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УДК 37.032 
ОСВІТА В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 

ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
У статті проаналізовано місце і роль освіти в стратегії формування 

культури життєтворчості особистості. Зазначено, що освіта, як творча 
діяльність, охоплює значну частину людського життя. Визначено, що 
етапами освітнього процесу є: дошкільна освіта, загальноосвітня школа, 
навчання у вищому навчальному закладі або у закладі професійного 
спрямування та подальше навчання протягом всього життя. Підкреслено, 
що одним з ключових життєвих етапів формування особистості людини є 
дитинство. Виявлено, що метою дошкільної освіти є формування 
первинних здатностей життєтворчості особистості. Висвітлено, що на 
дошкільній освіті лежить відповідальність щодо забезпечення цілісності і 
спадкоємності освітнього простору особистості. У ході виконання даного 
дослідження перед нами була поставлена така мета, як аналіз місця і ролі 
освіти в стратегії формування культури життєтворчості особистості. 
Визначено, що загальноосвітня школа стає осередком формування основних 
сутнісних сил особистості. Доведено, що ключовим етапом цілісної 
сформованості особистості є навчання у вищому навчальному закладі або у 
закладі професійного спрямування. З’ясовано, що в сучасних цивілізаційних 
умовах освіта особистості, що прагне всебічного саморозвитку, повинна 
проходити протягом всього життя. Зміст статті доводить що освіта, є 
одним з основних чинників формування культури життєтворчості 
особистості. 

Ключові слова: освіта, життєтворчість, діяльність, особистість, 
здібності, освіта, виховання, самореалізація, життєвий досвід, розвиток. 
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В статье проанализированы место и роль образования в стратегии 
формирования культуры жизнетворчества личности. Указано, что 
образование, как творческая деятельность, охватывает значительную 
часть человеческой жизни. Определено, что этапами образовательного 
процесса являются: дошкольное образование, общеобразовательная 
школа, обучение в высшем учебном заведении или в учреждении 
профессионального направления и дальнейшее обучение в течение всей 
жизни. Выяснено, что в современных цивилизационных условиях 
образование личности, стремящейся к всестороннему саморазвитию, 
должно проходить в течение всей жизни. Содержание статьи 
доказывает, что образование является одним из основных факторов 
формирования культуры жизнетворчества личности.  

Ключевые слова:  образование, жизнетворчество, деятельность, 
личность, способности, образование, воспитание, самореализация, 
жизненный опыт, развитие. 
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Ukrainian Engineering Pedagogical Academy 

THE EDUCATION IN THE SYSTEM OF FACTORS FOR FORMATION 
CULTURE OF VITAL CREATIVITY OF PERSONALITY 

In this article the place and role of education in the strategy formation 
culture of vital creativity of personality was analyzed. It was indicated that 
education, as a creative activity that covers a significant part of human life. It 
was determined that the phases of the educational process are: pre-school 
education, secondary school, teaching in a higher educational institution or 
institution of professional direction and further learning throughout life. It was 
found that in modern civilized conditions, the formation of personality, striving 
for a comprehensive self-development, should take place throughout life. The 
content of the article proves that education is one of the main factors for 
formation culture of vital creativity of personality.  

Keywords: education, vital creativity, activity, personality, abilities, 
education, upbringing, self-realization, life experience, development.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. Формування 
культури життєтворчості особистості здійснюється під впливом різних 
чинників. Найбільш впливовим серед них є освіта, яка долучає людину до 
культурного середовища суспільства і людства, а також надає їй змогу 
реалізувати свої внутрішні прагнення та творчу енергію. Така дієвість освіти, 
зокрема, обумовлена її системним характером, послідовністю впливу на 
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особистість, спадкоємністю дії ступенів освіти, які змінюють один одного – 
дошкільної, початкової, загальноосвітньої, вищої, післядипломної.  

Аналіз основних досліджень і публікацій… Проблемою 
дослідження ролі і місця освіти у процесі формування культури 
життєтворчості особистості займаються багато вітчизняних та  зарубіжних 
науковців, а саме О. Джура, Т. Дем’янюк, Ю. Жидецький, В. Куценко, Н. 
Матвійчук, Н. Мухіна, М. Роганова та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті 
є аналіз місця і ролі освіти в стратегії формування культури 
життєтворчості особистості. 

Виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Освіта, як творча діяльність, охоплює 
значну частину людського життя (а за концепцією освіти протягом всього 
життя – і все життя) і є однією з можливостей особистісної самореалізації, 
яка містить найбільший потенціал творчості, духовного саморозвитку. 
«Освіта, цей фундаментальний чинник становлення особистості, постає як 
дійсність духовності, визначає шлях подальшої діяльності молодої людини. 
Ідеї освіти, охоплюючи матеріальну, соціально-політичну, духовну і 
культурно-побутову сфери суспільного життя, містять підготовку до істини, 
до потенцій високого в особистості у формі вдосконалення внутрішнього 
світу (світогляду) як свідомого духовного життя людини [1, с. 204]». В 
сучасних умовах освіта є не просто підґрунтям особистої і професійної 
діяльності, вона сама являє собою один з ключових видів людської 
життєдіяльності, через який реалізується особистісна життєтворчість. 
Особистісна життєтворчість та її стратегічний цілепокладальний характер є 
чинником єднання різновікових і різнохарактерних етапів, які проходить 
людина, набуваючи сучасної освіти. 

Одним з ключових життєвих етапів формування особистості людини 
є дитинство, в якому закладаються базові психологічні і світосприйняттєві 
характеристики, завдяки яким у подальшому людина набуває здатності до 
свідомої творчої діяльності. На цьому етапі разом з сімейним вихованням  
та у комплексі з ним значну роль в стратегії подальшого формування 
життєтворчості особистості відіграє дошкільна освіта. Основними 
стратегічними завданнями дошкільної освіти з метою формування 
первинних здатностей життєтворчості особистості як адаптаційних і 
соціалізаційних чинників дитини можна виділити такі напрями діяльності: 
розвиток здатності дошкільника сприймати себе в контексті відносин з 
іншими людьми; формування потреби в контактах з оточуючими людьми; 
виховання соціальних мотивів спілкування; гармонійне поєднання різних 
засобів спілкування; збагачення досвіду спілкування; формування 
соціальних якостей особистості [2, с. 60-61]. 
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Наступним етапом процесу освіти особистості, на якому 
здійснюється формування найпростіших уявлень про культуру 
життєтворчості особистості, є загальноосвітня школа, яка стає для дитини 
осередком світоглядної і ціннісної самоідентифікації, першою можливістю 
проявити свою громадянську позицію та самосвідомо підійти до 
вирішення складних моральних проблем, які з’являються у юнаків і дівчат 
в цей важливий період дорослішання. Комунікативно-пізнавальна природа 
шкільного колективу, на нашу думку, є одним з основних чинників, які 
впливають на формування культури життєтворчості особистості. 

Успіх життєтворчої діяльності особистості залежить як від навчального 
процесу, протягом якого набуваються основні світоглядні знання і навички, 
так і від позаурочного виховання, спілкування дитини з вихователями та 
однолітками на теми, важливі для її самооцінки і самореалізації. 
«Формування творчої особистості школяра в системі виховної 
позанавчальної роботи середнього загальноосвітнього навчально-виховного 
закладу набуває ефективності, якщо зміст і форми суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії в системі «вихователь-вихованець» враховують специфіку процесу 
формування творчої особистості, яка полягає у необхідності розвитку 
мотиваційних і характерологічних якостей особистості, що сприяють успіху в 
творчій діяльності» [3, с. 268]. Така цілісність когнітивного, етичного і 
естетичного начал особистості дозволяє людині у подальшому житті 
спиратися на міцний, життєтворчий особистісний каркас, який дозволяє 
свідомо підходити до процесу самостановлення і самореалізації, зокрема в 
сфері набуття професійно-діяльних основ культури життєтворчості 
особистості у професійній та вищій школі. 

Наступним освітнім етапом формування життєтворчості особистості 
після загальноосвітньої школи є професійна або вища школа, яка вже є 
осередком свідомої особистісної самореалізації та професійного 
самовизначення і самоствердження. Основними чинниками формування 
професійної, моральної, духовно-вольової сфери культури життєтворчості 
особистості молодої людини у вищому навчальному закладі і закладі 
професійно-технічного спрямування є: високий рівень етичної і професійної 
культури викладачів; академічна свобода для всіх учасників освітньо-
виховного процесу; доброзичлива атмосфера; гуманний стиль спілкування і 
поведінки; співпраця, співтворчість; створення ситуацій успіху; 
оптимістичний настрій; емоційний підйом, особливо при виконанні 
колективних творчих справ; стимулювання інтересу до різноманітних видів 
діяльності студентів; постановка індивідуальних, диференційованих задач і 
завдань; заохочення ініціативи і творчості; заохочення і стимулювання 
самостійності, самопізнання, самоврядування, саморозвитку та самореалізації 
студентів; створення оптимального ергономічного середовища [4, с. 56]. 
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Саме за таких умов, з нашої точки зору, можливо створити в рамках закладів 
професійної та вищої школи сприятливе середовище, яке всіляко 
розвиватиме і збагачуватиме професійно-діяльну, етичну та громадянську 
складову основ культури життєтворчості особистості. 

Але освіта не припиняється із закінченням ВНЗ і отриманням професії, 
особливо в сучасному світі, який змінюється надшвидкими темпами, 
постійно насичується новою інформацією. Самовдосконалюватись далі 
особистості може допомогти система післядипломної освіти, питання 
якісного забезпечення якої останнім часом достатньо актуалізувалося. 
«Останнім часом, зокрема в умовах формування суспільства, що базується на 
знаннях, коли інноваційний суспільний розвиток висуває специфічні вимоги 
до фахівця, його підготовки, професійної діяльності, багато науковців 
приділяють значну увагу проблемам навчання фахівців саме на етапі 
післядипломної освіти [5, с. 107]». 

Провідною стратегічною лінією післядипломної освіти у новому 
столітті є концепція життєтворчості як спосіб реалізації творчості особистості 
протягом всього життя. В основі її лежить ідея розвитку та саморозвитку 
особистості, здатності до самотворення. Проектуючи і здійснюючи життєвий 
шлях, особистість формується як творець. Таким чином, система 
післядипломної освіти як сфера самовдосконалення і стимуляційно-
прогностичної самоактуалізації виконує важливе для суспільного 
функціонування і особистісного ствердження завдання корекції ціннісних та 
професійних орієнтирів культури життєтворчості особистості. 

В сучасних цивілізаційних умовах надінтенсивної динаміки 
суспільних і технологічних змін особистість, що прагне всебічного 
саморозвитку, не може зупинятися на певному рівні освіти, у зв’язку з чим 
сучасні освітянські парадигми всіляко пропагують систему навчання 
протягом всього життя. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Отже, розглянувши і уточнивши роль освіти в системі 
чинників формування культури життєтворчості особистості було досліджено 
етапи освітнього процесу, яким є: дошкільна освіта, загальноосвітня школа, 
навчання у вищому навчальному закладі або у закладі професійного 
спрямування та подальше навчання протягом всього життя.  

Тому, актуальною залишається проблема радикальної перебудови 
освіти для формування культури життєтворчості особистості, головними 
умовами якої є креативність і творчість.  

Література 
1. Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ 
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університет» 
УДК 378.016:51:37.018.43 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ДО 
РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

У статті обґрунтовано сутність та зміст підготовки 
майбутнього вчителя математики до реалізації дистанційного навчання. 
Наведено факти, які підтверджують необхідність упровадження сервісів 
мережі Інтернет у навчальний процес під час підготовки вчителя 
математики. Визначено особливості дистанційного навчання 
математики, які впливають на вибір способів і методів навчання та 
труднощі, що виникають під час дистанційного навчання. Окреслено 
найважливіші загальні компетентності вчителя математики в галузі 
дистанційного навчання. Висунуто низку рекомендацій щодо підготовки 
студентів до реалізації дистанційного навчання. 

Ключові слова: дистанційне навчання, компетентності, майбутній 
учитель математики. 

Глазова В. 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры геометрии и методики 

преподавания математики, ГВУЗ «Донбасский государственный 
педагогический университет» 

ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ К 
РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В статье обоснована сущность и содержание подготовки будущего 
учителя математики к реализации дистанционного обучения. Приведены 
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факты, подтверждающие необходимость внедрения сервисов сети 
Интернет в учебный процесс при подготовке учителя математики. 
Определены особенности дистанционного обучения математике и 
трудности, возникающие при дистанционном обучении. Указаны 
важнейшие общие компетентности учителя математики в области 
дистанционного обучения. Выдвинуто ряд рекомендаций по подготовке 
студентов к реализации дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, компетентности, 
будущий учитель математики. 

Glazova V. 
Ph.D., Associate professor at the department of Geometry and Mathematics 

teaching methods DSPU «Donbass State Pedagogical University» 
PREPARATION OF FUTURE MATHEMATICS TEACHER FOR 

IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING 
In the article the essence and content of training future teachers of 

mathematics to implement distance learning is grounded. The facts confirming 
the need to introduce the Internet services in the educational process in the 
preparation of teachers of mathematics are given. Features of distance 
education of mathematics and difficulties that arise during distance learning are 
defined. The most important general competences of mathematics teachers in 
distance learning are determined. A number of recommendations on preparing 
students for the implementation of distance learning are brought forward. 

Keywords: distance learning, competence, future teacher of mathematics. 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах 
динамічно мінливого світу, глобальної інформатизації суспільства 
потрібен якісно новий підхід до підготовки майбутніх учителів 
математики, за якого має зрости ефективність самостійної роботи учнів і 
повинні бути створені умови для максимальної індивідуалізації навчання. 
Виникла необхідність підготовки конкурентоспроможних учителів, що 
володіють важливими якостями, знаннями та вміннями, здатними 
самостійно і швидко адаптуватися в безперервно мінливому 
інформаційному та технологічному середовищі, тобто мають професійну 
компетентність. Для підготовки вчителя математики, що володіє 
професійними компетентностями, зокрема методичними, необхідно вже із 
самого початку навчання у виші використовувати весь спектр освітніх і 
дидактичних можливостей засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ), готувати студента протягом усього періоду навчання до 
подальшої професійної діяльності в сучасному інформаційному 
суспільстві. Особливе місце має бути відведено розгляду специфіки 
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використання сучасних інформаційних технологій під час навчання 
математики, зокрема дистанційного навчання. 

Аналіз специфіки діяльності вчителя у процесі дистанційного 
навчання дозволяє говорити про те, що нові умови навчання вимагають 
формування нової моделі фахівця, який би відповідав певним вимогам. 
Має змінитися і зміст методичної підготовки як із погляду предметного 
змісту, так і з погляду технологій навчання [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рівень професіоналізму і 
майбутня успішність у професії визначаються рівнем сформованості 
методичної компетентності майбутнього вчителя математики. Проблемам 
професійної підготовки вчителя математики присвячено праці І. Акуленко, 
В. Бевз, Г. Бевза, М. Бурди, С. Гончаренка, О. Дубинчук, О. Скафи, 
З. Слєпкань, Н. Тарасенкової, О. Чашечнікової, В. Швеця та інших 
науковців. Загальні питання формування готовності вчителя до майбутньої 
професійної діяльності висвітлено в працях В. Бондаря, К. Гнезділової, 
О. Гришнової, Н. Гузій, Н. Кічук, Л. Кондрашової, А. Линенко, І.Зязюна, 
О.Пєхоти, В. Сластьоніна та ін. 

Питання використання ІКТ у підготовці майбутніх фахівців, зокрема 
вчителів математики й інформатики, розглянуто в наукових доробках 
В. Бикова, М. Жалдака, Т. Крамаренко, Н. В. Морзе, С. Ракова, 
Ю. Рамського, С. Семерікова, О. Скафи, О. Співаковського, Ю. Триуса. 
Проблеми використання дистанційних освітніх технологій у процесі 
навчання учнів загальноосвітньої школи досліджували Т. Колчук, 
В. Снєгурова, Є. Полат, А. Хуторський та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті 
є визначення сутності та змісту підготовки майбутнього вчителя 
математики до реалізації дистанційного навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Одним із напрямків 
використання ІКТ у системі освіти є розвиток системи дистанційного 
навчання на всіх ступенях. 

Необхідність упровадження сервісів мережі Інтернет у навчальний 
процес під час підготовки вчителя математики підтверджено такими 
фактами: Web-технології є невід’ємним компонентом сучасної інформаційної 
картини суспільства; необхідністю підготовки педагогічних кадрів, які 
вміють користуватися дидактичними можливостями глобальних 
комп’ютерних мереж у зв’язку з входженням вищих навчальних закладів у 
світову освітню інформаційну систему; інформаційні технології мережі 
Інтернет створюють умови для реалізації нових педагогічних можливостей: 
спільної роботи з навчальною інформацією, більш поглибленого вивчення 
матеріалу, підвищення рівня активності взаємодії того, хто навчається, і 
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викладача, неформального спілкування в навчальному процесі, розширення 
зони індивідуальної активності людини, розкриття творчості та креативності, 
отримання досвіду самоорганізації праці та самоосвіти [1]. 

Проте спроби створення дистанційної системи навчання на практиці 
стикаються з певними труднощами. Основними труднощами, що 
виникають в процесі дистанційного навчання, є: проблеми у визначенні 
режиму взаємодії з учнями; управління самостійною діяльністю учнів; 
вибір форм, методів і засобів для проведення занять у режимі реального 
часу; розробка сценарію заняття в режимі реального часу; керівництво 
діяльністю учнів у режимі реального часу; підвищення ефективності 
проведення занять у режимі реального часу; визначення доцільності і форм 
організації взаємодії в асинхронному режимі; конструювання 
індивідуальної траєкторії освоєння учнями навчального змісту; 
керівництво дослідницької та проектною діяльністю учнів під час 
дистанційного навчання тощо. 

Основна частина труднощів пов’язана із здійсненням інформаційної 
взаємодії з іншими суб’єктами процесу дистанційного навчання 
математики: мережевими учнями, іншими вчителями, методистом, 
тьюторами і, як наслідок, з організацією діяльності учнів у режимі 
реального часу й асинхронному режимі. 

На сьогодні все ще немає ефективних, перевірених на практиці 
методик організації дистанційного навчання школярів за основними 
загальноосвітніми предметами, зокрема математики. Наявні дистанційні 
навчальні ресурси з математики недосконалі й не відображають специфіки 
навчальної діяльності учнів із засвоєння математичного змісту, а елементи 
контролю, включені в ресурси, припускають лише фіксування результату, 
а не діагностику процесу засвоєння навчального змісту з математики. 

Ще однією проблемою є низький рівень готовності вчителів 
математики до реалізації процесу дистанційного навчання чи використання 
дистанційних освітніх технологій у процесі навчання математики 
школярів. Це виявляється в тому, що відсутні методичні матеріали та 
розроблені методики для додаткової підготовки та методичної підтримки 
вчителів математики, залучених до процесу дистанційного навчання учнів. 

Під дистанційним навчанням математики розуміємо процес передачі 
й засвоєння математичних знань, організації діяльності з їх засвоєння, а 
також перетворення їх у надбання індивіда в умовах спеціально створеного 
технологічного інформаційно-освітнього середовища, за допомогою якого 
здійснюється взаємодія між учителем й учнями. А одним з визначальних 
чинників у реалізації дистанційного навчання математики є інформаційно-
освітнє середовище дистанційного навчання [5]. 
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Дистанційне навчання математики має свої особливості, які впливають 
на вибір способів і методів навчання, на структурування навчального змісту й 
вибір засобів, на організацію діяльності учнів, як під безпосереднім 
керівництвом учителя, так і самостійну. До них відносяться: високий рівень 
абстракції математичних понять; формалізована мова математики; 
універсальність методів математики; специфіка математичних доведень. 

Готовність студента до реалізації дистанційного навчання 
складається з таких компонентів: мотивації; знань про дистанційне 
навчання; знань про варіанти реалізації дистанційного навчання; 
опанування методами реалізації дистанційного навчання; опанування 
творчими інноваційними прийомами й методами дистанційного навчання; 
уміння користуватися сучасними інформаційними технологіями; знання 
можливостей основних освітніх ресурсів Інтернет; уміння співвіднести 
педагогічну задачу з можливостями освітнього ресурсу Інтернет; 
включення в діяльність із реалізації дистанційного навчання; рефлексія 
реалізації дистанційного навчання [3]. 

Компетентнісний підхід в освіті спрямований на підготовку 
сучасного вчителя, здатного здійснювати професійні дії в інформаційному 
суспільстві й навчати учнів відповідно до вимог сучасного суспільства. 
Підготовка майбутнього вчителя математики є багатогранним і складним 
процесом, орієнтованим на формування професійно значущих для 
майбутньої професійної діяльності особистісних якостей учителя, 
компетентностей відповідно з кваліфікаційними вимогами [4]. 

Окреслимо такі найважливіші загальні компетентності вчителя 
математики в галузі дистанційного навчання: знає специфічні особливості 
процесу навчання предмета в дистанційному режимі, особливості 
інформаційно-освітнього середовища, в якому здійснюється процес 
дистанційного навчання й можливості його сервісів; знає зміст 
навчального дистанційного ресурсу, способи встановлення контакту з 
учнями; володіє можливостями для побудови індивідуальної траєкторії 
освоєння змісту навчального предметного в умовах дистанційного 
навчання; знає типи проведення дистанційних занять у режимі реального 
часу, їх моделі; володіє різними формами організації взаємодії учнів в 
асинхронному режимі; знає специфіку реалізації різних педагогічних 
технологій в умовах дистанційного навчання. Учитель дистанційного 
навчання розуміє необхідність виконання вимог до рівня підготовки учнів 
в умовах дистанційного навчання; уміє використовувати предметний зміст 
для задоволення індивідуальних освітніх потреб учнів; знає допустимі 
межі конструювання індивідуальної траєкторії освоєння предметного 
змісту різними учнями; особливості проведення занять у режимі реального 
часу, особливості різних форм асинхронної взаємодії учнів у процесі 
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дистанційного навчання; особливості різних методів, засобів і технологій у 
реалізації процесу дистанційного навчання. А також аналізує зміст ресурсу 
з метою визначення його можливостей для досягнення цілей навчання 
кожним з учнів; уміє встановлювати контакт з учнями, відбирати навчальні 
матеріали, що доповнюють матеріали навчального дистанційного ресурсу 
для досягнення цілей навчання; визначає стратегію навчання групи з 
урахуванням її специфічних особливостей; конструює індивідуальну для 
кожного учня траєкторію опанування змістом навчального предмету; 
здійснює управління самостійною діяльністю кожного учня та групи в 
умовах дистанційного навчання. 

Взаємодія в інформаційно-освітньому середовищі дистанційного 
навчання є однією з основних складових процесу дистанційного навчання 
математики. Для того, щоб дистанційне навчання було достатньо 
ефективним і комфортним для всіх учасників процесу, необхідно, щоб у 
всіх суб’єктів було сформовано навички взаємодії в специфічних умовах 
середовища дистанційного навчання. 

Одним зі шляхів часткового розв’язання завдання підготовки 
вчителя до реалізації дистанційного навчання є спеціалізований 
навчальний курс «Дистанційне навчання в сучасних навчальних закладах» 
у варіативній частині навчального плану, одним із розділів якого є 
дистанційне навчання математики  школі. Мета курсу полягає у 
формуванні у студентів  професійних компетентностей, спроектованих на 
специфіку дистанційного навчання. 

Для вивчення курсу потрібні знання й досвід, набуті студентами під 
час освоєння змісту профільних дисциплін. У зв’язку з цим він має бути 
спрямованим на систематизацію знань і досвіду студента, що стосуються 
засобів і методів навчання математики з урахуванням специфіки їх 
реалізації в умовах інформаційно-освітнього середовища дистанційного 
навчання, основних методів розв’язання професійних завдань, що 
виникають у вчителя математики під час дистанційного процесу навчання. 
Професійні проблеми, які пропонуються для розв’язання та обговорення на 
заняттях, мають охоплювати, насамперед, ситуації, що виникають у 
процесі дистанційного навчання. 

У зв’язку з цим зміст дисциплін відбирається так, щоб забезпечити 
занурення студента в інформаційно-освітнє середовище дистанційного 
навчання та імітувати процес дистанційного навчання математики. Для 
досягнення мети зміст матеріалу дисциплін групується навколо основних 
тематичних одиниць: психологічних характеристик учасників навчання, 
опосередкованого ІКТ; психологічних аспектів організації дистанційного 
навчання; комп’ютерного навчання; електронних освітніх ресурсів та їх 
використанні в процесі дистанційного навчання; особливостях методики 
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навчання в комп’ютерному середовищі; проектуванні процесу навчання в 
комп’ютерному середовищі; специфіці дистанційного навчання 
математики; методичних особливостях дистанційного навчання 
математики в загальноосвітній школі; розробці методики дистанційного 
навчання математики. 

Висновки з даного дослідження й перспективи подальших 
розвідок у цьому напрямку. Професійна особливість сучасного вчителя 
математики полягає в тому, що його діяльність набуває випереджаючого, 
проектного характеру і, як наслідок, ключовою вимогою є готовність 
працювати відповідно до вимог інформаційного суспільства, 
використовувати технічні, програмні й дидактичні можливості 
інформаційного освітнього середовища. Зміст розробленого курсу 
сприятиме формуванню в майбутніх учителів математики умінь ефективно 
здійснювати в подальшому дистанційну підтримку вивчення шкільного 
курсу математики. Відбір змісту курсу здійснювався так, що він може бути 
реалізований у системі підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітньої 
школи з урахуванням рівня їх кваліфікації та готовності до реалізації 
дистанційного навчання.  
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УДК 378.03 
РОЛЬ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ І 
РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

У статті розглядається роль сучасних технологій у процесі 
формування та реалізації культури життєтворчості особистості. Дано 
визначення поняттю технологій життєтворчості. З’ясовано, що 
традиційно технології життєтворчості будуються на освіті та 
вихованні. Виявлено, що характерними рисами інноваційного підходу до 
технологій життєтворчості вважається  передбачення і співучасть. 
Підкреслено, що науковці різновидами технологій життєстворення 
виділяють адаптивний і перетворювальний. У ході виконання даного 
дослідження перед нами була поставлена така мета, як визначення і 
аналіз сучасних технологій у процесі формування і реалізації культури 
життєтворчості особистості. Визначено, що сучасними технологіями 
життєстворення є технології: самореабілітації, самомобілізації, 
мистецтва життя, філософії. Підкреслено, що молодь має менше 
можливостей планувати власне життя на роки вперед та вимушена 
орієнтуватись на сьогоднішні результати і швидкі зиски. Зміст статті 
доводить істотну роль технологій у процесі формування та реалізації 
культури життєтворчості особистості. Зазначено, що найважливішим 
завданням є втілення технологій життєтворчості не тільки в освіту, а й 
у суспільне буття. 

Ключові слова: життєтворчість, технології, діяльність, 
особистість, здібності, освіта, виховання, самореалізація, життєвий 
досвід, розвиток. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 
В статье рассматривается роль современных технологий в 

процессе формирования и реализации культуры жизнетворчества 
личности. Дано определение понятию технологий жизнетворчества. 
Выяснено, что традиционно технологии жизнетворчества основаны на 
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образовании и воспитании. Выявлено, что характерными чертами 
инновационного подхода к технологиям жизнетворчества считается 
предсказания и соучастие. Подчеркнуто, что ученые разновидностями 
технологий жизнесоздания выделяют адаптивный и преобразовательный. 

Ключевые слова: жизнетворчество, технологии, деятельность, 
личность, способности, образование, воспитание, самореализация, 
жизненный опыт, развитие. 
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THE ROLE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF 
FORMATION AND REALIZATION OF A CULTURE OF VITAL 

CREATIVITY OF PERSONALITY 
In the article the role of modern technologies in the process of formation 

and realization of vital creativity of personality is examined. The definition of 
technologies of vital creativity was given. It was found that traditionally 
technology of vital creativity and education was based. It was revealed that the 
characteristic features of the innovative approach to the technology of vital 
creativity are considered predictions and complicity. It was emphasized that 
scientists distinguish varieties of technologies of vital creation in adaptive and 
transformative. 

Keywords: vital creativity, technologies, activity, personality, abilities, 
education, upbringing, self-actualization, life experience, development. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. Розбудовуючи 
свій життєвий світ, особистість оприлюднює, оголює, розгортає на 
поверхні буденності свої цінності й уподобання, зацікавлення і потреби. 
Вона визначає той ракурс, у якому ми бачимо навколишній світ, чужих і 
близьких, своє місце, ту роль, яку ніхто не здатний відігравати. 
Життєтворчість є результатом саморуху особистості, активного ставлення 
до дійсності. Реалізація життєтворчості як життєвого проекту, 
спрямованого у світ, здійснюється за особливими технологіями, аналізу 
яких присвячується це дослідження. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття. Проблемою дослідження сучасних 
технологій у процесі формування і реалізації культури життєтворчості 
особистості займаються багато вітчизняних та  зарубіжних науковців, а 
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саме О. Джура, І. Єрмаков, Д. Леонтьев, В. Нищета, М. Олейничук, 
С. Панченко, С. Сисоєва, Р. Швай та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті 
є визначення і аналіз сучасних технологій у процесі формування і 
реалізації культури життєтворчості особистості. 

Виклад основного матеріалу дослідження з новим 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Організація життя – 
це здатність так пов’язувати і здійснювати справи, ситуації, аби вони 
підкорялися єдиному задуму, концентрувалися в головному напрямі, 
додати їм бажаний хід. Люди розрізняються по мірі впливу на хід власного 
життя, опанування численних життєвих ситуацій. Активність особи 
виявляється в тому, що вона перетворює обставини, направляє хід життя, 
формує життєву позицію. Життєтворчість передбачає відображення у 
свідомості цілісної картини її життя в часовій і просторовій перспективі, 
розробку стратегій і життєвих програм, у яких інтегруються цілі й 
прагнення особистості згідно з реальними обставинами життя та 
особистісними можливостями [1, с. 412]. 

Що стосується творчості, то за визначенням багатьох дослідників 
вона є невід’ємною визначальною характеристикою людини, показником 
міри людяності. Відомий польський методолог творчості Анджей 
Ѓоральський у своїх філософсько-педагогічних дослідженнях розглядає 
творчість як видову властивість людини і людства в цілому, певний вид 
ремесла чи вміння, тобто людської діяльності, в якій є свої традиції, 
майстри, корпоративність, професійні секрети [2, с. 51]. 

Тому, загальне поняття технології життєтворчості можна визначити  
як систему уявлень, образів, моделей та реальних дій особистості, 
спрямованих на творчу побудову чи перебудову свого життя, обумовлену 
розвитком та рухом уперед, спираючись на загальнолюдські цінності та 
суспільний дискурс. 

Традиційно технології життєтворчості будуються на освіті та 
вихованні. Вважається, що можна навчити засобів життєтворчості. Але 
традиційний спосіб навчання і самонавчання не відповідає цим вимогам, 
оскільки ґрунтується на засвоєнні людиною стереотипних поглядів, 
методів і правил, що можуть застосовуватись лише у відомих, 
повторюваних ситуаціях. Традиційне навчання не зміцнює місце і роль 
людини в культурі, ступінь її готовності до глобальних змін у житті. 
Характерними рисами інноваційного підходу до технологій 
життєтворчості треба визначити  передбачення і співучасть [3,         с. 60]. 
Науковці різновидами технологій життєстворення виділяють адаптивний і 
перетворювальний. Перехід від адаптивного до перетворювального етапу 
знаменує собою початок вищого ступеня особистісного розвитку індивіда, 
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оскільки у нього виникає потреба у свідомому, активному ставленні до 
процесу свого життя [4, с. 8]. Одними з сучасних технологій 
життєтворчості можна визначити технології самореабілітації, 
самомобілізації [5, с. 14]. 

Також до сучасних технологій життєтворчості можна віднести 
технологію мистецтва життя. «Наука про життя стає наукою жити саме 
тому, що створює себе безпосередньо у русі життя... Дуже важливо 
зрозуміти індивідуальний контекст – мету життя людини, яка визначає 
напрям усіх її вчинків та спонукань [6, с. 26-27]». 

Одна з магістральних доріг розширення життєвого світу – це освіта. 
Проте учити жити – не означає розповісти, що і як в цьому житті, з тим, 
аби людині відразу все стало ясно, як і нагодувати людину – не означає 
дати їй риби, а значить навчити її ловити рибу. У дусі цього і слід 
розглядати основну спрямованість життєтворчості: не дати людині 
конкретні життєві орієнтири чи технології, а навчити її шукати або 
формувати ці життєві орієнтири самостійно [7, с.109]. Таким чином, 
парадигма життєтворчості передбачає впровадження технологій 
конструювання індивідуальності як суб’єкта навчання, виховання та 
впливу: самоконструювання, самореалізація, набуття життєвого досвіду 
[8, с. 282]; технологія проект-реалізація, учень – проектувальник життя; 
самоактуалізація «Я» – самоусвідомлення – самореалізація – усвідомлення 
особистісних життєвих перспектив [9, с. 16]. 

Сучасні технології життєтворчості відрізняються гуманістичною 
спрямованістю та орієнтацією на суб’єкт-суб’єктні відносини людина-світ. 
Розвиваючись, особистість творить як свою історію, так і історію свого 
часу. Під час процесу соціалізації людина стикається з безліччю моделей 
проявів цих категорій, але наповнюваність їх змістом відбувається під час 
безперервного життєвого вибору та самотворення. Саме тому необхідно 
визначити, що філософія виступає як провідна технологія життєтворчості 
особистості, яка виконує світоглядну функцію.  

Взагалі, необхідність формування технологій життєтворчості 
зумовлюється особистісними передумовами: зростання домагань 
особистості на свободу самовизначення; дистанціювання від суспільства і 
особистий вибір форм та міри втіленості в життєдіяльність суспільства; 
переважання уявлень сучасної молоді про гроші, як найточніший маркер 
статусу людини; неправильна інтегральна оцінка підростаючим 
поколінням свого суспільного стану; тенденція спрямування свідомості й 
поведінки молодих людей на способи індивідуального виживання та 
пристосування до соціальної реальності, які, на жаль, не набули 
систематизованого вигляду у процесі навчання й мають дуже малі 
можливості апробації і закріплення в практичній діяльності [3, с. 61].  



Вища школа  
 

Гуманізація навчально-виховного процесу                                            Випуск LXXІV 
                                                                                                                  Слов’янськ – 2015 

 

19 

Це дозволяє виділити риси, які можуть сприяти життєтворчим 
технологіям: спрямованість на творчу діяльність, позитивне уявлення про 
себе, бажання пізнати себе; творчий інтерес, допитливість; потяг до 
пошуку нової інформації, фактів, характерологічні особливості [10, с. 17]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Узагальнюючи розгляд сучасних технологій 
формування та реалізації культури життєтворчості особистості, можемо 
зробити висновок, що технології життєтворчості - це система уявлень, 
образів, моделей і реальних дій особистості, спрямованих на творчу 
побудову чи перебудову свого життя, обумовлену розвитком та рухом 
уперед, спираючись на загальнолюдські цінності та суспільний дискурс. 
Одними з сучасних технологій життєстворення є технології: 
самореабілітації, самомобілізації, мистецтва життя, філософії. Сучасні 
технології життєтворчості відрізняються гуманістичною спрямованістю та 
орієнтацією на суб’єкт-суб’єктні відносини людина-світ і будуються на 
основі освіти та виховання. Молодь має менше можливостей планувати 
власне життя на роки вперед, вимушена орієнтуватись на сьогоднішні 
результати і швидкі зиски. Ось чому найважливішим завданням є втілення 
технологій життєтворчості не тільки в освіту, а й у суспільне буття. 
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ФЕНОМЕН „ЗАДАЧА” ЯК ПРЕДМЕТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

У даній статті феномен „задача” розглянуто у форматі 
міждисциплінарної методології. Даний методологічний принцип  
сучасного наукового дослідження визначено як широке використання 
наукової інформації незалежно від її дисциплінарної приналежності та як 
синтез наукових досягнень з різних дисциплін. Представлено тлумачення 
задачі відповідно до феноменології математики, філософії, психології, 
педагогіки. Виокремлено математичне трактування задачі як певної 
проблеми, яка розв’язується за допомогою логічних умовиводів, 
математичних дій. З’ясовано, що у філософському розумінні задача є 
знанням про незнання і деяке припущення про невідоме. Доведено, що у 
психології тлумачення задачі пов’язане з ситуацією, з дією, з певним 
суб’єктом. Обґрунтовано, що поняття задача в сучасному науковому 
просторі вийшло за межі свого традиційного розуміння в точних науках й 
отримало загальнонаукове, зокрема, психолого-педагогічне трактування. 
З’ясовано, що міждисциплінарне тлумачення феномену „задача” 
синтезується саме в її педагогічній інтерпретації. 

Ключові слова: задача, проблема, педагогічна задача, 
міждисциплінарна методологія. 
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В данной статье феномен „задача” рассмотрен в формате 
междисциплинарной методологии, предполагающей широкое 
использование научной информации независимо от ее дисциплинарной 
принадлежности. Представлено толкование задачи в соответствии с 
феноменологией математики, философии, психологии, педагогики. 
Доказано, что понятие задача в современном научном пространстве 
вышло за пределы своего традиционного понимания в точних науках и 
получило общенаучное, в частности, психолого-педагогическое 
трактование. Выяснено, что междисциплинарное понимание категории 
задача синтезируется именно в ее педагогической интерпретации. 

Ключевые слова: задача, проблема, педагогическая задача, 
междисциплинарная методология. 

Dudnik О. 
A graduate student of preschool and primary education GU „Luhansk National 

University in order Taras Shevchenko”, Starobilsk 
PHENOMENON „TASK” AS A SUBJECT OF THE 

INTERDISCIPLINARY RESEARCH 
In this article, the phenomenon of „problem” is discussed in the format of 

an interdisciplinary methodology. There is its interpretation in accordance with 
the phenomenology of mathematics, philosophy, psychology and pedagogy. It is 
proved that the concept of the problem in the modern scientific space has gone 
beyond its traditional understanding of the exact sciences and obtained a 
general scientific, in particular, psychological and pedagogical interpretation. 
It was found that an interdisciplinary understanding of the problem category is 
synthesized in its pedagogical interpretation. 

Key words: task, problem, educational task, interdisciplinary 
methodology. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її звязок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. 

На сучасному етапі розвитку вищої освіти реалізація задачного 
підходу у процес професійної підготовки майбутніх фахівців набуває 
особливої актуальності, оскільки новий зміст освітнього процесу, 
пов’язаний з її смисловими, компетентністними, рефлексивними вимірами, 
включає не лише предметні знання, а й способи діяльності у вигляді 
різноманітних дій з розв’язання задач. До того ж є відомою наукова позиція, 
що професійна діяльність педагога є процесом розв’язання безлічі різних 
за складністю й предметним змістом педагогічних задач, сукупність яких 
формує компоненти педагогічної діяльності (А. Деркач, Н. Кузьміна, 
В. Сластьонін). При цьому варто зауважити, що в педагогіку поняття 
задача прийшло з точних наук (фізики, математики). Тобто є очевидною її 
міждисциплінарна природа. Ґрунтуючись на наукових позиціях 



Вища школа  
 

Гуманізація навчально-виховного процесу                                            Випуск LXXІV 
                                                                                                                  Слов’янськ – 2015 

 

22 

В. Желанової, ми розуміємо міждисциплінарність як методологічний 
принцип сучасного наукового дослідження, що передбачає широке 
використання наукової інформації незалежно від її дисциплінарної 
приналежності та є синтезом наукових досягнень з різних дисциплін. 
Отже, беручи до уваги зазначене, для більш глибокого й ретельного 
розуміння феномену задача, вважаємо за необхідне розглянути її саме у 
міждисциплінарному контексті.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Задачу як математичний 
феномен досліджено у працях А. Колмогорова, Д. Пойа. Філософське 
тлумачення задачі подається у студіях П. Алексєєва, О. Паніна. 
Психологічне трактування задачної проблематики пов’язане з 
дослідженнями Г. Балла, В. Давидова, Г. Костюка, О. Леонтьєва, 
В. Моляко, Л. Фрідмана. У педагогіці задачу розглянуто у студіях 
В. Безпалько, О. Дубасенюк, В. Желанової, Н.Кузьміної, Л. Спіріна та ін. 

Формування цілей статті(постановка завдання). Метою поданої 
статті є міждисциплінарний аналіз поняття „задача” відповідно до 
феноменології математики, філософії, психології й педагогіки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Існує думка, що до 
наукового термінологічного апарату поняття „задача” прийшло саме з 
математики – науки, яка виникла із задач і розвивається в основному для 
розв’язування задач. Проте міждисциплінарне дослідження феномену 
„задача” вбачаємо за необхідне почати з логіко-семантичного аналізу 
даного поняття. Так, існує думка, що слово „задача” утворене від дієслова 
„задати”: zadat + j (a), tj ˃ ч – й означає „те, що задано” [14]. Проте, більш 
відомою є позиція, відповідно до якої етимологія слова „задача„ пов’язана 
з грецьким „problema” – складне питання, яке потребує розв’язання [12]. 
Більш ємке визначення задачі знаходимо у тлумачному словнику, де цей 
термін трактується у різних значеннях: 1) загальному – те, що потребує 
виконання, рішення; 2) математичному – вправа, яка виконується за 
допомогою умовиводу, обчислення; 3) науковому – складне питання, 
проблема, що вимагають дослідження і розв’язання [11].  

Таким чином, беручи до уваги зазначене, маємо підставу розглядати 
логіко-семантичне значення „задачі” в контексті значення „проблема”. 
Саме такий підхід до задачі пов’язаний з її математичним тлумаченням. 
Основи логіко-семантичного тлумачення „проблеми” були закладені у 
роботах математика А. Колмогорова (1903 – 1985). Однак, у його 
дослідженнях саме поняття задачі не конкретизується, а приймається як 
вихідне положення до поняття логічні задачі – операції, що дозволяють 
отримати нові задачі з тих задач, що вже існують [10].  

Дещо іншої є думка американського математика Д. Пойа, який вважав, 
що основна частина нашого свідомого мислення пов’язана з розв’язуванням 
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задач. Науковець наголошував на тому, що коли ми не розважаємося і не 
мріємо, наші думки спрямовані до якоїсь кінцевої мети, ми шукаємо шляхи й 
засоби досягнення цієї мети, ми намагаємося виробити певний курс, 
слідуючи якому можна досягти нашої кінцевої мети [8, с.132]. Тобто, 
науковець наполягав, що більша частина життя людини пов’язана з 
розв’язання певних задач, спрямованих на досягнення бажаної мети. 

Отже, в математичному тлумаченні „задача”, з одного боку, є вправа, 
яка виконується за допомогою умовиводу, обчислення; з іншого – певна 
проблема, яка розв’язується за допомогою логічних умовиводів, 
математичних дій та експерименту на основі законів фізики (фізика); 
проблема, що підлягає реалізації з використанням засобів інформаційних 
технологій (інформатика). 

У філософії, як правило, здебільшого оперують поняттям 
„проблема”, що є тотожним поняттю „питання”, точніше, проблема є 
різновидом питання [1], а отже і поняттю „задача”. Так, як запитання, що 
потребує розв’язання на підставі певних знань та роздумів є проблема і є 
задача [7]. У філософії проблема – це питання, що є органічною частиною 
пошукової пізнавальної ситуації, коли мають місце пошуки нових явищ, 
процесів, структур, законів, нової інформації. Це знання про незнання і 
деяке припущення про невідоме, що підлягає розкриттю; організовує 
пізнавальну діяльність, спрямовує дослідження [1]. 

Як бачимо, у філософії, на відміну від точних наук, рішення задачі 
може відбуватися як через реальну пізнавальну діяльність, так і на рівні 
гіпотетичного припущення. При цьому актуальним залишається те, що 
задача є елементом ситуації. 

Отже, беручи до уваги розглянуті підходи, що стосуються трактування 
поняття „задача”, відзначимо, що воно є одним з найбільш продуктивних 
міждисциплінарних феноменів, що часто використовується в математиці, 
логіці, філософії. Але в сучасний період розвитку науки поняття „задача” 
виходить за межі традиційного трактування й фактично постає як 
загальнонаукова, зокрема, психологічна та педагогічна категорія.  

Розглядаючи психологічний аспект поняття „задача”, слід зазначити, 
що він є досить досліджуваним. Так С. Рубінштейн використовує термін 
„задача” для позначення ситуації. На його думку, перш ніж починати 
здійснення дій з її розв’язання, необхідно визначити та усвідомити мету, 
для реалізації якої здійснюються заплановані дії [9]. Схожою є позиція 
О. Леонтьєва [5], який розглядає задачу як ситуацію, що потребує від 
суб’єкта здійснення певних дій, адже задача охоплює всі можливі ситуації, 
які потребують від суб’єкта здійснення певних дій. Г. Костюк у визначенні 
задачі додатково вводить елемент змісту дії, що спрямована на 
знаходження невідомого через використання зв’язків з відомим [3]. 
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А. Єсаулов пропонує визначення поняття задачі як інформаційної системи, 
яка включає неузгоджені частини, тим самим викликаючи потребу 
перебудови та узгодження. До того ж, науковець підкреслює важливість 
сукупності двох чинників: особливостей самої задачі (структурної 
характеристики) та індивідуально-типологічної характеристики тих, хто її 
розв’язує . Автор робить висновок стосовно того, що задачі можуть 
виступати в ролі „індикаторів прихованих можливостей” учнів [13]. 
О. Матюшкін розглядає задачу як спосіб знакового подання завдання 
однієї людини іншій (або власне собі), що включає вказівки на мету та 
умови її досягнення. Автор наголошує на тому, що найчастіше цей термін 
використовують у психологічній та педагогічній літературі для позначення 
інтелектуальних завдань, які мають питання або мету дій, умови та деякі 
вимоги до запланованих дій [6, с. 189]. Відтак, у психології розуміння 
задачі пов’язане з ситуацією, з дією, з потребою перебудови та 
узгодження, з певним суб’єктом.  

У педагогіку поняття „задача” прийшло порівняно недавно. Проте, воно 
вже набуло певного статусу й у педагогічних словниках описується як: дана в 
певних умовах (наприклад, у проблемній ситуації) мета діяльності, яка 
повинна бути досягнута перетворенням цих умов згідно з певною процедурою; 
завдання, що передбачає пошук нових знань, вмінь та стимуляцію активного 
використання у навчанні зв’язків, відношень, доказів; виявлення 
суперечностей в навчально-виховному процесі, які враховує вчитель, 
стимулюючи розвиток особистості; один з методів навчання та перевірки 
знань, практичних навичок учнів [2].  

У науково-педагогічній літературі існують різні підходи до 
проблеми „задача”, як-от: модель усвідомлення проблемної ситуації, 
узгодження якої відбувається в процесі моделювання контексту 
майбутньої професії (В. Желанова); результат усвідомлення суб’єктом 
виховання в педагогічній ситуації необхідності виконання професійних дій 
та прийняття їх до реалізації (Л. Спірін); усвідомлювана педагогом 
проблемна ситуацію, що пов’язана з необхідністю переводу тих, хто 
навчається, з одного рівня вихованості, освіченості (стан А) найбільш 
оптимальним шляхом, що веде до мети, в інший (стан Б)” (Н. Кузьміна); 
система, обов’язковими компонентами якої є: а) предмет задачі; б) модель 
необхідного стану предмету задачі (Г. Балл); модель проблемної ситуації, що 
містить у собі вимогу „зняти неузгодженість” й знайти засіб виходу зі 
створеного положення (Ю. Кулюткін та Г. Сухобська ). 

Існує думка, що педагогічна задача є окремим випадком задачі, вони 
співвідносяться як рід та вид. При цьому педагогічні задачі мають свої 
особливості, що переконливо доведені М. Левіною, яка наполягає, що 
специфікою педагогічних задач є їхня спрямованість на віддзеркалення 
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педагогічної реальності, яка може бути представлена в змісті задачі як 
проблемна ситуація, розв’язання якої створює умови для становлення 
професіоналізму та індивідуальності майбутнього фахівця [4, с. 90].  

Слід зазначити, що виділяють різні види педагогічних задач, а саме: 
професійно зорієнтовані, навчально-педагогічні, виховні, дидактичні, 
методичні, дидактико-методичні задачі.  

Висновки. Отже, у процесі міждисциплінарного аналізу поняття 
„задача” у різних галузях знань ми з’ясували тенденцію до більш 
розширеного визначення цього феномену в психології та педагогіці. Так, у 
математиці задача – це вправа, яка виконується за допомогою умовиводу, 
обчислення, тоді як у педагогіці, задача – дана в певних умовах мета 
діяльності, яка повинна бути досягнута перетворенням цих умов згідно з 
певною процедурою. Однак для нашого дослідження вагомими й 
важливими є певні положення з кожної із зазначених наук. Отже, виходячи 
з математичного трактування задачі, значущими є розгляд її як певної 
проблеми. Щодо філософії, то ми загострюємо увагу на ідею, що про те, що 
задача є знанням про незнання і деяке припущення про невідоме. Тобто 
філософське трактування пов’язане з рефлексивними механізмами 
особистості. Важливими для нас є положення психології щодо 
розгортання задачі на фоні певної ситуації. Відтак, аналіз категорії 
„задача” і феноменів, що стоять за нею відповідно до феноменології 
математики, філософії, психології та педагогіки, дає підставу вважати, що 
поняття „задача” у сучасному науковому просторі вийшло за межі свого 
традиційного лінгвістичного й психолінгвістичного розуміння та отримало 
загальнонаукове, зокрема психолого-педагогічне, трактування. 
Дослідження саме педагогічних аспектів поняття „задача” є перспективним 
у наших наступних працях.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

У статті висвітлено сучасний стан використання елементів 
дистанційної освіти в навчальному процесі вищої школи. Проаналізовано 
теоретичні засади виникнення дистанційної освіти. Розглянуто 
доцільність використання елементів дистанційної освіти при викладанні 
природничо-математичних дисциплін, вказано на їх переваги та недоліки. 
Відображено питання, які пов’язані із впливом дистанційної освіти на 
особистість здобувача вищої освіти. Проаналізовано проблеми, що 
виникають з упровадженням елементів дистанційної освіти в навчальний 
процес та наводяться шляхи розв’язання вказаних проблем. 

Ключові слова: дистанційна освіта, традиційне навчання, 
навчальний процес, вища освіта, природничо-математичні дисципліни. 
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В статье отражено современное состояние использования 
элементов дистанционного образования в учебном процессе высшей 
школы. Рассмотрена целесообразность использования элементов 
дистанционного образования при преподавании естественно-
математических дисциплин, указано на их преимущества и недостатки.  

Ключевые слова: дистанционное образование, традиционное 
обучение, учебный процесс, высшее образование, естественно-
математические дисциплины. 
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USE OF ELEMENTS OF DISTANCE EDUCATION IN LEARNING 

PROCESS OF HIGHER EDUCATION 
The article highlights the current state of the elements of distance 

learning in the educational process of higher education. The theoretical 
foundations of the appearing of distance education are analyzed. We considered 
the expediency of using distance learning elements in teaching natural and 
mathematical sciences, and indicated their advantages and disadvantages. 
Issues related to the impact of distance education on the individual applicant of 
higher education are shown. The problems arising from the introduction of 
elements of distance education in the educational process are analyzed and the 
solutions to these problems are provided. 

Keywords: distance education, traditional education, educational process, 
higher education, natural and mathematical sciences. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Упродовж останніх 
років має місце проведення процесу гуманізації освіти з одночасною її 
гуманітаризацією. Недостатнє теоретичне обґрунтування цих процесів, 
недостатня розробка самих процесів призвела до відсутності сучасних та 
ефективних методик математичної освіти на рівні країни. Спробою змінити 
таке становище стало активне запровадження дистанційної освіти. Оскільки 
ця система, завдяки своїм особливостям, здатна охоплювати широкі верстви 
населення, надавати інформацію за великим спектром дисциплін, має 
відносно низьку собівартість, то її використання буде доцільним у роботі 
викладачів будь-яких вищих навчальних закладів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Змістом дистанційного 
навчання є певна діяльність, що забезпечує розв’язання завдань, які були 
поставлені перед навчальним процесом. Найбільш ефективною практично 
є інформація щодо діяльнісного підходу, яку було розглянуто у працях 
Г.О. Атанова, Л.С. Виготського, Д.Б. Ельконіна. Цей підхід можна вважати 
основним щодо організації процесу дистанційного навчання, проте це не 
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виключає використання інших моделей навчання. Питанням організації 
навчальної діяльності під час здійснення дистанційного навчання значну 
увагу приділяли вітчизняні та зарубіжні вчені: В. Биков, В. Кухаренко, 
Н. Морзе, Є. Полат, П. Стефаненко, Ю.В. Триус, А. Хуторський та ін. [4] 

Формування цілей статті (постановка завдання). Метою статті є 
висвітлити виникнення та розвиток дистанційної освіти в Україні, 
проаналізувати доцільність використання її окремих елементів під час 
навчального процесу у вищому навчальному закладі. Така інформація 
спрямована на допомогу викладачам у визначенні методів та форм 
навчання, бо вона дає змогу проаналізувати доцільність використання 
елементів дистанційного навчання через визначення мети та кінцевого 
результату процесу навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Альтернативною 
формою отримання знань, що набуває сьогодні поширення в Україні, є 
дистанційне навчання. Воно відкриває студентам доступ до нетрадиційних 
джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, надає нові 
можливості для творчості, опанування й закріплення різноманітних 
професійних навичок, а викладачам дозволяє реалізувати принципово нові 
форми й методи навчання [1]. Під дистанційною освітою розуміємо процес 
навчання, що забезпечується інтерактивним віддаленим діалогом суб’єкта 
навчання з відповідною централізованою установою, згідно з 
персональним графіком. Крім того, вказаний процес повинен 
забезпечувати контроль результатів діяльності суб’єкта навчання та 
підтримувати можливість внесення корективів до самого процесу, через 
необхідність, викликану наявністю будь-яких індивідуальних 
особливостей суб’єкта навчання.  

У значній кількості випадків дистанційну освіту розглядають як нову 
та самодостатню форму організації навчального процесу. За основу цієї 
форми було взято принцип самостійного навчання. На вказаному етапі 
розвитку дистанційну освіту розглядають як сукупність інформаційних 
технологій. Ці технології використовують для забезпечення особи, що 
здобуває освіту, визначеним обсягом навчального матеріалу і, крім того, 
здійснюється інтерактивна взаємодія цієї особи з викладачами [6]. 

Зауважимо, що у випадку застосування дистанційної освіти має 
виконуватись таке правило: змінюється лише форма подання матеріалу та 
взаємодії, проте сам матеріал залишається без змін. Дистанційна освіта не 
є автономною одиницею, бо навчання відбувається за тими ж програмами, 
що й під час освітнього процесу за традиційною формою навчання. 
Результати, отримані в процесі навчання у вигляді набутих знань та 
навичок, також не повинні відрізнятись. Це означає, що форма навчання не 
має впливати на кінцевий результат. 



Вища школа  
 

Гуманізація навчально-виховного процесу                                            Випуск LXXІV 
                                                                                                                  Слов’янськ – 2015 

 

29 

Іноді трапляється розгляд дистанційної освіти як процесу отримання 
освіти в домашніх умовах. На нашу думку, такі висновки не є коректними. 
Дистанційна освіта уможливлює отримання інформації за допомогою 
спеціальних ресурсів та мережі Інтернет, проте вона не переносить сам 
процес освіти з вищого навчального закладу до домівки студента. Вона 
забезпечує отримання лекційних матеріалів та індивідуальних завдань, 
наявність перевірки результатів роботи, складання підсумкового контролю. 

Крім того, є значна кількість переваг для осіб, що здобувають освіту 
дистанційно: відсутність необхідності відвідування занять за визначеним 
графіком, нелімітований доступ до навчальних ресурсів тощо. Саме через 
це дистанційну освіту, здебільшого, розглядають як альтернативу заочній 
формі навчання. Тобто як можливість отримати другу вищу освіту, 
отримати освіту людині, яка вже працює за певним фахом, чи особі з 
фізичними вадами [5]. 

Держава регулює дистанційну освіту, як і всю освітню діяльність. 
Було створено «Концепцію розвитку дистанційної освіти в Україні» й 
«Положення про дистанційну освіту» МОН України. Проте, як 
співвідноситься дистанційна освіта з іншими видами освіти в цих 
документах, не сказано. Отже, педагогічні працівники нашої країни 
намагаються використовувати та відтворювати корисні, на їх думку, 
елементи дистанційної освіти в межах традиційної освіти. Зауважимо, що 
такі спроби здійснюються, починаючи з початкової школи й закінчуючи 
здобуттям другої вищої освіти, тобто охоплюють усі ланки системи освіти. 

За результатами аналізу праць, що виникли під час роботи як центрів 
дистанційної освіти, так й окремих педагогів було виявлено низку 
проблем, що за своєї наявності унеможливлюють процес дистанційної 
освіти в цілому в межах країни. До таких проблем відносять: 

 недостатню комп’ютерну підготовку здобувачів освіти; 
 відсутність персонального комп’ютера та виходу в Інтернет; 
 відсутність спеціальної програмно-апаратної платформи; 
 відсутність спеціалістів (тьюторів) зі створення навчальних 

ресурсів та супроводу процесу навчання. 
Спроби підготувати необхідних спеціалістів відповідної кваліфікації 

будь-яким центром не можна вважати повноцінними. Необхідні навички 
мають бути отримані майбутніми вчителями та викладачами вже під час їх 
власної освіти. Це означає, що поняття про дистанційну освіту, необхідний 
мінімум теоретичної та практичної підготовки зі створення відповідних 
курсів студенти педагогічних спеціальностей повинні отримувати поряд зі 
знаннями з методики викладання предметів. Щодо педагогічних 
працівників, що вже працюють, логічним було б отримання знань зі 



Вища школа  
 

Гуманізація навчально-виховного процесу                                            Випуск LXXІV 
                                                                                                                  Слов’янськ – 2015 

 

30 

створення дистанційних курсів. Це має надати їм змогу безпосередньо 
ознайомитись із дистанційною освітою та отримати відповідні документи.  

Недостатнє забезпечення персональними комп’ютерами та 
відсутність вільного виходу в Інтернет також є значною проблемою. Проте 
в цьому випадку ми погоджуємось із вищезазначеними результатами щодо 
того, що це є, можливо, найпростішою в розв’язанні проблемою. 
Зауважимо лише, що сучасний розвиток техніки диктує такі умови, що 
виникає потреба створення дистанційних курсів, опрацювання яких було б 
можливо не лише за наявності персонального комп’ютера, а й за 
допомогою мобільних пристроїв. 

Зважаючи на власний досвід, вказуємо на позитивний вплив 
дистанційної підтримки природничо-математичних дисциплін на 
результати навчання студентів педагогічних спеціальностей. Дистанційне 
навчання у ДВНЗ «ДДПУ» реалізується через упровадження дистанційних 
технологій навчання в освітній процес підготовки здобувачів вищої освіти 
денної та заочної форми навчання. [3] 

Для уніфікації вимог щодо дистанційного курсу в університеті 
визначено наявність у складі курсів структурних елементів навчально-
методичного та дидактичного забезпечення, єдині стандарти щодо змісту 
та оформлення компонентів курсів, умови розміщення курсу на сайті 
дистанційного навчання університету. Уніфіковані вимоги складено 
відповідно до Положення про дистанційне навчання МОН України. Вони 
мають за мету допомогти викладачам у розробці дистанційних курсів, а 
також уніфікувати їх форму і зміст. Дотримання цих рекомендацій 
дозволяє структурувати курси більш зрозумілими для студентів, що 
суттєво полегшує їх створення. 

Основними видами навчальних занять, що забезпечені дистанційною 
підтримкою, є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, 
консультації. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між 
суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що 
проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, графічної та 
текстової інформації. 

Самостійне вивчення навчального матеріалу дистанційного курсу 
передбачає використання навчальних матеріалів дистанційних курсів, які 
студенти одержують через Інтернет. Вимоги щодо самостійного вивчення 
навчального матеріалу конкретної дисципліни визначаються навчальною 
програмою дисципліни, робочою навчальною програмою дисципліни, 
методичними вказівками, інструкціями й завданнями, що містяться в 
дистанційному курсі. 

Усі контрольні заходи визначаються навчальним (робочим) планом і 
можуть здійснюватися дистанційно з використанням можливостей 
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інформаційно-комунікаційних технологій. Основною формою 
дистанційних контрольних заходів є тестування з автоматизованою 
перевіркою результатів та тестування з перевіркою викладачем. 

Результати поточного та семестрового контролю оцінюються в 
порядку, визначеному прийнятою в університеті системою оцінки знань 
студентів. Результати семестрового контролю зберігаються в 
електронному вигляді та дублюються на паперових носіях. 

Окремі елементи дистанційного курсу можуть бути не включеними 
до навчально-методичних матеріалів дистанційного курсу, якщо вони не 
передбачені навчальним планом. 

Упродовж запровадження в навчальний процес дистанційної 
підтримки окремих курсів простежується тенденція зростання рівня знань 
здобувачів освіти, крім того, має місце підвищення зацікавленості 
процесом навчання [2]. 

Висновки. На наш погляд, використання в освітньому процесі 
елементів дистанційної освіти має позитивний вплив на якість вищої 
освіти. Зазначимо, що наявність системи дистанційної освіти в межах 
країни могла б дозволити та забезпечити наявність високоякісного 
широкодоступного навчального ресурсу для всіх, хто отримує освіту. 
Особливо, якщо під час створення такої системи враховувати принцип 
ступеневості освіти. Крім того, дистанційна освіта здатна впливати на 
емоційний розвиток та процес виховання. 

Відсутність вичерпних досліджень із цієї тематики не дозволяє в 
найближчому майбутньому створити теоретичну базу самого процесу 
утворення системи дистанційної освіти та погодження її з наявною 
системою загальної та вищої освіти. Проте такі дослідження проводять, що 
дозволяє накопичувати значний обсяг результатів практичного 
опрацювання теоретичних ідей, наявних дотепер. 

У подальших дослідженнях хотілося б звернути увагу на розподіл 
впливу дистанційної підтримки навчальних курсів із природничо-
математичних дисциплін на результати роботи студентів вищого 
навчального закладу та на рівень зацікавленості навчальним предметом 
відповідно до видів навчальних занять та створення рекомендацій щодо 
покращення рівня ефективності навчального процесу. 
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АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СТАТУС» ЯК 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ФЕНОМЕНУ 

У статті розкрито різні підходи щодо визначення поняття «статус» 
як міждисциплінарного феномену. Підкреслено, що глибоке і всебічне 
з’ясування сутності цього поняття потребує розгляду багатьма науками: 
філософією (соціальна), юриспруденцією, соціологією, психологією, 
педагогікою тощо, бо статус є дефініцією декількох наук і його розуміння 
залежить від предмета й мети дослідження певної науки. Визначено, що 
проблема професійного статусу вчителя, викладача на сьогодні набуває 
загальносвітового масштабу. Аналізуючи наявні наукові літературні 
джерела, було виявлено, що професійний статус – це набутий статус, що 
формується й підвищується в процесі всього життя педагога. 

Ключові слова: статус, престиж, професійний статус, статус 
особистості, соціальний статус. 
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АНАЛИЗ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «СТАТУС» КАК 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ФЕНОМЕНА 
В статье раскрыто различные подходы к определению понятия 

«статус» как междисциплинарного феномена. Подчеркнуто, что глубокое 
и всестороннее выяснение сущности этого понятия требует 
рассмотрения многими науками: философией (социальная), 
юриспруденцией, социологией, психологией, педагогикой и т.п., поскольку 
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статус является дефиницией нескольких наук, и его понимание зависит 
от предмета и целей исследования определенной науки. Определено, что 
проблема профессионального статуса учителя, преподавателя на сегодня 
приобретает общемировой масштаб. Анализируя существующие научные 
литературные источники, было обнаружено, что профессиональный 
статус – это приобретенный статус, он формируется и повышается в 
процессе всей жизни педагога. 

Ключевые слова: статус, престиж, профессиональный статус, 
статус личности, социальный статус. 

Korkishko А. 
Post-Graduate Student of the Chair of Pedagogy of Higher School of SHEI 

“Donbas State Pedagogical University” 
ANALYSIS OF THE ESSENCE OF THE NOTION OF “STATUS” AS AN 

INTERDISCIPLINARY PHENOMENON 
The article presents the different approaches concerning the definition of 

the notion “status” as an interdisciplinary phenomenon. It is underlined that the 
deep and thorough clarification of the essence of this notion needs studying by 
many sciences: philosophy (social), jurisdiction, sociology, psychology, 
pedagogy and others, as status is the definition of some sciences and its 
understanding depends on the subject and the aim of the investigation of the 
given science. It is defined that the problem of the professional status of a 
teacher and a lecturer today gains the global scale. Analyzing the scientific 
literature sources it has been clarified that the professional status is the 
acquired status that is formed and increases during the life of a teacher.   

Key words: status, prestige, professional status, status of personality, 
social status. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасна 
культурна, економічна, політична ситуація в Україні свідчить про 
переоцінку цінностей у суспільстві. Констатуємо, що пріоритету 
набувають матеріальні цінності над духовними. З одного боку, втрата 
поваги до історії свого народу, його культури, традицій свідчить про 
наявність руйнівних тенденцій у розвитку нації, з іншого, – намагання 
України вступити до єдиного європейського простору вимагає 
застосування нових підходів до навчання й виховання, спрямованих на 
виявлення та розвиток творчої активної особистості, її індивідуальності. За 
таких умов професія вихователя, учителя, викладача відіграє важливу роль 
як духовний чинник у процесі розвитку та об’єднання нації. Педагог 
сьогодні є суб'єктом й об'єктом усього комплексу політичних та 
економічних перетворень сучасного українського суспільства. Тому 
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проблема формування особистості педагога, його професійного статусу є 
актуальною не лише для педагогічної науки, а й країни в цілому. 

Саме через наявність певного професійного статусу викладач може 
готувати найбільш необхідну в новій соціокультурній ситуації молодь, котра 
буде володіти комплексом якостей, які диктує час: високу мобільність, 
конкурентоспроможність, моральність і громадянську відповідальність, 
конструктивність і динамізм, цивільне становлення та ідентичність тощо. 

Отже, одним із найважливіших завдань, яке потребує розв’язання 
сучасним вишем, є виховання висококультурної особистості, здатної 
адекватно орієнтуватися в різних сферах життєдіяльності, гармонізувати 
свої відносини в соціумі людей, що потребує від викладача нових знань та 
вмінь нового рівня професійного статусу. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. У науковій літературі є 
чимало праць, присвячених визначенню статусу: у соціальному аспекті 
його вивчали Г.Анрущенко, Г.Андрєєва, М.Вебер, Е.Дюркгейм, Р.Літвак, 
П.Сорокін та ін.; термін «статус особистості» в контексті соціального 
спілкування вивчали як психологи (Б.Ананьєв, А.Бодальова, А.Ковальова, 
В.М’ясищева та ін.), так і педагоги (Л.Бєляєва, А.Кравченко, С.Полутін, 
Г.Осипова, О.Філіппова); формуванням статусу вчителів займалися 
Е.Дюндик, С.Железнякова, В.Лебедєва, А.Лукша, С. Молчанов, А.Орлова, 
Г.Солодов, А.Філіппов, Н.Хрідіна та ін. Розвиток професійного статусу 
вчителів, динаміка його змін у ХХ столітті та в різні історичні періоди 
досліджувала С.Васильєва. Актуальними в наш час залишаються питання 
«професійного статусу вчителя» та «професійного статусу викладача». 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті 
полягає в розкритті різних підходів щодо визначення поняття «статус» як 
міждисциплінарного феномену.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Безумовно, поняття 
«статус» існувало завжди й залежно від епохи та багатьох політичних, 
економічних, соціальних чинників воно змінювалося аж дотепер, хоча 
єдиного поняття немає. Бо кожна наука: філософія (соціальна), 
юриспруденція, соціологія, психологія, педагогіка тощо – потрактовують 
це поняття по-своєму. 

Зазначимо, що проблема статусу є міждисциплінарною. Так, поняття 
«статус» філософи розглядали як соціальне явище, позицію особистості в 
суспільстві, що визначається її правами та обов’язками, її суспільними 
функціями. 

У філософському енциклопедичному словнику статус розглядається 
як (від лат. status – стан, становище) соціальне, співвідносне положення 
(позиція) індивіда або групи в соціальній системі, що визначається за 
низкою ознак, специфічних для цієї системи (економічних, професійних, 
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етнічних тощо.) [9, с. 626]. Аналіз наукових праць учених-філософів 
засвідчив, що люди, які володіють тим самим статусом, виявляють низку 
схожих особистісних рис, позначених як «соціальний тип» особистості. 
Залежно від того, чи займає людина цю позицію завдяки спадкоємних 
ознак (раса, соціальне походження тощо), або завдяки власним зусиллям 
(освіта, заслуги тощо) статус буде співвідноситися з системою цінностей 
які існують у суспільстві.  

Розглядаючи статус в юридичній науці, зауважуємо, що він є 
правовим становищем юридичної особи. Статус – сукупність прав, 
привілеїв, моральних норм й обов'язків індивіда, пов'язаних із виконанням 
первинної соціальної ролі, яка постає як динамічний аспект, спосіб 
реалізації статусу у формі поведінки, очікуваної відповідно до становища в 
суспільстві [10, с. 541]. Сучасна дослідниця В.Морозова наголосила на тому, 
що правовий статус особистості – законодавчо встановлені державою і 
взяті в єдності її права, свободи [5]. 

Загальновідомо, що слово «статус» прийшло в соціологію з 
латинської мови. У Стародавньому Римі воно позначало стан, правове 
становище особи. У значенні загально-соціальної категорії поняття 
«статус» уперше вжито англійським істориком Г.Мейном (кінець ХІХ ст.) і 
конкретизовано в працях соціологів Р.Лінтона та Ф.Меріла (поч. ХХ ст.). У 
кінці XIX століття вчені надали йому нового звучання. Статус – соціальне 
становище людини в суспільстві. Соціальне становище – узагальнена 
характеристика, що охоплює професію, економічне становище, політичні 
можливості, демографічні властивості людини. Хоча статус мало не 
найпоширеніше поняття в соціології, але єдиного потрактування його 
немає. Ф.Бейтс наголошував на тому, що статус прийнято розуміти як 
позначення рангу, місця в соціальній структурі, пов'язаного з певним 
набором норм. Відомо також, що деякі дослідники застосовували термін 
«роль» до поведінки, інші позначали ним соціальну позицію, а треті – 
нормативну просторову не поведінкову річ тощо [3]. 

Для одних соціологів статуси – це визначені норми, для інших – 
певні культурні позиції всередині інституційної системи. М.Вебер 
розглядав соціальний статус у значенні престижу й пов'язував його з 
високим становищем індивіда в суспільстві [7]. 

Теоретичний аналіз наукової літератури свідчить, що поняття 
«статус» зазвичай пов’язують із поняттям «престиж». Деякі соціологи 
(Р.Линтон, Н.Смелзер, П.Сорокін) змішували два поняття: статус і 
престиж. На їх думку, статус є синонімом престижу.  

Науковці Є.Бергель, М.Варданян, С.Горін, А.Мармаза, Г.Марченко, 
Д.Трейман, В.Цвик вважали, що статус і престиж мають різне значення. 
Ми погоджуємося з цим твердженням, бо статус – це положення, яке 
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людина посідає в суспільстві, а престиж – це вплив, повага, довіра, 
авторитет, які має людина в суспільстві. Отже, за однакового статусу, 
може бути різний престиж. 

У розумінні статусу, на думку А.Кравченко, склалося кілька 
підходів: а) стратифікаційний – статус як престиж у вертикальній ієрархії 
суспільства; б) функціональний – статус як позиція в соціальній структурі 
суспільства, функціонально пов'язана з іншими позиціями; в) нормативно-
рольовий – ототожнення статусу з участю чи з нормами в 
соціокультурному просторі суспільства; г) інтегративний – об'єднання в 
одне поняття статусу безлічі соціальних (професійних, економічних, 
політичних та ін.) позицій, займаних індивідом [3]. 

У психологічному словникові статус розглядають як становище суб'єкта 
в системі міжособистісних відносин, що визначає його права, обов'язки та 
привілеї. Істотні розбіжності в статусі, якого набуває індивід у групах, що 
розрізняються за рівнем групового розвитку, змісту діяльності та спілкування, 
нерідко стають причинами фрустрації, конфлікту тощо [6, с. 384]. 

Теоретичні аспекти статусу особистості в психології, досягнутого, 
предписаного, емоційного, вікового, активно досліджували та 
використовували в практиці вчені Б.Ананьєв, О.Бодальов, А.Ковальов, 
В.М’ясищев, Б.Паригін та ін. 

Науковець Б.Ананьєв зазначив, що вихідним моментом структурно-
динамічних властивостей особистості є її статус у суспільстві (економічний, 
політичний та правовий, ідеологічний), так само, як статус спільності, в якій 
складалася та формувалася ця особистість. На основі статусу і в постійному 
взаємозв'язку з ним будуються системи суспільних функцій-ролей, цілей і 
ціннісних орієнтацій [1]. 

Як засвідчив аналіз наукових психологічних досліджень, статус, ролі 
й ціннісні орієнтації утворюють первинний клас особистісних властивостей, 
що об’єднуються та утворюють певну структуру особистості. Ці особистісні 
характеристики визначають особливості мотивації та структуру суспільної 
поведінки, складають другий ряд особистісних властивостей. З одного боку, 
вищим інтегрованим ефектом взаємодії первинних і вторинних 
особистісних властивостей людини є характер, а з іншого, – схильності. 
Основна форма розвитку особистісних властивостей людини – життєвий 
шлях у суспільстві, її соціальна роль та статус [1]. 

Зауважимо, що в педагогіці статус, професійний статус та статусні 
відносини ще не достатньо вивчені. До цієї проблеми звертались у 
дослідженнях В.Андрущенко, С.Васильєва, В.Жернов, Є.Климова, 
В.Лебедєва, С.Молчанов, О.Ромашова, О.Шепелєва та ін.  

У сучасному педагогічному словнику статус особистості 
розглядається як становище особистості в групі, колективі, її місце й роль 
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у системі міжособистісних відносин, що визначає її права, обов'язки та 
привілеї [8, с. 747]. 

Цікавим для нашого дослідження є погляди В.Лебедєвої, яка 
розглядала статус особистості у трьох рівнях: 1) макрорівні – як соціальне 
явище у вигляді деіндивідуалізованих норм, правил, обов'язків учня, 
студента, учителя, викладача, тобто сукупність соціальних характеристик, 
якими має володіти кожен із них; 2) мікрорівні – як оцінку знань, умінь, 
здібностей, якостей особистості іншими (значущими особами – учителями, 
викладачами, школярами, студентами, батьками та іншими); 3) рівні Я-
концепції – як самооцінку учнем, студентом, учителем, викладачем своїх 
знань і вмінь, здібностей до навчання, усвідомлення власних мотивів 
навчання, цілей і цінностей навчально-пізнавальної та професійної 
діяльності, що визначає рівень прагнень, бажання підвищити свій статус. 
Вона підкреслила, що ці рівні взаємопов'язані та взаємозалежні [4].  

Наголошуємо, що дискусійним упродовж тривалого часу є питання 
щодо професійного статусу вчителя, викладача. На думку Є.Климова, 
О.Ромашова, одним із найважливіших статусів у житті людини є саме 
професійний статус. 

Сучасна дослідниця С.Васильєва «професійний статус вчителя» 
розуміла як положення, яке посідає особа в суспільстві (професійному 
колективі), що визначається результатом його професійної діяльності, 
рівнем його компетентності, що формують авторитет, повагу, престиж у 
соціумі, колективі, громаді [2]. 

Ми розділяємо думку дослідників і вважаємо, що професійний 
статус учителя, викладача – це набутий статус, він формується й 
підвищується в процесі всього життя педагога, у період професійного 
самовизначення, професійної підготовки у виші, педагогічної діяльності, у 
процесі цілеспрямованої, систематичної роботи педагога щодо опанування 
педагогічною професією, у наслідок набуття практичного досвіду.   

Висновки. Підсумовуючи розглянуту проблему, констатуємо, що 
статус є дефініцією декількох наук, і його розуміння залежить від предмета 
й мети дослідження певної науки. На наш погляд, визначення «статус», 
«соціальний статус», «статус особистості», «професійний статус» як 
поняття мало чим відрізняються. 

Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, що елементами 
статусу є статусна роль як модель поведінки, статусні права, обов’язки та 
привілеї, що виявляються в поведінці та діяльності особистості. 
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старший викладач кафедри музики і хореографії ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» 
УДК 378.015.31: 793.3 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
КЕРІВНИКІВ ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ НА ЗАНЯТТЯХ З 

ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 
Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної педагогічної 

науки – проблемі формування професійної компетентності майбутніх 
педагогів-фахівців, що зумовлено багатьма чинниками: запитами ринку 
праці та загальносвітовими тенденціями розвитку освітньої системи; 
необхідністю ефективного функціонування системи підготовки фахівців 
та створенням умов для формування професійних якостей особистості; 
новими вимогами до підготовки вчителя, здатного до діяльності у 
сучасному соціокультурному просторі. Автор розглядає процес 
формування професійної компетентності майбутніх педагогів-
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хореографів у творчо-виконавській діяльності (на прикладі народно-
сценічного танцю “Українська кадриль”). 

Ключові слова: професійна компетентність, майбутні керівники 
хореографічних колективів, хореографічна діяльність, українська кадриль. 

Котов В. 
старший преподаватель кафедры музыки и хореографии ГВУЗ 
“Донбасский государственный педагогический университет” 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 
Статья посвящена актуальной проблеме современной 

педагогической науки – проблеме формирования профессиональной 
компетентности будущих педагогов-специалистов, что обусловлено 
многими факторами: запросами рынка труда и мировыми тенденциями 
развития образовательной системы; необходимостью эффективного 
функционирования системы подготовки специалистов и созданием 
условий для формирования профессиональных качеств личности; новыми 
требованиями к подготовке учителя, способного работать в современном 
социокультурном пространстве. Автор рассматривает формирование 
профессиональной компетентности будущих педагогов-хореографов в 
процессе творческо-исполнительской деятельности (на примере народно-
сценического танца “Украинский кадриль”). 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, будущие 
руководители хореографических коллективов, хореографическая 
деятельность, украинская кадриль. 

Kotov V. 
senior lecturer, Department of music and choreography, Donbas state 

pedagogical University 
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE 

LEADERS OF DANCE GROUPS TO LESSONS IN PROFESSIONAL 
DISCIPLINES 

The article is devoted to an actual problem of modern pedagogy – the 
problem of formation of future teachers professional competence. This is due to 
many factors: the demands of the labor market and global trends in the 
development of the educational system; the need for effective functioning of the 
system of training and the creation of conditions for the formation of 
professional qualities of the person; new requirements for teacher training, 
capable of operating in today’s socio-cultural space. The author examines the 
formation of professional competence of future teachers-choreographers in 
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creative and performing activities (for example, character dance “Ukrainian 
quadrille”). 

Keywords: professional competence, the future leaders of choreographic 
collectives, choreographic activities, Ukrainian quadrille. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. Компетентнісний 
підхід є одним із ключових напрямів розвитку сучасної системи освіти. На 
цьому наголошують Педагогічна Конституція Європи, галузева Концепція 
розвитку неперервної педагогічної освіти, Національна стратегія розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року, нові Державні стандарти 
початкової загальної освіти та повної загальної середньої освіти, закони 
України “Про освіту”, “Про вищу освіту”. Загальнотеоретичне 
усвідомлення професійної компетентності фахівців тієї чи іншої 
спеціальності, аналіз та узагальнення вимог до практично-діяльнісного 
втілення ключових та фахових компетенцій наразі складає актуальний 
напрям вітчизняного науково-педагогічного пошуку. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Сучасні науковці, як 
вітчизняні, так і зарубіжні, приділяють багато уваги питанням формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців. Педагоги-науковці 
(І. Зязюн, І. Зимня, Н. Кузьміна, М. Левківський, Н. Ничкало, В. Орлов, 
Г. Падалка, К. Пономарьова, О. Рудницька, О. Савченко, В. Сластьонін, 
М. Солдатенко, А. Хуторськой та ін.) аналізують вимоги до професії 
вчителя, розробляють професіограми педагогів різного фаху, структурують 
та моделюють професійну компетентність майбутніх учителів.  

Професійна компетентність майбутнього хореографа має свою 
специфіку, яка йде від особливостей його творчо-виконавської діяльності, 
зокрема її мистецької складової, що залежить від історичних 
хореографічних традицій й сучасних інноваційних пошуків у царині 
хореографії. Важлива роль належить особистості танцюриста-педагога та 
танцюриста-виконавця, що також впливає на нестандартність професійної 
підготовки майбутніх керівників хореографічних колективів у 
педагогічних вишах. На це вказують Л. Макарова, О. Філімонова, 
М. Юр’єва та інші відомі науковці [1; 2]. 

Слід відзначити, що вітчизняна педагогіка наразі демонструє активні 
пошуки у галузі теорії й практики підготовки танцюриста у галузі народно-
сценічної, класичної, сучасної хореографії, а також у сфері роботи з 
дитячим хореографічним колективом (С. Акішев, Т. Баришнікова, 
О. Бурля, К. Василенко, Ю. Гончаренко, А. Гуменюк, Л. Каміна, 
В. Кирилюк, О. Мартиненко, Т. Сердюк, А. Тараканова та ін.). 

Формування цілей статті (постановка завдання). Доречно 
підкреслити, що формування професійної компетентності майбутніх 
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хореографів відбувається переважно у процесі практичної виконавської 
творчої діяльності. Пропонуємо власний досвід формування 
хореографічно-виконавських умінь та усвідомлення української 
танцювальної лексики у майбутніх керівників дитячих хореографічних 
колективів у процесі вивчення професійно зорієнтованих дисциплін, що і 
становить мету даної статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна 
компетентність майбутніх керівників дитячих хореографічних колективів – 
це готовність до здійснення хореографічної діяльності на основі наявних 
знань, умінь, навичок і професійно-особистісних якостей, компонентами 
якої є ціннісно-мотиваційний, когнітивний, творчо-діяльний. 

Формування професійної компетентності майбутнього керівника 
дитячих хореографічних колективів у педагогічному виші передбачає 
вивчення таких професійно зорієнтованих курсів, як-от: “Теорія і методика 
класичного танцю”, “Теорія і методика народно-сценічного танцю”, 
“Теорія і методика історико-побутового танцю”, “Історія хореографічного 
мистецтва”, “Мистецтво балетмейстера”, “Методика роботи з дитячим 
хореографічним колективом”, які спрямовані на розвиток ключових 
фахових якостей педагога-балетмейстера та хореографа-виконавця. 

Студенти, які отримують спеціальність 7.01010201 – “Початкова 
освіта”, спеціалізація – “Хореографія” у державному вищому навчальному 
закладі “Донбаський державний педагогічний університет”, у межах 
професійно зорієнтованих дисциплін вивчають лексику українського 
народного танцю у її зв’язках з культурно-історичними та соціально-
економічними умовами життя народу. Набуваючи професію вчителя 
початкових класів та керівника дитячих хореографічних колективів, 
здобувачі вищої освіти виконують безліч українських народно-сценічних 
танців. 

Пропонуємо українську кадриль, розроблену для студентів 3-го 
курсу хореографічного відділення факультету підготовки вчителів 
початкових класів ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний 
університет”. 

Українська кадриль 
Сценарний план 

Танець розроблений на 4-х хлопчиків та 8-м дівчаток. У кожного 
хлопця по дві партнерки, кожна з них хоче йому сподобатися. Хлопці 
рухаються гордовито, іноді в танці відпускають своїх партнерок, 
демонструючи в русі завзятість і превагу в танці. А дівчата своїми гарними 
рухами намагаються сподобатися партнеру. 

Музичний розмір – 2/4. Темп – помірний. 
Вихід танцю. Вступ 8 тактів. 
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За лаштунками ліворуч і праворуч шикуються танцюристи, по два 
хлопці, біля кожного дві дівчини. 

 
 

 
Малюнок 1. Простим танцювальним кроком трійки виходять із-

за лаштунків. Хода на півпальцях. На 16 тактів вибудовуються на 
півколо. 

 
Малюнок 2. У півколі хлопець робить ворітця, дівчини під 

рукою партнера обходять навколо нього. Рух повторюється 2 рази. 
Виконується на 16 тактів. 
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Малюнок 3. На 4 такти хлопець робить випад до дівчини, яка 

стоїть праворуч від нього, дівчина зліва присівши,  відкриває руки 
убік, підглядає на хлопця. Потім хлопець на 4 такти робить випад до 
іншої дівчини, друга так само присідає і підглядає на хлопця. Потім на 
4 такти хлопець робить закрутку партнерок до себе і на 4 такти – 
розкрутка. 

 

 
Малюнок 4. З півкола хлопці виводять дівчат на середину сцени 

на 8 тактів. Удар правою ногою (пауза 4 такти). Удар лівою ногою 
(пауза 4 такти). Це роблять хлопці. Дівчата простою танцювальною 
ходою на півпальцях відходять до правих (лівих) лаштунків. 
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Малюнок 5. Хлопці основною широкою ходою розходяться (1-й 

та 3-й праворуч, 2-й та 4-й ліворуч) і знову стають по центру сцени в 
потилицю один за одним. 16 тактів. Дівчата на місці біля лаштунків 
роблять малий тинок на 4 такти і на 4 такти уклін хлопцям, і так 2 рази. 

 
Малюнок 6. Хлопці гордо, піднявши голову, стоять на місці і в 

такт музиці б’ють стопою об підлогу 8 разів. Потім на місці роблять 
тинок на пальцях і на останній такт подають дві руки дівчатам. Дівчата 
на 8 тактів підходять до хлопців основною ходою, роблять на місці 
тинок на пальцях (3 рази), на 7-8 такти подають руку хлопцям. 
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Малюнок 7. Потім пари простим танцювальним кроком 

розкриваються на півколо (перша та третя пари – праворуч, друга та 
четверта – ліворуч). 

 
 

 
 
Малюнок 8. У півколі хлопець до правої дівчини робить випад 

на 4 такти. Потім до лівої дівчини теж випад на 4 такти. Дівчата в 
малому присіданні роблять позіровки до хлопця. Потім хлопець на 4 
такти  робить закрутку на собі і на 4 такти – розкрутку. 
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Малюнок 9. Хлопці простим танцювальним кроком на 4 такти 

роблять з півкола коло. Дівчата залишаються в півколі, але в потилицю 
одна за другою. 

 

 
 

Малюнок 10. Хлопці роблять випад на 4 такти, перша дівчина 
підходить до хлопця, робить на місці тинок з винесенням ноги на 
каблук теж на 4 такти. Потім йде підтримка. Хлопець піднімає дівчину 
і переставляє з правого боку ліворуч, і потім навпаки (4т.). Другі 
дівчата роблять теж саме, а перші відходять назад у півколо, на їх 
місце. 
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Малюнок 11. Другі дівчата залишаються в колі з хлопцями і по 

колу роблять боковий крок з притупуванням. Перші дівчата в півколі 
роблять просту доріжку (16 тактів). 
 

 

 
 

Малюнок 12. З кола хлопці розкриваються у дві лінії, а дівчата 
позаду у півколо. Хлопці на 8 тактів роблять бокову присядку з 
підніманням ноги у бік, і на 8 тактів повертаються навколо себе. 
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Малюнок 13. Дівчина з півкола основною ходою роблять 

струмочок між хлопцями. Хлопці на місці роблять випади вправо, 
вліво і навколо себе (16 тактів). 

 
 

 
Малюнок 14. Із струмочка дівчата підходять до хлопців. Хлопці 

подають їм руку і роблять закрутку до себе (4такти), та від себе 
(4татки). На 8 тактів дівчата кроком обходять хлопців. Хлопці роблять 
релеве з поворотом корпусу праворуч і ліворуч. 
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Малюнок 15. Потім хлопці роблять на місці малий тинок з 

поворотом і випад до дівчат, намагаються нібито їх обхопити, дівчата 
піднирюють під руками. 

 
Малюнок 16. Рух робиться два рази і на останні 4 такти дівчата 

роблять поворот до хлопців, залишаються в малому присіданні, погляд 
на хлопців. Хлопці в красивій позі анфас гордо дивляться прямо. 

 
Висновки та перспективи подальших досліджень. У підсумках 

доцільно зазначити, що процес формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів-хореографів є складним та багатоаспектним, що 
зумовлено особливостями багатовекторної діяльності керівника 
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хореографічного колективу. У цей процес слід включати не лише 
відпрацювання виконавських умінь, опанування хореографічної лексики 
танців різних народів світу, різних часів та стилів. Важливу роль має 
творчий розвиток студентів, стимулювання їхньої хореографічної 
імпровізації, фантазії, творчої уяви. Саме у цьому полягають перспективи 
наших подальших науково-практичних пошуків. 
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THE INTRODUCTION OF COMPUTER EDUCATIONAL COURSE ON 
DISCIPLINE "PHYSICAL AND COLLOID CHEMISTRY" FOR 

PREPARATION OF ENGINEERS-TEACHERS 
In the article the necessity of introduction of modern computer education 

course in physical and colloid chemistry, created for increasing of quality of 
skills for future engineers-teachers, formation their cognitive activity is 
investigated. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. Визначальною 
вимогою до освітньої системи у процесі становлення нових політико-
економічних відносин і змін, що відбуваються в соціально-психологічних та 
культурних процесах Української держави, стає забезпечення необхідного 
рівня інтелектуального і духовного виховання молоді, підготовки її до життя 
і діяльності в умовах соціально-економічних зрушень. 

Звичайно, що суспільство ставить нові вимоги й перед інженером-
педагогом, оскільки відбувається переосмислення суспільних цінностей, 
оновлення системи освіти, її гуманістичної спрямованості. Сучасний 
інженер-педагог має демонструвати здатність і виявляти готовність 
перебудовувати та адаптувати свою професійно-педагогічну діяльність 
відповідно до нової ситуації, що значно залежить від його професійної 
підготовки. Такі завдання вимагають перегляду підходів і змісту освітньо-
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. 

Перехід України до високотехнологічного інформаційного 
суспільства зумовлює необхідність глибокого оновлення системи освіти, 
яка є основою розвитку країни, запорукою її майбутнього. У проекті 
Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті 
наголошується, що стрижнем освіти має стати виховання особистості, 
здатної до творчої праці, самонавчання і професійного розвитку, мобільної 
в освоєнні та впровадженні новітніх наукомістких технологій. Одним з 
вирішальних чинників модернізації системи освіти є створення нового 
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покоління засобів навчання, які поєднують досягнення сучасної 
педагогічної науки з потужними дидактичними можливостями 
інформаційних технологій. 

Рівень дидактичних можливостей сучасних інформаційних 
технологій та комп'ютеризації навчальних закладів свідчать про наявність 
об'єктивних умов для широкого застосування комп'ютерних дидактичних 
засобів у навчанні. Проте на практиці дидактичний потенціал 
інформаційних технологій використовується не повністю. Арсенал 
існуючих комп'ютерних засобів навчання не задовольняє потреб вищої 
школи, відчувається нестача якісних комп'ютерних посібників, які б 
відповідали сучасним педагогічним концепціям. 

Вивчення наявної педагогічної практики засвідчує переважно 
емпіричне застосування комп'ютерних дидактичних засобів у навчальному 
процесі, що зумовлено майже повною відсутністю розробок щодо 
визначення педагогічно обґрунтованих способів організації навчальної 
діяльності з використанням цих засобів навчання. 

Вказані недоліки педагогічної теорії і практики породжують 
протиріччя: між наявним практичним досвідом розробки комп'ютерних 
навчальних посібників і недостатністю ґрунтовних теоретичних 
досліджень, результати яких становили б дидактичні основи створення 
таких засобів навчання; між рівнем інформатизації освіти та ступенем 
застосування дидактичного потенціалу інформаційних технологій; між 
потребами практики навчання з використанням комп'ютерних 
дидактичних засобів і майже повною відсутністю розробок щодо 
визначення дидактично обґрунтованих способів організації навчальної 
діяльності із застосуванням вищевказаних засобів навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Впровадження 
інформаційних технологій в освіту суттєво вплинуло на систему засобів 
навчання, на співвідношення та взаємодію окремих компонентів цієї 
системи. Дослідженню різних аспектів інформатизації навчання 
присвячені праці Л. Білоусової, І. Василевського, Б. Гершунського, Л. 
Гур’євої, А. Єршова, М. Жалдака, І. Звєрєва, Ч. Куписевича, Є. Машбиця, 
Д. Матроса, І. Підласого, Є. Полата, М. Патланжонглу, С. Ракова, Н. 
Розенберга, О. Філатова, С. Христочевського та ін. 

Разом з тим недостатньо розглянутими залишаються проблеми 
проектування комп'ютерних засобів навчання з дисциплін природничого 
циклу для майбутніх інженерів-педагогів. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета 
дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні запровадження 
сучасного електронного навчального курсу з фізичної і колоїдної хімії , 
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створеного для підвищення якості знань майбутніх інженерів-педагогів, 
формування їхньої пізнавальної активності. 

Виклад основного матеріалу статті. Комп’ютерний засіб навчання 
(КЗН) – це програмний комплекс програмних засобів або програмно-
технічний комплекс, який призначений для розв’язання певних 
педагогічних задач, який має предметний зміст і орієнтований на 
взаємодію з тими, хто навчається. [1] 

З наведеного означення можна бачити, що КЗН є засобом, спеціально 
створеним для розв’язання педагогічних задач, тобто використання у 
навчальному процесі – його головне призначення. Необхідно зазначити, 
що середовища, які використовуються при навчанні, але мають інше 
значення і не реалізують педагогічні функції, не відносяться до КЗН. Дане 
зауваження є важливим, оскільки широко розповсюджена точка зору, яка 
відносить до класу КЗН будь-які програмні засоби, які можуть 
використовуватись у навчальному процесі, тобто всі комп’ютерні засоби, 
що розглядаються як предмет вивчення, або виступають в якості 
інструментів при розв’язання певних задач. 

Башмаков [1] виділяє наступні педагогічні задачі, які успішно 
розв’язуються за допомогою КЗН: 

1) початкове знайомство з дисципліною, освоєння її базових понять і 
концепцій; 

2) базова підготовка на різних рівнях глибини та деталізації; 
3) вироблення вмінь і навичок типових практичних задач в межах 

даної дисципліні; 
4) вироблення вмінь аналізу та прийняття рішень в нестандартних 

(нетипових) проблемних ситуаціях; 
5) розвиток здібностей до певних видів діяльності; 
6) проведення навчально-дослідних експериментів з моделями 

об’єктів, процесів і засобів діяльності, що вивчаються; 
7) поновлення знань, умінь і навичок (для ситуацій, задач і 

технологічних операцій, які зустрічаються досить рідко); 
8) контроль і оцінка рівня знань і умінь. 
Незважаючи на інтегральний характер виділених задач, розв’язання 

будь-якої з них частково впливає на розв’язання іншої. Тому види КЗН, як 
правило, зіставляються не з окремими задачами, а з групами найбільш 
корелюючих задач. 

В залежності від розв’язання педагогічних задач КЗН можна 
поділити на такі групи: засоби теоретичної і технологічної підготовки; 
засоби практичної підготовки; допоміжні засоби; комплексні засоби. 

Розглянемо першу групу, до неї можна віднести такі види КЗН: 
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- комп’ютерний підручник (КП) - КЗН для базової підготовки по 
певному курсу (дисципліні), зміст якого характеризується відносною 
повнотою і представлено в формі підручника; 

- комп’ютерна навчаюча система (КНС) - КЗН для базової 
підготовки з одного, або декількох розділів (тем) курсу (дисципліни). 

Якщо встановити відповідність між виділеними видами КЗН та тими 
задачами, які розв’язуються за їх допомогою, то можна вказати що за 
допомогою КП розв’язуються - 1, 2, (8, 5, 7) задачі, а за допомогою КНС - 
2, 8, (1, 5, 7) задачі (номери задач, які вказані в дужках не є для 
відповідного виду КЗН основними). 

Можна бачити, що КП є більш широким видом КЗН чим КНС, отже 
зупинимося на його розгляді більш детально. 

Порівнюючи КП з підручниками традиційної структури, 
Н.М.Розенберг [5] підкреслює переваги комп’ютерних технологій, що 
проявляються у високому рівні індивідуалізації в умовах групової форми 
навчання «на основі систематичних і розвинених зворотних зв'язків, 
діалогового режиму»; у підвищенні мотивації навчальної діяльності 
студентів. 

Аналіз цінності можливостей комп’ютерних технологій з 
дидактичної точки зору та галузей використання комп’ютерів в освіті 
проводить Ч. Куписевич [3]. Він, зокрема, зазначає, що цінною з 
дидактичної точки зору «є можливість з'ясування ходу, шляхів і способів 
навчання окремих учнів», а також можливість індивідуалізувати навчання 
у відповідності до здібностей, інтересів, темпу роботи та рівня підготовки 
окремого студента. «Існуючи до сьогодні методи контролю і оцінки 
результатів навчання такої можливості не мали». 

Одночасно автори підкреслюють, що роль підручника у нових 
умовах не зменшується, але під впливом комп’ютерних технологій зазнає 
істотних змін, адаптується до вимог часу. З одного боку, вдосконалення 
підручника реалізується в системі всього комплексу його задач. З іншого 
боку, впровадження комп’ютерів змінює його сутність і вигляд. 

Сучасний комп’ютерний підручник з фізичної і колоїдної хімії має 
традиційні структурні елементи: основний текст, допоміжні тексти та 
позатекстові компоненти (апарат організації засвоєння,). Проте, завдяки 
електронній формі представлення навчального матеріалу у такому 
підручнику з’являється можливість використання основних дидактичних 
переваг гіпертекстової організації інформації (оперативність доступу до 
різноманітних інформаційних масивів; надійна система орієнтування; 
створення умов для побудови власної системи причинно-наслідкових зв’язків 
між видами знань). Це дозволило удосконалити традиційні структурні 
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компоненти підручника, поєднати їх за допомогою гіперзв’язків та створити 
підручник, який є цілісним навчальним середовищем. 

Гіпертекстовий комп’ютерний підручник з фізичної і колоїдної хімії 
має ієрархічну структуру, яку можна представити у вигляді «дерева». 
Складність (рівень вкладеності) цієї структури визначається конкретним 
дидактичним призначенням підручника (предмет, вікові особливості 
студентів, рівень їхньої підготовки тощо). 

Гіпертекстова структура комп’ютерного підручника з фізичної і 
колоїдної хімії природно дотримується положення про диференціацію 
матеріалу. По-перше, ієрархічні зв’язки будуються за значущістю 
матеріалу; по-друге - утворюють смислові, логічні ланцюжки за логікою 
викладення та на підставі асоціацій. Представлення фрагменту матеріалу у 
певному форматі екрана теж висуває вимоги до його структурування. 
Традиційне розподілення матеріалу (на розділи, параграфи тощо) грає в 
комп’ютерному підручнику з фізичної і колоїдної хімії роль змісту, 
орієнтаційної карти матеріалу. 

Текстові компоненти мають елементи переходу в позатекстові 
структури: модульний курс фізичної і колоїдної хімії у контрольних 
тестах, задачах, завданнях до виконання практичних і лабораторних робіт, 
питаннях до заліку та іспиту з курсу фізичної і колоїдної хімії, тем 
рефератів; використана література; словник хімічної термінології. 
Виходячи з аналізу моделі комп’ютерного підручника з фізичної і 
колоїдної хімії, можна виділити його основні особливості. 

Перша особливість зумовлена тим, що в комп’ютерному 
гіпертекстовому підручнику з фізичної і колоїдної хімії використано 
цілком новий принцип побудови навчального матеріалу, який забезпечує 
студенту не послідовний, лінійний, а вільний миттєвий доступ і зручне 
просування по навчальному матеріалу підручника, тобто надає можливість 
студенту певну ступінь свободи у виборі складу і порядку перегляду 
матеріалу. Крім того, на відміну від традиційного підручника, текст якого 
характеризується «цілісністю в структурно-смисловому відношенні і 
пов'язаністю в мовному плані» [4], текст гіпертекстового комп’ютерного 
підручника з фізичної і колоїдної хімії не є єдиним, цільним, а складається 
з окремих інформаційних одиниць, які пов’язані за допомогою 
гіперзв’язків. Таким чином, при роботі з підручником текст набуває для 
студента додаткового вимірювання: він одночасно формується і кількісно, 
і ієрархічно (завдяки гіперзв’язкам), що дозволяє студенту самостійно 
сформувати власну систему зв’язків між видами знань. 

Друга особливість полягає у тому, що використання гіпермедійних 
можливостей сучасних комп’ютерних технологій дозволило включити до 
складу підручника з фізичної і колоїдної хімії структурні елементи, які 
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надають можливість комплексного використання у навчанні як 
традиційних видів навчальної діяльності, так і нових - опрацювання 
теоретичного матеріалу на динамічних моделях, розв’язування 
дослідницьких задач в інтерактивному режимі тощо. Таким чином, 
електронна форма подання інформації дозволяє поєднати підручник з 
дослідницькою лабораторією, зробити того, хто навчається, активним 
учасником процесу навчання, стимулювати його пізнавальну активність. 

Третя особливість комп’ютерного гіпертекстового підручника з 
фізичної і колоїдної хімії полягає у забезпеченні якісного зворотного зв'язку 
зі студентом. Цей зв'язок досягається завдяки інтерактивному характеру 
взаємодії студента із середовищем комп'ютерного підручника і наявності 
автоматичної системи діагностики знань. Для студента це створює умови для 
ефективного самонавчання, самоконтролю, самокорекції, сприяє підвищенню 
його пізнавальної активності та мотивації. Накопичені діагностичною 
системою статистичні дані про хід навчання дають можливість викладачу 
аналізувати, коригувати та прогнозувати навчальний процес. 

Четверта особливість комп'ютерного підручника з фізичної і колоїдної 
хімії полягає в його інтегрованості. По-перше, комп'ютерний підручник 
поєднує різні компоненти системи дидактичних засобів: посібник, що містить 
теоретичний матеріал; тестові завдання, задачі для різних видів контролю 
якості знань. По-друге, комп'ютерний підручник інтегрує навчальні ресурси, 
подані в електронній формі, в тому числі ресурси глобальної мережі Internet. 
Це забезпечує можливості швидкого поновлення та модифікації 
представленого у підручнику навчального матеріалу, динамічного збагачення 
його новим змістом відповідно до рівня сучасної науки. 

Дидактичні особливості комп'ютерного підручника впливають на 
здійснення всіх дидактичних функцій, що знаходить відображення у 
специфіці їх реалізації комп'ютерним підручником з фізичної і колоїдної 
хімії. Практично всі дидактичні особливості комп'ютерного підручника з 
цієї дисципліни впливають на реалізацію розвивально-виховної функції та 
функції самоосвіти. Разом з тим, у комп'ютерному підручнику з фізичної і 
колоїдної хімії з'являється можливість реалізувати такі функції, як 
прогностична та зворотного зв'язку. Ці функції, які традиційний підручник 
не реалізовував зовсім або епізодично, комп'ютерним підручником можуть 
реалізовуватися повною мірою. Отже, комп’ютерний підручник з фізичної 
і колоїдної хімії для підготовки інженерів-педагогів набуває рис 
принципово нового засобу пізнання, який інтегрує дидактичні властивості 
традиційного підручника з тими, що притаманні іншим елементам системи 
засобів навчання і таким чином утворює навчально-пізнавальне 
інформаційне середовище нового типу. 
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Висновки. Роблячи висновки, можна сказати, що вища школа має 
працювати на перспективу із розширенням діапазону тих якостей, які 
знадобляться інженеру-педагогу не лише сьогодні, а і у майбутньому. Саме у 
сфері безпосередньої професійної підготовки мають виникнути всі ті нові 
форми відносин, перспективні напрямки роботи, що вимагають свого 
наукового осмислення, теоретичного та методичного забезпечення на 
вищому рівні. 

Набуття та удосконалення знань і умінь з фізичної і колоїдної хімії 
можна розглядати як результат розвитку особистості майбутнього інженера-
педагога, його якостей, а значить – розширення професійної компетентності. 

Подальші дослідження необхідно проводити у напрямку створення 
бази даних ком’ютерної підготовки студентів інженерно-педагогічних 
спеціальностей. Це дасть можливість підвищити якість знань майбутніх 
інженерів-педагогів, максимально полегшити розуміння й 
запам’ятовування (причому активне, а не пасивне) найбільш істотних 
понять, тверджень і прикладів, втягуючи в процес навчання інші, ніж 
звичайний підручник, можливості людського мозку, зокрема, слухову й 
емоційну пам’ять, а також використовуючи комп’ютерні пояснення. 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ІНОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

У статті розкрито сутність науково-педагогічної діяльності 
викладача вищої школи. Здійснено структурно-компонентний аналіз 
професійної діяльності педагога вищого навчального закладу.  
Виокремлено та охарактеризовано основні напрями науково-педагогічної 
діяльності викладача. Розглянуто сучасні підходи до визначення 
структури інноваційної педагогічної діяльності. Розкрито сутність 
поняття «інноваційна педагогічна діяльність». Наведено визначення 
поняття «інноваційна професійна діяльність викладача». Визначено 
структурні компоненти інноваційної професійної діяльності викладача 
вищого навчального закладу та розкрито їх зміст. Розглянута  проблема 
особистості викладача у системі його професійної компетенції. Зроблена 
спроба аналізу загальних функцій,обов’язків та вимог до викладача ВНЗ. 
Проаналізовані особливості специфіки професійної діяльності педагога. 

Ключові слова: педагогічна діяльність, структура професійної 
діяльності педагога, педагогічні умови компоненти науково-педагогічної 
діяльності викладача, інноваційна діяльність, проблема, педагог, 
педагогічна сутність. 
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
В статье раскрыта сущность научно-педагогической деятельности 

преподавателя высшей школы. Осуществлен структурно-компонентный 
анализ профессиональной деятельности педагога высшего учебного 
заведения. Выделены и охарактеризованы основные направления научно-
педагогической деятельности преподавателя. Рассмотрены современные 
подходы к определению структуры инновационной педагогической 
деятельности. Раскрыта сущность понятия «инновационная 
педагогическая деятельность». 
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SCIENTIFICALLY-EDUCATIONAL AND INNOVATIVE-
PEDAGOGICAL ACTIVITY OF TEACHER OF HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTION 
The article reveals the essence of scientific and pedagogical activity of 

teacher of higher school. Implemented structural-component analysis of 
professional activity of teacher of institution of higher education. Isolated and 
characterized the main directions of scientific and pedagogical activity of the 
teacher. Modern approaches to the definition of the structure of innovative 
pedagogical activity. The essence of the concept of "innovative pedagogical 
activity". 

Key words:  pedagogical activity, the structure of professional activity of 
a teacher, pedagogical conditions, the components of scientific and pedagogical 
activity of a teacher, innovative activity, the problem, the teacher, the 
pedagogical essence. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями Проблема 
становлення та розвитку педагогічного професіоналізму викладача вищої 
школи є однією із найактуальніших проблем сьогодення. Це пояснюється 
реформуванням системи вищої освіти в Україні. Викладач вищого 
навчального закладу належить до основної соціально-професійної групи, 
на яку суспільство поклало надзвичайно важливі завдання: збереження і 
примноження культурних надбань суспільства й цивілізації в цілому; 
соціалізацію особистості на важливому етапі її формування, пов’язаному з 
професійною підготовкою. Викладач вищого навчального закладу – це 
активний соціальний діяч, якій здійснює свідомо керовану, цілеспрямовану 
та організовану соціалізацію студентів, їхнє виховання та навчання. 

Педагогічна діяльність завжди є діяльністю соціально-педагогічною, 
тобто педагог формує як окремого індивіда, так і соціум в цілому. Формуючи 
соціум і беручи участь у вихованні студентів, педагог тим самим створює й 
суспільство як таке. Тобто педагог є однією з найважливіших, ключових 
фігур в існуванні суспільства. Можливо, що особистість викладача в її 
психологічних виявленнях також є особливим психологічним типом. Перш за 
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все, педагог завжди екстраверт. Також йому притаманні любов до 
спілкування та швидка реакція в процесі спілкування, імпульсивність, 
ініціативність, гнучкість поведінки, соціальна адаптивність. 

 Людина, яка присвятила своє життя навчанню та вихованню молоді, 
завжди є непересічною людиною, і суспільство ставиться до неї з 
глибокою пошаною. У свою чергу, викладач вищої школи має виконувати 
найбільш конструктивні соціальні функції, тому що він відіграє 
надзвичайно важливу роль у підтримці існування головних цінностей 
суспільства як суб'єкт загально-соціальної, всеохоплюючої навчальної, 
виховної та організаційної діяльності.  

Особистість викладача – це головний, системоутворюючий блок 
професійної компетенції педагога. Цей блок визначає характер цілей і 
завдань педагогічної діяльності. Це система його ціннісних орієнтацій, 
мотивів і стилю індивідуальної діяльності та спілкування. Вона визначає 
унікальність і неповторність людини. У структуру особистості викладача 
входять такі якості, як спрямованість і мотивація. 

Особистість визначають і педагогічні здібності, які забезпечують 
успішне виконання роботи. 

У наш час виділяють дві великі групи педагогічних здібностей: 
перцептивні, які пов’язані з розумінням іншої людини, та управлінські, що 
лежать в основі впливу на неї. На особистісні прояви викладача впливають 
і його характер, темперамент, психологічні стани, і все це складає резерв 
розвитку його особистості. До узагальнених характеристик можна віднести 
індивідуальний стиль педагогічної взаємодії викладача зі студентами, під 
яким розуміється стійке поєднання завдань, засобів і способів діяльності та 
спілкування педагога зі студентами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 
педагогічної діяльності та її структури стало предметом аналізу багатьох 
педагогів і психологів. Аналіз стану розробки даної проблеми показав, що 
різні підходи до педагогічної діяльності та її структури розкриті в роботах 
А.М. Алексюка, Ю.К. Бабанського, В.П. Беспалька, В.М. Галузинського, 
І.А. Зязюна, В.А. Казакова, Н.В. Кухарєва, Н.В. Кузьміної, Н.Г. Печенюк, 
В.А. Сластьоніна, Ф.П. Тонких, І.Ф. Харламова та інших, однак більшість 
учених, розкриваючи структуру педагогічної діяльності викладача, не 
враховували особливості діяльності у різних ланках освіти. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета даної 
статті полягала у тому, щоб  розглянути особистість викладача під кутом 
зору його професійної компетентності. Метою даної публікації є розкриття 
сутності науково-педагогічної діяльності викладача та здійснення її 
структурно-компонентного аналізу як однієї з умов ефективного 
професійного формування особистості студента. розкрити структуру та 
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ознаки інноваційної та професійної діяльності викладача вищого 
навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Провідною соціальною 
рисою викладача вищої школи є одна: усі форми та види діяльності, які він 
виконує, завжди є педагогічно орієнтованими. Іншими словами, справжній 
педагог є педагогом завжди та усюди, протягом усього свого професійного 
життя. Особистості педагога як соціальному типу органічно належить 
особливий професійний тип світовідношення - педагогічне ставлення до 

всього оточуючого середовища, до кожної людини та до кожного 
явища природи, до кожної речі, з якою він зтикається. 

Таким чином, у соціальному виявленні особистість викладача 
вищого навчального закладу – це багаторівнева особистість педагога-
фахівця вищої кваліфікації, яка веде в своєму професійному житті 
різнонаправлену соціально значущу діяльність – навчальну і виховну, 
науково-дослідницьку і науково-пропагандистську, моральну та естетичну, 
і в усіх цих напрямках діяльності є суспільно підтримуваним та 
схвалюваним еталоном для широких прошарків молоді, а також для всіх 
тих, хто цікавиться вищою школою, вихованням молоді, культурою. 
Викладач вищого навчального закладу - це особистість, яка проявляє себе 
в найбільш значущих сферах соціальної діяльності - виховній, навчальній, 
моральній, естетичній, культурній, науково-дослідницькій - як творчий, 
активний суб'єкт. Іншими словами, викладач вищого навчального закладу-  
це людина, яка створює нові, конструктивні, соціально цінні системи в усіх 
формах і напрямках своєй діяльності. 

Педагогічна освіта є ключовим моментом у реформі системи освіти. 
Підготовка педагогів вищої школи повинна випереджати темпи 
трансформації вищої школи. Сучасний викладач зобов'язаний свідомо 
ставитися до механізмів і закономірностей своєї діяльності. На жаль, 
більшість педагогів, які викладають фахові дисципліни, не мають 
педагогічної освіти. Методичні основи роботи засвоюються інтуїтивно, 
досвідним шляхом, при подоланні власних помилок. На сьогоднішній день 
не існує стандартного шляху чи єдиного соціального інституту, який би 
забезпечував підготовку викладачів ВНЗ. Викладацький корпус 
формується із числа випускників аспірантури, наукових співробітників, 
спеціалістів-практиків, а інколи також безпосередньо із молодих 
спеціалістів – цьогорічних випускників навчального. Це веде до 
виникнення дуже великої різниці в рівні викладання, володіння фаховою 
дисципліною та психолого-педагогічною грамотністю тощо. 

У системі професійної освіти існує поняття професіограми. Це 
поняття означає усю сукупність посадових вимог до кваліфікації фахівця, 
якій займає окрему посаду. Професіограма включає в себе ту суму знань, 
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вмінь і навичок, які отримує фахівець по завершенні процесу вищої освіти. 
На жаль, в наш час не існує систематизованих та офіційно визнаних 
відповідними відомствами професіограм викладачів вищої школи. Це 
зумовлено досить серйозними причинами. 
Багаточисельність соціальних функцій викладача вищої школи є 
об'єктивною й безперечною. Вона відповідає об'єктивним потребам 
суспільства, а тому – тим вимогам, які пред'являються педагогу з боку 
структур, які керують вищою освітою, та з боку громадської думки. 

Зафіксувати це розмаїття функцій педагогів у офіційних документах, 
якими керується вища школа, дуже складно. Найчастіше в інструкціях, де 
так чи інакше визначаються посадові обов'язки викладачів, 
підкреслюються лише головні з них, які відображають рівень знання свого 
предмету, рівень науково-дослідницької активності та рівень методичної 
підготовленості. Рівень знання свого предмету дає можливість займати 
конкретну педагогічну посаду в ієрархії професорсько-викладацького 
складу. Рівень науково-дослідницької активності фіксується шляхом 
присудження наукового ступеня кандидата та доктора наук. За умовами 
Болонського процесу ступень магістра також є науковим ступенем. Рівень 
методичної підготовленості фіксується шляхом призначення та 
затвердження у вченому званні доцента та професора. 

Загальновідомо, що процес підготовки фахівців з вищою освітою 
становить високорозвинену багатоаспектну систему, основними 
функціями якої, як стверджує А.І. Кузьмінський, є такі: 

- продукування знань – наукові дослідження, упровадження їх у 
практику, експертиза; розробка нових навчальних дисциплін, освітніх 
програм, науково-методичного супроводу; 

- передавання знань – навчальний процес у розмаїтті форм, методів, 
засобів і освітніх технологій; 

- поширення знань – видання навчальних посібників, наукових 
монографій, статей; виступи перед громадськістю, участь у наукових, 
навчально-методичних і культурно-просвітницьких заходах регіонального, 
всеукраїнського і міжнародного рівнів; 

- формування в того, хто навчається, уміння й усвідомлення 
необхідності навчатися упродовж усього життя. 

На думку Н. П. Волкової та А.І. Кузьмінського, викладач вищої 
школи має задовольняти такі вимоги: 

1) висока професійна компетентність – глибокі знання й широка 
ерудиція в науково-предметній галузі, нестандартне мислення, креативність; 

2) педагогічна компетентність – знання педагогіки і психології, 
володіння сучасними формами, методами, засобами й технологіями 
навчання; 
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3) комунікативна компетентність – культура усної та писемної форм 
літературної мови, володіння іноземними мовами, сучасними 
інформаційними технологіями, ефективними методами й прийомами 
міжособистісного спілкування; 

4) соціально-економічна компетентність – знання глобальних 
процесів розвитку цивілізації та функціонування сучасного суспільства, а 
також основ соціології, економіки і права. 

До цього слід додати і високий рівень загальної культури – 
сформований науковий світогляд, стійку систему національних і 
загальнолюдських духовно-моральних цінностей. 

У системі освіти особлива увага науковців (І.А Зазюн, Н.П. Волкова) 
приділяється підготовленості викладача: 

- до організації навчання на базі практики через дії та аналіз цих дій; 
- формування дослідницьких і творчих умінь; 
- формування у студентів віри у власні можливості й у реальність 

професійних досягнень; 
- вибору залежно від ситуації відповідної ролі, наприклад, експерта, 

консультанта, організатора, порадника; 
- організації студентів у робочі групи, а також до розподілу обсягів 

навчального матеріалу й формування правил співпраці; 
- підтримка соціальної інтеграції студентського колективу; 
- застосування ефективних методик попередження й розв’язання 

міжособистісних і групових конфліктів; 
- організації індивідуалізованого навчання (робота у групах, 

вирівнювальні заняття); 
- організації самонавчання студентів, зокрема підготовку їх до 

самостійного користування текстовими й позатекстовими джерелами 
інформації; 

- вироблення вміння індивідуального й групового прийняття рішень, 
а також розв’язування різних проблем перед прийняттям рішень; 

- формування вмінь самостійного планування й адаптації до змінних 
умов праці, розумового конструювання через операції порівняння, аналізу 
та висновків; 

- практичного застосування концепції різнобічного навчання й 
концепції__ індивідуалізованого навчання з урахуванням потреб студентів. 

Висновки. На підставі здійсненого аналізу педагогічної діяльності 
можна стверджувати, що: - педагогічна діяльність викладача вищої школи - 
це особливий вид діяльності, об'єктом якої є людина з притаманними їй 
якостями. Основна особливість, що вирізняє її з-поміж інших видів 
діяльності, полягає в тому, що вона формує інші види діяльності та 
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спрямована на формування професійних знань, умінь і навичок майбутніх 
фахівців; 

- педагогічна діяльність викладача вищої школи - це розумова, творча 
діяльність, яка постійно розвивається; вона персоніфікована й високо 
відповідальна, оскільки від рівня фахівців залежить розвиток економіки та 
народного господарства держави; має велике нервове навантаження на 
особистість, яка бере в ній участь; 

- педагогічна діяльність викладача вищої школи - це розв'язання 
безкінечної кількості педагогічних задач, кожна з яких передбачає 
усвідомлення кінцевої мети діяльності, способів її досягнення шляхом 
розв'язання багатьох стратегічних і тактичних завдань професійного 
навчання, виховання та розвитку, які співвідносяться між собою і 
розв'язуються впродовж навчальної та позанавчальної діяльності студентів; 

- професійна діяльність педагога вищої школи включає цілу низку 
компонентів, які вимагають від нього певних визначених знань, умінь і 
навичок для стимулювання пізнавального інтересу студентів і лише творчий 
підхід дозволяє реалізувати вміння для найвищого рівня їх розвитку. 

Цілісний підхід до реалізації всіх компонентів дозволить наблизити 
педагогічну діяльність викладача до такої, що розвивається, а це буде 
сприяти формуванню педагога-дослідника, педагога-майстра. Для того 
щоб мати досить високий рівень професійної компетенції, викладач має 
бути організатором, оратором, психологом, високо компетентним 
фахівцем у своїй галузі. Викладач повинен мати талант, природні 
здібності. Від нього вимагаються великі розумові, фізичні, емоційно-
вольові затрати. Викладач ВНЗ має бути творчою особистістю, оскільки 
підготувати майбутнього творчого фахівця може лише творча особистість. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ 
У статті показано аналіз  досліджень та публікацій вчених з 

проблеми формування готовності до професійної діяльності майбутніх 
інженерів-педагогів харчового профілю. Висвітлено думки вчених щодо 
структури готовності до професійної діяльності, взаємозв’язку між 
готовністю та компетентністю майбутнього фахівця. Показано, що в 
основі готовності до професійної діяльності лежать узагальнені 
професійні вміння майбутніх фахівців. Такі вміння студенти набувають у 
процесі вивчення спецдисциплін. Вказано на необхідність впровадження 
інноваційних форм і методів навчання. Надано трактування понять 
«узагальнені професійні вміння», «готовність до професійної діяльності 
майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю.  

Ключові слова: інженер-педагог, майбутні фахівці, готовність до 
професійної діяльності, узагальнені професійні вміння, компетентність. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПИЩЕВОГО ПРОФИЛЯ 
В статье показан анализ исследований и публикаций ученых по 

проблеме формирования готовности к профессиональной деятельности 
будущих инженеров-педагогов пищевого профиля. Освещены мнения 
ученых о структуре готовности к профессиональной деятельности, 
взаимосвязи между готовностью и компетентностью будущего 
специалиста. Показано, что в основе готовности к профессиональной 
деятельности лежат обобщенные профессиональные умения будущих 
специалистов. Такие умения студенты приобретают в процессе изучения 
спецдисциплин. Указано на необходимость внедрения инновационных форм 
и методов обучения. Представлены трактовки понятий «обобщенные 
профессиональные умения», «готовность к профессиональной 
деятельности будущих инженеров-педагогов пищевого профиля. 

Ключевые слова: инженер-педагог, будущие специалисты, 
готовность к профессиональной деятельности, обобщенные 
профессиональные умения, компетентность. 
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ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF FORMATION OF READINESS 
FOR PROFESSIONAL FUTURE FOOD EXPERTS PROFILE 
The article shows the analysis of research and publications of scientists 

on the issue of formation of professional readiness for future engineers-teachers 
of the food profile. It deals with the opinions of scientists on the structure of 
readiness for professional activity, the relationship between willingness and 
competence of a specialist. It is shown that the basis of professional 
preparedness activities are summarized professional skills of future specialists. 
Such skills students acquire in the study special disciplines. It was provided 
interpretation of the concepts of "generalized professional skills", "readiness for 
professional activity of future engineers-teachers of the food profile. 

Keywords: engineer-teacher, future specialists, readiness for professional 
activity, generalized professional skills, competence. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. В сучасних 
умовах розвитку Україна бере курс на розбудову промисловості, перш за 
все харчової галузі. Все більше підприємств харчової промисловості 
поновлюють свою роботу, збільшують обсяги виробництва продукції, 
впроваджують нові технології на основі використання нетрадиційної 
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сировини. Ці підприємства забезпечують собі глибоку нішу на ринку 
продовольчої продукції шляхом відходження від використання дешевих 
генно-модифікованих добавок, використовуючи нетрадиційну сировину, 
що сприяє випуску продукції нового покоління функціонального та 
лікувально-профілактичного призначення.  

Для забезпечення технологічного процесу виробництва продукції 
високої якості потрібні компетентні, креативно мислячі фахівці, здатні 
творчо підходити до розв’язання будь-якої виробничої ситуації. 

Виконання такого завдання можливо лише за умови модернізації 
вищої освіти, переходу на застосування технологій навчання, які б 
ефективно сприяли зростанню її якісних показників. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанню якості й 
підвищенню ефективності системи вищої освіти приділяли увагу багато 
педагогів-дослідників різних часів. Так у дослідженнях В.П. Андрущенка 
[1], О.Е. Коваленко [7] та ін. розглядалися питання оптимізації процесу 
навчання у вищій школі, приділялася увага проблемі осмислення 
методологічної основи навчальних технологій, можливості системно-
структурного підходу до освітнього процесу, пропонувалися шляхи 
підвищення ефективності сучасних дидактичних засобів. 

Формування цілей статті (постановка завдання). Мета статті – 
проаналізувати дослідження та публікації вчених з проблеми формування 
готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Наслідком розв’язання 
вищевказаних проблем у програмі модернізації вищої освіти в Україні, 
пріоритетним напрямом професійної підготовки студентів став розвиток 
їхніх компетентностей, рівень сформованості яких визначає готовність 
майбутніх фахівців до професійної діяльності. 

Аналіз взаємозв'язку між готовністю студентів до професійної 
діяльності та їхньою компетентністю відображений у працях Е.Ф. Зеєра[5], 
А.В. Хуторського [11]. Ґрунтуючись на аналізі підходів цих дослідників до 
готовності майбутніх фахівців, як складного багатогранного явища, ми 
з’ясували, що воно є сукупністю проявлених особистістю узагальнених 
знань і вмінь, що за впровадження певних умов перетворюються у її 
здатності, які є необхідними для успішної професійної діяльності.  

Так, А.О. Деркач [3] розглядає готовність до професійної діяльності 
як поняття, що передує компетентності та зумовлене соціально-
професійним досвідом людини. Крім того, Е.Ф. Зеєр [5] вважає, що 
готовність до професійної діяльності людини займає в структурі 
професіоналізму першу сходинку, необхідну для наступного прояву 
професійної компетентності та досягнення майстерності, тобто є 
фундаментом для формування професіоналізму. Таким чином, готовність 
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до професійної діяльності та професійна компетентність співвідносяться як 
характеристики суміжних рівнів професійного розвитку особистості, для 
якої її компетентність розглядається як виявлена в самостійній 
професійній діяльності готовність. 

Нам імпонує такий підхід до розв’язання окресленої проблеми, але 
маємо зазначити, що увага науковців в основному зосереджена на 
формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх вчителів. 
Формування готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-
педагогів харчового профілю залишилося поза увагою дослідників. Крім 
того, залишається мало дослідженою і проблема формування вмінь, 
необхідних майбутнім фахівцям харчового профілю, постійний розвиток 
яких сприяє становленню компетентного фахівця. 

Впровадження у професійну освіту нових освітніх компонентів – 
компетентностей – науково обґрунтовано в середині 80-х рр. минулого 
століття багатьма європейськими вченими. Характеристику 
компетентностям, як показникам модернізації вищої професійної освіти 
надали в своїх роботах багато вчених, серед яких  О.Е Коваленко [7], 
А.В. Хуторський [11] та ін. Причому дослідники підкреслювали, що деякі 
компетентності не обмежуються професійними функціями, а в 
майбутньому виконують роль якостей, корисних для кожної особистості 
сучасного суспільства. 

Проаналізуємо дослідження вчених, які розглядали поняття 
«компетентність». За  Д.О. Івановим [6, с.26] «компетентність – це  
система знань у дії, що припускає активну навчально-пізнавальну 
діяльність». На думку вченого, формування компетентності передбачає 
набуття певних теоретичних знань й застосування їх на практиці, тобто 
набуття умінь. Ми згодні з цим. Але під час визначення таких умінь 
повинні враховувати незначний термін, що відводиться на проведення 
виробничої практики. 

Британський психолог Дж. Равен [8] зазначав, що компетентність є 
специфічною здатністю, що необхідна для успішного виконання певної дії 
в певній предметній галузі та складається з вузькоспеціальних знань, 
предметних навичок, способів мислення, а також розуміння 
відповідальності за свої дії. Нам цікава ця думка, але ми вважаємо, що 
розвитку таких здатностей обов’язково передує формування певних 
професійних умінь студента. 

З цього приводу нам імпонує думка Ю.Г. Татур [9, с.9], який вважає, 
що «компетентність фахівця – це проявлені ним на практиці прагнення і 
здібності у реалізації свого потенціалу (знання, уміння, досвід, особистісні 
якості, риси тощо) для успішної творчої (продуктивної) діяльності в 
професійній і соціальній сфері з усвідомленням її соціальної значущості та 
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особистої відповідальності за результати діяльності, необхідності її 
постійного удосконалення».  

Погоджуючись з тим, що творчий підхід у пізнавальній діяльності 
студентів під час навчання лежить в основі формування їхньої готовності 
до професійної діяльності, ми наголошуємо на необхідності присутності 
серед умінь майбутніх фахівців уміння усвідомленого розуміння 
студентами соціальної значущості своєї діяльності та особистої 
відповідальності за її результати. 

Формування компетентності у майбутніх інженерів-педагогів 
вивчала О.Е. Коваленко [7]. Вона вважає, що компетентність більш 
загальне поняття та вказує на те, що людина з високим ступенем гнучкості 
умінь та глибоким розумінням сутності відповідних процесів та явищ 
дійсності володіє певними групами досвідних надбань стосовно тих чи 
інших напрямів здійснення діяльності, зокрема професійної. 
Компетентнісний підхід, на думку вченої, проявляє себе у напрямах 
здійснення професійної спрямованості навчання, а також у поєднанні з 
особистісно орієнтованим підходом і дає можливість виокремити у змісті 
підготовки майбутніх викладачів методологічний та креативний 
компоненти. Ми враховуємо цю думку та дослідження А.В. Хуторського [11] у 
характеристиках компетентностей яких, лежать два аспекти: єдність 
теоретичного знання та практичної діяльності, спільність результатів 
навчально-пізнавальної діяльності та мети навчання.  

Проаналізовані вище дослідження ще раз підтверджують, що в 
основі формування готовності до професійної діяльності майбутніх 
інженерів-педагогів харчового профілю у процесі професійної підготовки 
лежить залежність практичних вмінь від ступеня їхньої теоретичної 
підготовки. А це вказує на необхідність визначення вмінь, які у 
подальшому мають перетворитися у здатності, притаманні компетентному 
фахівцю. Розрізняючи поняття «здатності» та «здібності», зазначимо, що 
здатності – це індивідуально-психологічні особливості особистості, які є 
необхідною умовою високоякісного виконання конкретного виду 
діяльності та потребують постійного розвитку, а здібності – це теж 
особливості людини, що закладено в неї при народженні.  

У психолого-педагогічних дослідженнях вченими вивчалася природа 
і функції узагальнених професійних умінь. Доведено, що вони краще за все 
застосовуються для вирішення дуже широкого кола різноманітних завдань. 

Саме узагальнені професійні уміння стають нині основним 
компонентом професіоналізму особистості, які найуспішніше формуються 
в умовах інтеграційної підготовки фахівців певного профілю. Провідне 
місце в формуванні узагальнених професійних умінь належить 
професійно-практичній підготовці майбутніх інженерів-педагогів 
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харчового профілю. Таким чином, у процесі навчання спецдисциплінам, 
що передбачає активну професійно спрямовану діяльність студентів 
харчової спеціалізації, відбувається засвоєння знань і способів дій на рівні 
узагальнених професійних умінь, що лежать в основі формування 
готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів.  

То ж, розв’язання проблеми формування готовності до професійної 
діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю потребує 
уточнення поняття узагальнених професійних умінь.  

Узагальнені професійні уміння майбутнього інженера-педагога 
харчової галузі ми трактуємо як сукупність таких професійних умінь 
студентів, що полягають в здатності усвідомлювати цілі розв’язування 
технологічних завдань, відбирати засоби їхнього розв’язання з 
урахуванням харчових технологій, оцінювати продукти діяльності та 
порівнювати їх з еталоном. 

Ці вимоги потребують постійного оновлення форм, методів і засобів 
навчання студентської молоді в процесі навчання з метою ефективнішого 
впливу на формування їхньої готовності до професійної діяльності.  

Поняття «готовність» у психології розглядається з різних точок зору. 
Так, Б.Г. Ананьєв [2] розуміють готовність, як наявність здібностей у 
особистості. Д.М. Узнадзе [10] наголошує, що готовність слід розуміти як 
ознаку настанови.   

Зокрема, А.О. Деркач [3], М.І. Дьяченко [4], Л.А. Кадибович [4] 
вважають, що готовність до професійної діяльності це результат 
професійної підготовки і навчання та визначають готовність як властивість 
особистості. Ми згодні з цією думкою, але вважаємо, що готовність до 
професійної діяльності не може обмежуватися тільки властивістю 
особистості, а повинна відображати її здатності як фахівця в цілому.   

За цим, під поняттям формування готовності до професійної 
діяльності майбутнього інженера-педагога харчової галузі ми розуміємо 
розвиток узагальнених професійних умінь студента, що виробляють у 
нього здатності усвідомлено діяти у ситуації вибору, грамотно ставити 
та досягати власних цілей, діяти продуктивно як під час навчання,, так і в 
майбутній професійній діяльності, і які він набуває у процесі навчання. 

На сучасному етапі постійного зростання вимог до випускників 
інженерно-педагогічних ВНЗ поняття «фахівець» передбачає формування 
узагальнених професійних умінь, що лежать в основі готовності до 
професійної діяльності, які впродовж цієї діяльності перетворюються на 
здатності компетентної особистості.  

Висновки. Отже, формування готовності до професійної діяльності 
майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю явище багатогранне. В 
його основі лежить розвиток узагальнених професійних вмінь у студентів 
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під час навчання спецдисциплінам. Забезпечення такого розвитку можливе 
за умов модернізації вищої освіти, постійного оновлення форм та методів 
навчання, наближення умов навчання до виробничих. 
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 УДК 372.3  
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КОЛЕКТИВНОЇ «МОЗКОВОЇ АТАКИ» 

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ПРОФЕСІЙНО-
ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

У статті досліджується впровадження інтерактивних методів під 
час навчання іноземній мові професійно-ділового спілкування майбутніми 
інженерами-педагогами харчового профілю. Визначено її мету, завдання, 
сферу застосування. Проаналізовано застосування методу «мозкового 
штурму» або мозкової атаки під час навчання іноземній мові професійно-
ділового спілкування. 

Ключові слова: інтерактивність, інтерактивна педагогіка, 
інтерактивні методи, професійно-ділове спілкування, метод колективної 
«мозкової атаки». 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОЛЛЕКТИВНОЙ «МОЗГОВОЙ АТАКИ» 

ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

В статье исследуется внедрение интерактивных методов обучения 
иностранного языка профессионально-делового общения будущими 
инженерами-педагогами пищевого профиля. Определены её цели, задачи, 
область применения. Проанализировано применение метода «мозгового 
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THE APPLICATION OF METHOD COLLECTIVE 
«BRAINSTORMING» IN TRAINING OF FOREIGN LANGUAGE OF 

PROFESSIONAL AND BUSINESS COMMUNICATION 
The article examines the introduction of interactive methods in training of 

foreign language of professional and business communication for future 
engineers-teachers of food profile. It was determined its goals, objectives, scope 
of application. It was analyzed the application of the method of "brainstorming" 
while studying foreign language of professional and business communication.  

Key words: interactivity, interactive methods, interactive pedagogics, 
foreign language of professional and business communication, the method of 
«brainstorming». 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливим науковим та практичним завданням. Сучасний етап 
міжнародних зв'язків України, вихід її у європейський та світовий 
простори, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії 
вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, статус яких 
у нашій країні постійно зростає. 

Сьогодні у підготовці майбутніх інженерів-педагогів харчового 
профілю застосовуються різні засоби, методи, форми навчання, які 
спрямовані на підвищення ефективності процесу навчання. Ефективність 
навчального процесу залежить від того, які форми і методи використовує 
викладач, а також доцільність використання певних форм та методів у 
конкретних ситуаціях. Для того, щоб правильно відбирати форми та 
методи навчання потрібно враховувати їх характерні особливості [1].  

На сучасному етапі перед викладачами іноземної мови гостро постає 
проблема пошуку шляхів підвищення пізнавального інтересу студентів до 
вивчення іноземної мови, зміцнення їх позитивної мотивації в навчанні. 
Робота зі студентами немовних ВНЗ вимагає поєднання знань іноземної 
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мови зі сферою майбутньої діяльності студентів. Однією з можливостей 
розв’язання даної проблеми є запровадження інтерактивних методів 
навчання. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. На протязі останніх 
років широко вивчається і досліджується питання використання 
інтерактивних та активних методів навчання, нових педагогічних 
технологій. Серед них праці  М. Гуривичева, Н. Кондратенко, Л. Преждо, 
Н. Сорокіної та інших.  

Розробки елементів інтерактивних технологій можемо прослідкувати 
в працях В. Сухомлинського, творчості вчителів-новаторів 70-80 років ХХ 
ст. (Ш. Амонашвілі, Є. Ільїна, В. Шаталова та ін.). 

Формування цілей статті (постановка завдання): Метою нашої 
роботи є застосування одного з інтерактивних методів навчання – методу 
колективної «мозкової атаки» під час навчання іноземній мові професійно-
ділового спілкування та створення комфортних умов навчання, в яких усі 
студенти взаємодіють між собою. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів: Термін 
«інтерактивна педагогіка» відносно новий: до наукового обігу його ввів у 
1975 р. німецький дослідник Ганс Фріц. У своїх дослідженнях він визначив 
мету інтерактивного процесу – це зміна і поліпшення моделей поведінки 
його учасників. Аналізуючи власні реакції та реакції партнера, учасник 
змінює свою модель поведінки і свідомо засвоює її. Це дозволяє говорити 
про інтерактивні методи як процес інтерактивного виховання. 
Лінгвістичне значення слова «interactive», представлене в іншомовних 
словниках, розтлумачує поняття «інтерактивності», «інтерактивного» як 
взаємодію, або того, що взаємодіє, впливає один на одного. 
Інтерактивність у навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії, 
навчання у режимі бесіди, діалогу, дії. Отже, у дослівному розумінні 
інтерактивним може бути названий метод, в якому той, хто навчається, є 
учасником, тобто здійснює щось: говорить, управляє, моделює, пише, 
малює тощо. Він не виступає лише слухачем, спостерігачем, а бере 
активну участь у тому, що відбувається, власне створюючи це явище [2]. 

Інтерактивні методи навчання передбачають таку організацію 
навчального процесу, за якої неможлива неучасть студента в колективному 
взаємодоповнюючому процесі пізнання, що базується на взаємодії всіх 
його учасників: або кожен студент має конкретні завдання, за які він 
повинен публічно відзвітувати, або від його діяльності залежить якість 
виконання поставленого перед групою завдання. Інтерактивні методи 
викладання - це група сучасних методів, які базуються на інтеракціонізмі – 
одній з популярних в сучасній соціальній психології концепції. В рамках 
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цієї концепції пропонується поняття «взаємодія», тобто соціальна 
взаємодія людей як міжособистісної комунікації, особливістю якої 
визнається здатність людини «приймати роль іншої», уявляти як партнер 
по спілкуванню сприймає його, відповідно інтерпретувати ситуацію та 
конструювати власні дії. Сутність інтерактивного навчання полягає у 
взаємонавчанні, груповій формі організації освітнього процесу із 
реалізацією активних групових методів навчання для вирішення 
дидактичних завдань. На разі, викладач виконує функції помічника в 
роботі, консультанта, організатора та стає одним із джерел інформації. 
Студент і викладач, при цьому, виступають рівними суб'єктами 
навчального процесу. Це принципово виключає домінування будь-кого з 
них, але має враховувати конкретний досвід та практичне застосування. 
Під час такого діалогічного навчання студенти вчаться мислити критично, 
розв'язувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної 
інформації, брати участь у різних дискусіях, приймати зважені рішення та 
спілкуватись з іншими людьми [3]. 

У процесі підготовки фахівців широко застосовуються наступні 
методи інтерактивного навчання: ділові та рольові ігри, мозковий штурм, 
кейс-метод, метод проектів та інші. 

Розглянемо застосування одного з інтерактивних методів – «методу 
мозкового штурму» або колективної «мозкової атаки»  на заняттях з 
іноземної мови професійно-ділового спілкування. 

Сучасні методи мозкової атаки виникли і розвинулися в США. Їх 
засновником вважається морський офіцер А. Осборн, у якого народилася 
ідея створення методу колективного пошуку ідей для усунення скрутних 
ситуацій. Метод «мозкової атаки» доцільно використовувати: при 
розв’язуванні винахідницьких та раціоналізаторських завдань в самих 
різних областях техніки; при всіляких постановках завдання (за формою, 
детальністю і глибиною опрацювання); на різних етапах розв’язування 
творчого завдання та на різних стадіях розробки та проектування виробів; 
у поєднанні з іншими евристичними методами.  

Дивовижна універсальність методів «мозкової атаки» дозволяє за їх 
допомогою розглядати майже будь-яку проблему чи будь-яке ускладнення 
в сфері людської діяльності.  

Під час сеансу мозкової атаки відбувається якби ланцюгова реакція 
ідей, що призводить до інтелектуального вибуху, подібно електричній іскрі 
при «контакті» з думками інших людей».  

Постановка завдання перед групою майбутніх фахівців – 
учасниками «мозкової атаки» може мати саму різну форму та зміст. Проте 
в ній повинні бути чітко сформульовані два моменти: що в підсумку 
бажано отримати або мати?; що заважає отриманню бажаного?  
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Завдання може сформулювати викладач або один із студентів. 
Важливо одне, щоб перед сеансом «мозкової атаки» була вичерпна чітка 
постановка завдання, бажано в письмовому вигляді. Постановка завдання 
для мозкової атаки повинна також відрізнятися стислістю викладу.  

Учасники сеансу мозкової атаки повинні дотримуватися наступних 
правил: висловлювати максимальну кількість ідей, віддавати перевагу 
кількості, а не якості ідей; забороняється критикувати запропоновані ідеї, 
несхвальні зауваження, іронічні репліки; надається перевага не 
систематичному логічному мисленню, а осяянням, неприборканій, 
безмежній фантазії в самих різних напрямках; між учасниками «мозкової 
атаки» повинні забезпечуватися вільні, демократичні, дружні та довірчі 
відносини [3].  

Цей сеанс «мозкової атаки» – особливий психологічний стан 
майбутніх інженерів-педагогів, коли думається без вольових зусиль та 
береться до уваги «все, що прийде в голову». Саме такий стан виявляється 
найбільш продуктивним, оскільки дозволяє в найбільшій мірі 
використовувати підсвідомість студентів – самий потужний апарат 
творчого мислення.  

Таким чином, основна задача методу «мозкового штурму», або 
«мозкової атаки», – зібрати якнайбільше різноманітних ідей у результаті 
визволення від інерції мислення та стереотипів учасників під час 
обговорювання навчальної проблеми.  

Розглянемо застосування методу «мозкового штурму» або «мозкової 
атаки» під час навчання іноземної мови професійно-ділового спілкування з 
теми «Модальні дієслова».  

Спочатку викладачем або одним із студентів формулюється 
проблема. Можна записати на дошці чітку постановку завдання або 
сформулювати усно.  

Постановка завдання для мозкової атаки повинна також 
відрізнятися стислістю викладу. Аналізуючи проблемну ситуацію, 
застосовуються проблемні питання та завдання, які вимагають 
нетрадиційного розв’язання. 

Task 1: Define the functions of the modal verbs.  What verbs express 
possibility? What verbs express permission? What verbs express advice? What 
verbs express request?  

Task 2. The next task will be connected with the previous one. Define the 
function of modals and give the synonymous expression. 

Task 3. Now you are to read the dialogues given, fill in the necessary 
modal verbs and then act them out. 

Task 4. Now make comments and speculations about each picture using 
modals.  
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Task 5. Now you’ll read the situations. What would each person say in 
the following situations using modals? 

Успіх і результативність мозкової атаки в дуже великій мірі 
залежить від викладача або найактивніших зі студентів, які здійснюють 
оперативне управління «мозковою атакою». Провідним найчастіше буває 
викладач даної дисципліни. Він повинен керуватися правилами для 
учасників мозкової атаки та підтримувати невимушену обстановку й 
почуття гумору. Крім того, чітко і емоційно викладати формулювання 
завдання, як в спеціальному, так і в загальнодоступному викладі. При 
цьому змушує учасників сприймати завдання як свою головну проблему.  

Також треба вміти забезпечити: дотримання учасниками всіх 
правил поведінки мозкової атаки, не користуючись при цьому наказами та 
критичними зауваженнями; безперервність висловлювання ідей; 
заповнення паузи заохочувальними репліками. Обговорення не повинно 
відбуватися в дуже вузькому і занадто практичному напрямку. Ідеї або 
репліки активних учасників розширюють сферу пошуку [4].  

Доцільним під час навчання іноземної мови професійно-ділового 
спілкування є використання індивідуального «мозкового штурму» 
(генерування ідей однім студентом відбувається на протязі 10-15 хвилин, 
оцінка ідей відбувається через декілька днів), письмового «мозкового 
штурму» (завдання формулюється письмово; відсутність взаємного впливу 
учасників) та оберненого «мозкового штурму» (максимальна критика ідей 
для розкриття їх вад, протиріч). 

Таким чином, використання інтерактивних форм та методів під час 
навчання іноземній мові професійно-ділового спілкування дозволяє значно 
збільшити час мовної практики на заняттях для кожного студента, досягти 
належного засвоєння матеріалу усіма учасниками групи, вирішити різні 
виховні та розвиваючі задачі. Використання цього методу спонукає 
викладача до постійної творчості, самовдосконаленню, професійного та 
особистого росту і розвитку. В процесі ознайомлення з тим чи іншим 
інтерактивним методом, викладач стає організатором самостійної, 
навчально-пізнавальної, комунікативної, творчої діяльності студентів; у 
нього з'являються можливості для вдосконалення процесу навчання, 
розвитку комунікативної компетенції студентів та цілісного розвитку їх 
особистості. Отже, використання в педагогічному процесі методів 
інтерактивного навчання є необхідною умовою оптимального розвитку і 
тих, хто навчається і тих, хто навчає. 
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У статті розглянуто  особливості інноваційної сфери, інноваційні 

аспекти педагогічної діяльності і професійну спрямованість інноваційних 
закладів освіти; висвітлено інноваційні консеквенти в управлінській освіті 
та особливості здійснення в ній інноваційних освітніх процесів; 
схарактеризовано основні методи інноваційної діяльності у педагогічному 
вищому навчальному закладі. 
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инновационные аспекты педагогической деятельности и профессиональная 
направленность инновационных учебных заведений; освещены 
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деятельности в педагогическом вузе. 
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are considered  in the article; it is reflected innovative konsekventi in 
administrative education and feature of realization in it of innovative 
educational processes; skharakterizovano basic methods of innovative activity 
in pedagogical higher educational establishment.  

Keywords: administrative education, innovations, innovative aspect, 
innovation of higher education, pedagogical innovations. 

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Педагогічна 
діяльність викладача вишу передбачає постійну взаємодію із аудиторією, 
яка базується на індивідуальному підході і вимагає постійного пошуку 
нових шляхів педагогічної діяльності. Такі потреби викликані сучасністю 
розвитку педагогічної сфери, яка потребує систематизованої але 
принципово оновленої системи педагогічної взаємодії, базованої на 
принципах відмінних від попередніх, із врахуванням своєчасних потреб 
суспільства і часу, відповідного мислення, постійно оновлювальних 
освітніх тенденцій і здатності до адекватного. 

Вища професійна освіта є найважливішим інститутом соціалізації 
людини бути адаптована до нових реалій часу, нововведень у професійній 
сфері, попиту ринку праці, вимог роботодавців та фахової літературної 
діяльності. Все це і зумовлює невпинний процес педагогічних пошуків та 
активних форм навчання і виховання. Результатом пошуків та активних форм 
навчання і виховання. Результатом пошуків нових шляхів педагогічної 
діяльності, є узагальнення більш набутого педагогічного досвіду та, на його 
основі, виявлення більш активних форм і технологій організації педагогічної 
праці. Вони спричиняють певні зміни у сфері освіти, виражаються в 
оновлених тенденціях, є суттєвим діяльним елементом розвитку освіти і 
дістали назву «інновації у педагогічній сфері» [6, с.84]. 

Аналіз публікацій та останніх досліджень проблеми. Аналіз 
педагогічної , соціологічної та філософської літератури свідчить про те, що 
проблема впровадження інновацій у вищу освіту і, зокрема, у професійну 
підготовку фахівців, з різних позицій завжди цікавила науковців, але 
особливої актуальності вона набула останнім часом у трансформаційний 
період нашої держави, коли педагогічна інноватика набуває все більшої 
ваги. Філософське обґрунтування ідей та цінностей інновацій в сучасній 
освіті представлено в працях В.П.Андрущенка, В.Г.Кременя, 
В.В.Молодиченка, М.М.Окси, С.І.Подмазіна та ін. Поріняння традиційної 
та інноваційної моделей освітньої діяльності наводяться в працях 
Т.Ф.Бєльчевої, М.І.Воровки, М.В.Елькіна, С.С.Ізбаш, М.В.Кларіна, 
А.А.Коробченко, В.Я.Ляудіс. Розробці теорії та практиці використання 
інноваційних навчальних технологій присвячені праці І.М.Дичківської, 
А.В.Заворотної, Ю.І.Ермак, А.В.Кожевникової, Л.І.Кучиної, 
В.Ю.Стрельникова, Д.В.Чернілевського та ін. 
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У науковій літературі існують різні підходи до визначення поняття 
«новизна», «інноваційна діяльність». Л.В.Манчуленко розуміє термін 
«інноваційна діяльність» достатньо широко і визначає ці поняття як «процес 
створення, поширення і застосування технологій, які мають у собі науково-
дослідницьку новизну і задовольняють нові суспільні потреби» [2, с.139]. 

В.Хименець дає таке тлумачення «педагогічної інновації 
(нововведення)»: сукупність нових професійно-педагогічних дій педагога, 
спрямованих на розв’язання актуальних проблем виховання й навчання з 
позицій особистісно-орієнтованої освіти; цілісна теоретична, технологічна 
і методологічна концепція оновлення педагогічної діяльності, що 
забезпечує її вихід на якісно новий рівень; процес освоєння нового (засобу, 
методики, технології, програми тощо) [4, с.98]. А.Я.Найн розуміє під 
інновацією «принципове нове утворення, яке суттєво змінює технологію 
навчання чи процес управління освітою» [3, с.29]. Виходячи з вище 
розглянутих визначень інновацій, М.М.Окса розуміє під інноваційної 
діяльністю, ми з ним погоджуємось «форму творчої педагогічної 
діяльності, зміст якої складає її вивчення і створення, розповсюдження і 
виконання принципово нових утворень, які змінюють технологію навчання 
і освіти, навіть тип освітнього закладу» [4, с.98]. він розглядає інновації як 
такі зміни, які зберігають позитивне у педагогічному досвіді і 
використовують недоліки з освітньої системи, переводячи її на новий 
рівень з покращеними умовами і результатами функціонування. Отже, 
«якщо певна зміна і не має в собі абсолютно нової ідеї, а в певній 
педагогічній ситуації набуває особливого значення для навчально-
виховного процесу, і таку дію можемо назвати інновацією» [4, с.99]. 

На державному рівні педагогічній інноваційній діяльності 
приділяється значна увага, розробляються заходи щодо впровадження 
нововведень у освітні процеси та реалізовуються конкретні заходи. Участь 
держави у оновленні освітньої сфери відображено у «Концепції державної 
інноваційної політики» (прийнятої у 1997 році) та у Положенні «Про 
порядок здійснення інноваційної діяльності у системі освіти» 
(розробленому у 1999 році). 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дослідження виконано згідно з 
тематикою передбаченою планом науково-дослідницької роботи кафедри 
педагогіки і педагогічної майстерності Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького «Сучасні 
педагогічні технології у підготовці майбутніх учителів» згідно з вимогами 
реформування освітньої системи, визначеним законом «Про освіту», 
Державною національною програмою «Освіта (Україна ХХІ століття)». 

Мета даної статті полягає у висвітленні деяких інноваційних аспектів 
педагогічної діяльності і, зокрема, в управлінській освіті. 
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Завдання: 1. Узагальнити теоретичні дані щодо інноваційних 
педагогічних процесів у вищій освіті. 2. Розкрити інноваційні форми 
педагогічної діяльності у підготовці управлінців закладів освіти. 

Результати дослідження та їх обговорення. Чинником, що спричиняє 
інноваційні процеси в освіті є узагальнення передового педагогічного 
досвіду, впровадження передових досягнень педагогічної науки в 
практику, вивчення і поширення нових активних педагогічних моделей 
навчання. Інновація вищої освіти – цілеспрямований процес часткових 
змін, що ведуть до модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й 
виховання та адаптації процесу навчання до нових вимог [7]. Інноваційну 
спрямованість педагогічної діяльності зумовлюють соціально-економічні 
перетворення, конкуренція навчальних закладів, прагнення викладачів до 
освоєння та застосування педагогічних новинок. Саме останнє є рушійною 
силою у педагогічно-інноваційній діяльності, оскільки саме викладач на 
практиці переконується в ефективності наявних методик навчання і може 
коригувати їх за допомогою власного інноваційного потенціалу. 

Наявність інноваційного потенціалу педагога визначають: творча 
здатність генерувати нові уявлення та ідеї; високий культурно-історичний 
рівень, освіченість, інтелектуальна глибина і різнобічність інтересів 
педагога; відкритість особистості педагога до нового розуміння і 
сприйняття різних ідей, думок, напрямів а також така, що базується на 
толерантності особистості, гнучкості та широті мислення  [7]. Саме з цієї 
причини багато дослідників ведуть інтенсивний пошук нової парадигми 
освіти. Поняття «парадигма» стало інструментом науковознавства в 70-
роках минулого століття і стрімко завойовує сферу суспільної практики. 
Воно визначає найбільш загальні принципи розуміння та інтерпретації 
об’єкту дослідження, що схвалено в певному науковому співтоваристві. 
Під парадигмою прийнято розуміти «сукупність теоретичних та 
методичних передумов, визначаючих конкретне наукове дослідження, яке 
втілюється в науковій практиці на даному етапі» [9, с.354]. Парадигма 
являє собою модель, що використовується для вирішення не лише 
дослідницьких, але й практичних задач в певній галузі діяльності. 
Необхідність у новій парадигмі виникає у зв’язку з переходом до нових 
типів мислення і нових засобів перетворення дійсності. 

Нова парадигма освіти повинна будуватися на фундаменті сучасних 
наукових уявлень про потреби сучасної особистості та суспільства; про 
особливості їх взаємодії, про можливості, цілі і задачі освіти в його 
особистісногенетичному і соціогенетичному аспектах; уявленні про дитину, 
її можливостях та потребах; про вчителя й основні характеристики його 
особистості, цілях і засобах його діяльності;  уявлення про взаємодію 
особистості громадянського суспільства і держави. Весь цей комплекс ідей 
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окреслює парадигму освіти й безпосередньо відображає загальну картину 
світу, притаманну нашій епосі. С.І.Подмазін в якій би то не було 
світоглядній, а разом з нею освітній парадигмі в історії виділяє такі етапи: 
становлення, завершеності і, насамкінець, стагнації, коли вона стає 
нерухомою і заважає дальшому розвитку [8, с.135]. Тим часом в надрах 
старої парадигми народжуються нові ідеї і принципи, протікає 
переосмислення основних понять і зв’язків. Сучасна епоха характеризується 
процесами становлення нової парадигми в філософії та теорії управління 
освітою. Вони взаємопов’язані та ускладнені багатоманіттям і різномовністю 
вихідних підвалин та висновків. Однак їх спільність – у скерованості  до 
реалізації ідей та концепцій в практиці освіти; можливо, це характерна риса 
філософствування, минулого століття [6, с.96]. 

Сьогодні ми маємо всі підстави говорити про становлення парадигми 
особистісно-орієнтованої освіти. Причому мова йде не лише про розробку 
теоретичної моделі, проведенні відповідних досліджень, але й про процес 
швидкого впровадження досягнень науки в практику, а іноді навіть про 
випередження експериментально-практичної діяльності за побудовою 
особистісно-орієнтованого освітнього процесу в освітніх закладах у 
порівнянні з розробками в фундаментальній науці. З одного боку, цей факт 
свідчить про необхідність якнайшвидшого філософського і наукового 
осмислення феномену особистісно-орієнтованої освіти; з іншого боку – це 
свідчить про реальність становлення нової парадигми освіти як 
соціального феномену [8, с.136]. Можна узагальнити, що інноваційний 
потенціал педагога це сукупність соціокультурних і творчих характеристик 
особистості, яка виявляє готовність вдосконалювати педагогічну 
діяльність, наявність внутрішніх засобів та методів, здатних забезпечити 
цю готовність [7]. Викладач збагачує як власну, так і загальну практику 
навчання й виховання сприяючи розвитку педагогічної думки, реалізуючи 
теоретичні положення, принципи, правила, методи і форми навчання й 
виховання та виділяючи у педагогічній діяльності провідної педагогічної 
ідеї чи методичної системи, які зумовлюють високу ефективність 
навчально-виховних процесів. 

Інноваційна спрямованість роботи викладача визначається 
критеріями педагогічних інновацій, до яких належать: новизна; 
оптимальність, яка сприяє досягненню високих результатів за найменших 
витрат часу фізичних, розумових сил; результативність та ефективність; 
можливість творчого застосування ідей при індивідуальному і 
колективному підходах. Але часто буває, що педагогічні інновації, у 
зв’язку з недостатньою підготовленістю педагогічних працівників, не 
знаходять подальшої реалізації і це свідчить про несформоване 
інформаційне середовище [1, с.66]. Сприятливе інноваційне середовище 
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дає змогу консервативно налаштованим викладачам долати стереотипи, 
включатися в активні педагогічні процеси, враховувати нові технології і 
методики викладання. Також робота у названому середовищі допомагає 
подолати стереотипи професійної діяльності і одночасно забезпечує 
інноваційний освітній процес націлений на студентську молодь і 
формування у них високого рівня професійної освіченості, кваліфікаційної 
грамотності та загального рівня культури. 

Сприятливе інноваційне середовище створюється в інноваційному 
закладі освіти який є таким, у якому педагогічний та учнівський колективи 
експериментують, апробують чи впроваджують нові педагогічні ідеї, теорії, 
технології [7]. Щодо управлінського закладу освіти, то він є інноваційним 
закладом у якому ситуація характеризується посиланням ролі нетрадиційних 
підходів до педагогічного процесу. Це викликано тим, що управлінська 
освіта, як така, досить нове явище на освітянському просторі, викликане 
здобуттям Україною незалежності і переходом її до ринково-економічних 
відносин. Ці факти і зумовили відокремлення  і початок активного розвитку 
управлінської освіти. Вона розвивається з урахуванням таких особливостей 
як: призначення, адаптація, ознайомлення з функційними обов’язками та 
специфікою роботи управлінських органів освіти; формування управлінця, 
яке характеризується повною самостійністю у педагогічній діяльності, 
набуттям окремих навичок, виробленням особистого стилю в роботі тощо; 
досягнення майстерності, сформованості себе як професіонала, реалізація 
особистісно-професійного потенціалу [1, с.67]. 

Зберігаючи традиційні тенденції у вищій школі професійній освіті, 
які зберігаються завдяки виконанням вимог освітньо-професійних програм 
і освітньо-кваліфікаційних характеристик, управлінська освіта вдало 
використовує і поєднує нетрадиційні та інноваційні підходи, що вагомо 
підсилює ефективність навчально-виховного процесу та виступає 
мотиватором і стимулятором як для викладачів так і студентів 
А.А.Болдова до таких методів відносе: 

1. Взаємонавчання. У такому випадку запитання студентів слід 
розцінювати як прагнення до оволодіння певною інформацією. Аналіз цієї 
інформації дасть розуміння її своєчасності  і популярності, адже саме це 
цікавить молодого фахівця. Такий метод націлено на двосторонню 
співпрацю. 

2. Самоосвіта. Уміння використовувати множинність інформації у 
своїх цілях та вміти виокремити першочергове у сукупності усіх 
інформаційних джерел. 

3. Формування особистісної стратегії. Вибудовувався особистісних 
професійних інтересів згідно вимог часу і доцільності їх використання та 
застосування на сучасному ринку праці. 
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4. Замовлення. Студенти просять підготувати інформацію, що 
цікавить їх у розрізі навчальної дисципліни і викладач її готує та 
висвітлює. Як і у першому випадку дає зрозуміти вимоги сучасної молоді 
до професійної освіти, якою вона має бути і який зміст носити. Тут 
важливо розставити акценти на ключові та фундаментальні позиції. 

5. Інтерактивні методи. Передові методи навчання на 
спеціалізованих комп’ютерних програмах, участь практиків у навчальному 
процесі, виїзди в інноваційні навчальні заклади, участь у міжнародній 
фаховій науковій діяльності, тощо. 

6. Освіта викладачів. Безперервний процес підвищення кваліфікації 
через практичні та наукові круглі столи, семінари, конференції, виїзди на 
бази практик, взаємовідвідування колег практиків, заключення договорів 
про співпрацю із провідними державними установами і організаціями які 
ведуть практичну діяльність залучення у роботі клінік, консультаційних 
служб та ін. [1, с.68]. 

Результатом поєднання двох освітніх платформ (традиційної та 
новаторської) виступає процес формування висококваліфікованого 
молодшого фахівця. Вагому роль покладено і на більш традиційні заняття. 
До них доцільно віднести такі найбільш поширені: заняття рольові ігри. 
Рольова гра вимагає прийняття конкретних рішень у проблемній ситуації в 
межах ролі. Заняття прес-конференція. Така форма навчання розвиває 
активність, пошукові здібності, вміння розкривати суть певної проблеми, 
висвітлювати її. Заняття-бесіда за «круглим столом». Заняття-диспут, 
розгляд проблеми і її дослідження шляхом обговорення та дискусії. Це 
обговорення спільного питання, проблеми з метою правильного 
вирішення. Будь-яка дискусія включає три компоненти: пізнавальний, 
операційно-комунікативний, емоційно-ціннісний. Заняття-вистава. На 
відміну від рольової гри, вистава передбачає більш чіткий сценарій, який 
регламентує діяльність студентів безпосередньо на заняття та зближує 
самостійність під час підготовки сценарію та багато інших [5, с.37]. 

Такі форми і методи стимулюють інноваційне навчання, новаторські 
зміни в культурі, соціальному середовищі, орієнтує на формування 
готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку 
особистісних здібностей та різних форм мислення. У результаті майбутній 
управлінський фахівець освітньої галузі, який формувався в  та 
інноваційному закладі освіти та інноваційному середовищі з 
використанням передового педагогічного досвіду, має високий рівень 
сформованих знань, умінь, навичок і готовий до фахової діяльності яка має 
наступні рівні готовності: 

- інтуїтивний рівень готовності до інноваційної професійної 
діяльності. Майбутні фахівці-управлінці ставляться до інноваційної 
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проблематики як до альтернативи традиційній практиці. Основою такого 
ставлення є емоційна, інтуїтивна налаштованість на сприйняття нового і 
його використання. 

- репродуктивним рівнем готовності до інноваційної професійної 
діяльності. Майбутні управлінці навчальними закладами добре обізнані з 
теоретичними засадами, змістом, конкретними методиками фахівців-
новаторів, уміють використовувати елементи новизни у власній 
професійній діяльності; 

- пошуковим рівнем готовності до інноваційної професійної 
діяльності. Майбутні управлінці намагаються працювати по-новому, охоче 
йдуть на експеримент, не приховують ні успіхів, ні помилок, відкриті для 
публічного обговорення; 

- творчим рівнем готовності до інноваційної професійної діяльності. 
Майбутні фахівці управлінської служби створюють власні новаторські 
підходи до професійної діяльності через реалізацію творчого потенціалу. В 
інноваційних процесах такий підхід є найважливішим орієнтиром 
діяльності [1, с.69]; 

Наведені рівні готовності дозволяють нам сформулювати визначення 
освіти як соціального інституту. Освіта – це соціальний інститут, 
діяльність якого спрямована на формування і відтворення здібності та 
готовності соціуму до репродукції та розвитку самого себе в цілому і в 
кожній окремій сфері його буття: екологічній, економічній, соціальній, 
політичній, духовній. Таким чином, освіта виступає як напівфункційний, 
охоплюючий всі сфери буття соціуму соціальний інститут, який володіє в 
сучасних умовах величезним творчим потенціалом спрямованим на 
людину, її ставлення до світу й самого себе, слід враховувати як загальні 
(сутнісні) принципи антропологічного підходу: субстанційність 
(невід’ємність прав людини , універсалізм (єдність людського роду), 
цілісність, свободу, різноманітність, так і ті, що стосуються 
безпосереднього впливу на людину конкретних соціальних, культурних, 
індивідуальних чинників). Готовність до інноваційної професійної 
діяльності формується під час проходження практики, і спрямована на 
акумуляцію накопичених теоретичних знань на попередньому етапі, 
сягаючи завдяки цьому вищого рівня. Тобто кожен попередній рівень є 
передумовою переходу на нову сходинку професійного кар’єрного росту.  

Діяльність являє собою особистісний процес, для якого характерна 
власна свобода й індивідуальна неповторність, можливість самовираження 
та самореалізація у відповідності з інтересами і цінностями. Таким чином, 
саме перехід від зовнішнього до внутрішнього є провідною лінією 
реалізації потенційних, доки що незатребуваних, можливостей 
педпрактики. Інноваційна стратегія освіти, оновлення змісту створили 



Вища школа  
 

Гуманізація навчально-виховного процесу                                            Випуск LXXІV 
                                                                                                                  Слов’янськ – 2015 

 

86 

унікальні можливості у прилученні до діяльності. Ця варіативність 
проявляється у можливості вибору студентами позиції, стилю, методики  
підручників та ін. Педагогічна практика виконує стрижневу роль у 
формуванні ідейних переконань студентів, активних громадян незалежної 
держави і всебічно розвинених спеціалістів-управлінців. Педагогіка 
визначає основні завдання педагогічної практики: поглиблення і 
закріплення теоретичних знань студентів; формування і закріплення 
основних професійно-педагогічних умінь, навичок і кваліфікаційної 
характеристики спеціаліста; розвиток педагогічної свідомості і професійно 
значущих якостей особистості у майбутніх учителів; розвиток професійної 
культури; навчання основам педагогічної техніки; навчання методам 
вивчення аналізу педагогічного досвіду і застосування його у педагогічній 
діяльності; формування творчого мислення; індивідуального стилю 
професійної діяльності, дослідницького підходу до неї; професійна 
орієнтація і професійне виховання, розвиток і закріплення інтересу до 
педагогічної діяльності; розвиток умінь здійснювати диференційований та 
індивідуальний підхід до дітей та колег по роботі; оволодіння студентами 
методикою щодо вивчення дітей та дитячого колективу; розвиток потреб у 
педагогічній самоосвіті та у постійному самовдосконаленні; професійна 
діагностика щодо приналежності до вибраної професії; вивчення сучасного 
стану навчально-виховної роботи у різних видах шкіл, дошкільних 
закладів, додаткової освіти, передового і нетрадиційного досвіду [4, с.94]. 
Педагогічна практика за Л.Манчуленко, має свої функції, а саме: 
адаптаційну, освітню, виховну, розвиваючу, діагностичну [2, с.138]. 
Педагогічна практика створює найбільш сприятливі  можливості для 
розвитку педагогічних умінь і здібностей управлінця, для формування його 
професійних  навичок, залучення його до інноваційної діяльності, для 
формування особистісної позиції, сприяє самоактуалізації. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Неодмінною 
умовою успішного освітнього менеджменту є управління інноваціями і 
реалізація педагогічних нововведень у навчально-виховні процеси. Названі 
процеси забезпечать модернізацію вищої школи через оновлення змісту, 
структури і форм освітньої діяльності, пошуку принципово нових підходів 
до неї та створення інноваційного освітньо-виховного середовища. 
Існування останнього неможливе без внесення якісно нового змісту у вищу 
професійну освіту, оптимізацію кадрово-педагогічного потенціалу, 
підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчального 
процесу, впровадження інноваційних технологій і методик викладання, 
оволодіння дослідно-експериментальними видами діяльності. 

Ефективне управління інноваціями на всіх рівнях (від 
загальнодержавного до університетського) має стати важливою складовою 
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освітньої політики держави, регіону, вищого навчального закладу. Важливі 
завдання реформування вищої школи можна виконати лише за умови 
удосконалення усіх ланок і структурних елементів системи вищої освіти. 
За межами нашого дослідження залишилось питання, що стосуються 
аксіологічного потенціалу особистості освітянина-управлінця, вирішення 
яких буде сприяти подальшій розробці означеної проблеми. 
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УДК 37. 091.33 : 81'243 
СУГЕСТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

У статті актуалізується необхідність вивчення нових сучасних 
нетрадиційних методів навчання іноземних мов, зокрема сугестивного 
методу, що забезпечує максимально сприятливі умови в процесі оволодіння 
іноземних мов. Висвітлено сутність сугестопедагогіки та її основних 
напрямів. Подано історію виникнення напряму сугестопедії. Виділено основні і 
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додаткові принципи, форми та засоби сугестивного навчання. Виявлено 
особливості контролю та оцінки знань, умінь і навичок у ході навчання 
іноземних мов за сугестивним методом. Охарактеризовано сутність й основні 
результати сугестивного методу навчання іноземних мов, активне 
застосування якого підвищує ефективність навчання, сприяє досягненню 
значних результатів і розвитку пізнавальної активності учнів та студентів. 
Встановлено перспективність застосування сугестивного методу навчання у 
процесі оволодіння іноземною мовою, ефективність якого перевищує всі інші 
відомі методи, розширює пізнавальні й репродуктивні можливості 
особистості, що в цілому спричиняє інтенсифікацію навчального процесу. 
Зазначено доцільність використання певних елементів цього методу у 
поєднанні з іншими сучасними методами навчання іноземних мов. 

Ключові слова: сучасні методи навчання іноземних мов, 
сугестопедагогіка, сугестопедія, сугестивний метод Г. Лозанова, принципи 
сугестивного навчання, результати ефективності застосування сугестивного 
методу. 
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СУГГЕСТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В статье актуализируется необходимость изучения новых современных 

нетрадиционных методов обучения иностранных языков, а именно 
суггестивного метода, который создает максимально благоприятные условия 
в процессе изучения иностранных языков; раскрыта сущность и 
эффективность суггестивного метода обучения иностранных языков с целью 
активного использования в образовательном процессе для  повышения 
эффективности обучения, достижения значительных результатов и 
развития  познавательной  активности.  

Ключевые слова: современные методы обучения иностранных языков, 
суггестопедагогика, суггестопедия, суггестивный метод Г.Лозанова, 
принципы суггестивного обучения, результаты эффективности использования 
суггестивного метода. 
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SUGGESTIVE METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
The article actualizes the need to explore new modern unconventional 

methods of teaching foreign languages, that is the suggestive method that creates the 
most favourable conditions in the process of learning foreign languages; it also 
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discloses the essence and efficiency of the sugestive method of teaching foreign 
languages for active use in educational process to enhance training efficiency, for 
achievement of significant results and the development of cognitive activity of pupils 
and students.  

Key words: modern methods of teaching foreign languages, 
suggestopedagogics, suggestopedia, suggestive method of G. Lozanov, the principles 
of sugestive learning, the results of effective use of the sugestive method. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. Розвиток, 
удосконалення і пошук нових ефективних методів навчання іноземних мов є 
важливим і актуальним завданням сучасності. Тільки ретельне вивчення історії 
методики навчання іноземних мов, звернення до вагомого теоретичного і 
практичного досвіду з цієї проблеми, з урахуванням переваг і усуненням усіх 
недоліків при застосуванні того чи іншого методу, а також з урахуванням 
вимог сучасності у процесі оволодіння іноземної мови, сприятиме вирішенню 
цього завдання. 

Вибір методів навчання іноземних мов – це вибір пріоритетів, стратегії, 
тактики та стилю роботи вчителя з учнями та викладача зі студентами для 
вирішення головних завдань і досягнення поставленої мети у процесі навчання. 
В умовах інтенсифікації навчання на сучасному етапі багато вчителів і 
викладачів, не зважаючи на існуючий великий спектр нових сучасних методів 
навчання іноземних мов, звертаються тільки до традиційних методів, які не 
завжди відповідають поставленій меті у навчальному процесі і вимогам 
сучасності. Тому, у цьому контексті актуалізується необхідність вивчення 
сутності й ефективності нових сучасних нетрадиційних методів навчання, 
зокрема сугестивного методу, що забезпечує максимально сприятливі умови у 
процесі оволодіння іноземних мов. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема історії розвитку 
методів навчання іноземних мов досліджувалась багатьма вченими (Н. Гез, Ю. 
Жлуктенко, Р. Кузнецова, І. Рахманов, С. Фоломкіна, З.Цвєткова). 
Дослідженням історії методики займалися Ф. Аронштейн, К.Ганьшина, Г. 
Гольдштейн, І. Грузинська, А. Любарська, В. Раушенбах, Р. Розенберг та 
багато ін. Розвитку інтенсивних методів навчання іноземних мов присвятили 
свої праці Л. Гегечкорі, Г.Китайгородська, А.Лєонтьєв, Г. Лозанов, Ю. Пассов, 
В.Петрусинський, І. Шехтер та ін.  

З кінця ХХ – початку ХХІ ст. відбувається відповідне наукове 
осмислення сугестопедичних підходів у низці публікацій представників 
педагогічної думки (К. Гінбаясі, З. Даскалова, С.Пальчевський, А.Сиротенко, 
Т. Чубукова, М. Чошанов, Н. Ямазакі), які стверджують, що сугестопедію 
можна використовувати для вивчення будь-якої навчальної дисципліни.  
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Формування цілей статті (постановка завдання). Метою статті є 
висвітлення сутності й ефективності сугестивного методу навчання іноземних 
мов з метою його активного застосування у навчальному процесі для 
підвищення ефективності навчання, досягнення значних результатів і розвитку 
пізнавальної активності учнів та студентів. 

Виклад основного матеріалу. До нових сучасних методів навчання 
іноземних мов відносять методи, створені у другій половині ХХ – початку ХХІ 
ст. внаслідок науково-технічної революції і розвитку інформаційних 
технологій (свідомо-практичний, або свідомо-активний метод, сугестивний 
метод Георгія Лозанова, «метод активізації резервних можливостей 
особистості і колективу» Г. Китайгородської, метод І.Шехтера, 
комунікативний метод (Г. Уідоусан, У. Літлвуд, Г. Піфо, Ю.Пассов), метод 
повної фізичної реакції Джеймса Ашера, драматико-педагогічний метод, 
«мовчазний» метод Галеба Гатегно, груповий метод  Чарльза Каррена, метод 
програмованого навчання, метод із використанням ЕОМ, комп’ютерів і 
мультимедійних технологій).  

Поява і застосування нових методів навчання відбувалися також 
завдяки розвиткові інших наук, а саме: психології, психології сприйняття, 
психології пам'яті, фізіології, філософії, логіки, педагогіки, педагогічної 
психології, порівняльної психології, гештальтпсихології, загального 
мовознавства, психолінгвістики, лінгвістики, інформатики, кібернетики, які 
знаходяться у нерозривному зв’язку з методикою навчання і, в свою чергу, 
сприяють її подальшому постійному вдосконаленню. 

Так, упродовж розвитку сугестопедагогіки (від лат. suggesio – 
навіювання; це психотерапевтичний напрям у педагогіці, який цілеспрямовано 
з навчально-виховною метою використовує засоби навіювання) доведено, що 
раціональне використання засобів навіювання допомагає педагогам розкривати 
резервний потенціал учнів та студентів. А це, в свою чергу, сприяє 
підвищенню рівня засвоєння навчального матеріалу, розширює його обсяг, 
викликає почуття задоволення власними можливостями, впевненості у своїх 
силах, приємності й легкості в навчанні [3]. 

Основними напрямами сугестопедагогіки є гіпнопедія, релаксопедія та 
сугестопедія. Різні засоби навіювання гіпнопедичного методу навчання (навчання 
під гіпнозом, навчання у напрямі природного сну) використовувалися 
талановитими педагогами ще за часи давнини, а також активно застосовувались у 
50-і роки ХХ ст. в американських університетах і під час навчання агентів 
стратегічної служби армії та військовослужбовців. У 60-і роки ХХ ст. увагу 
дослідників привернув зворотний навіюванню процес самонавіювання, який 
зумовив розвиток іншого напряму сугестопедагогіки, як релаксопедія (від. лат. 
relaxation – відпочинок). Так, з навчальною метою було розпочато широке 
застосування методу аутогенного тренування (аутотренінгу) як внутрішньої 
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(психічної) гімнастики, який впливав на процеси запам’ятовування словесної 
інформації. Однак, із часом цей метод виявив певну обмеженість у його 
застосуванні для людей із психічними захворюваннями. 

З метою подолання цих обмежень у 60-і роки ХХ ст. було створено один із 
найпоширеніших сучасних напрямів сугестопедагогіки – сугестопедія (напрям, 
який з метою розширення мнестичних можливостей людини орієнтується на 
сугестивні впливи у звичайному стані свідомості). Особливістю цього напряму є 
використання сугестивних впливів (відповідна інтонація, ритміка, пауза, вираз 
обличчя, погляд, поведінка педагога) на особистість поза межами гіпнозу та 
релаксації, тобто у звичайному стані свідомості. 

Історія виникнення цього напряму пов’язана із створенням у 1966 році в 
Болгарії науково-дослідного інституту сугестопедії (м. Софія), який очолив 
учений-психотерапевт Георгій Лозанов. Болгарські дослідники створили 
методику прискореного вивчення різноманітних навчальних дисциплін і дійшли 
висновку, що сугестопедія є не лише новим методом навчання, а новою 
дидактично-психологічною системою, яка може бути перенесена на будь-який 
навчальний предмет. 

Так, Г. Лозанов запропонував застосовувати сугестію як засіб непрямого, 
комунікативного впливу на людину, який створює умови для розкриття резервів 
пам'яті, активізації резервних психічних можливостей особистості, підвищенню 
інтелектуальної активності учнів у навчальному процесі, зокрема у процесі 
навчання іноземних мов. Учений довів, що для ефекту надзапам'ятовування 
достатній стан психологічного комфорту в поєднанні з емоційними 
навіюваннями, зробленими у звичайному стані свідомості [1]. 

Такий сугестивний метод навчання, що дозволяє значно збільшити 
об’єм пам'яті і  сприяє запам’ятовуванню більшого обсягу навчального 
матеріалу за певний час, передбачає комплексне використання всіх вербальних 
і невербальних, зовнішніх і внутрішніх засобів сугестії, які, в свою чергу, 
поділяються на: 

- складні (авторитет та інфантилізація); 
- елементарні (двоплановість, інтонація, ритм). 
Особистість учителя грає провідну роль у процесі навчання. Певні 

якості вчителя (впевненість у собі, вміння вести заняття згідно специфіки 
методу, широка обізнаність, сила переконання, зовнішні дані, ентузіазм) 
підвищують його авторитет серед учнів, що є необхідним засобом для 
успішного навчання. 

Завдяки застосуванню засобу інфантилізації (створення в групі 
атмосфери невимушеності і довіри) підвищуються функції сприйняття і 
запам’ятовування учнями навчального матеріалу, не порушуючи нормальної 
інтелектуальної діяльності. Застосування рольових ігор, музики і створення 
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комфортних умов під час навчання дозволяють учням відчути впевненість у 
собі, активізувати свої резервні можливості. 

У результаті застосування двоплановості як засобу поєднання першого 
комунікативного (вербального) плану з другим планом у сугестивній формі, 
тобто супроводження мовлення змінами у міміці, інтонації, рухах рук, поставі 
тощо, необхідна інформація сприймається не тільки на усвідомленому, а й на 
неусвідомленому або не зовсім усвідомленому рівнях. 

До інтонації і ритму подавання навчального матеріалу висуваються 
особливі вимоги. Вчитель має застосовувати певну інтонацію і ритм під час 
подавання нового матеріалу у супроводженні музики. Музика, інтонація і ритм 
мають мати певну частоту, що, в свою чергу, також сприяють кращому 
сприйняттю і запам’ятовуванню матеріалу. 

Г. Лозанов виділив три види сугестії (психологічну, дидактичну, 
художню), які мають бути застосовані у навчальному процесі з метою 
усунення психологічних бар'єрів в учнів. Під психологічною сугестією 
розуміється врахування вчителем психологічних факторів, а також урахування 
емоціонального впливу з використанням логічних форм щодо подавання 
матеріалу. Дидактична сугестія передбачає застосування вчителем на занятті 
особливих прийомів щодо активізації навчання. З метою емоціонального 
впливу і гармонізації заняття вчитель має застосовувати художню сугестію, 
тобто різні види мистецтва (музику, малювання, елементи театру тощо) [1]. 

Основними принципами сугестивного навчання Г. Лозанов визначає 
наступними: 

- принцип радості, не напруженості та концентративної психорелаксії 
(проведення сугестивного навчального процесу у приємних і спокійних 
умовах, усі учасники позбавлені напруги, нервозності, мають гарний настрій, 
у результаті чого процес запам’ятовування автоматизується і здійснюється 
спонтанно); 

- принцип єдності свідомого, підсвідомого та інтегральної мозкової 
активності у навчанні (цілеспрямоване використання не тільки 
усвідомлюваних реакцій та функцій учнів чи студентів, а й їх підсвідомої 
активності (емоційна сфера, установка, мотивація, інтереси, тобто характер 
ставлення до навчання); 

- принцип сугестивної взаємодії на рівні резервного комплексу 
(створення педагогами необхідної сугестивної атмосфери). 

Окрім головних, Г. Лозанов виділяє додаткові принципи: 
- інтенсивності, послідовності навчання і повторення наприкінці 

семестру (навчального року); 
- мотивації значення навчальної дисципліни до початку її вивчення; 
- додаткових індивідуальних сугестивних занять; 
- індивідуальних домашніх завдань; 
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- можливості творчих ініціатив і їх стимуляція; 
- естетичного виховання шляхом вживання в художній твір; 
- міждисциплінарної взаємодії [2]. 
Всі принципи сугестопедії рекомендується застосовувати комплексно, 

що, в свою чергу, повинно надати учню задоволення, легкість під час 
засвоєння матеріалу і розкриття його комплексних резервів. 

До основних форм сугестивного навчання відносять: заняття-спектакль, 
сюжетне заняття, концертний сеанс, ігрові заняття (інтерактивні та 
неінтерактивні ігрові заняття), заняття глобальних тем і заняття розробки 
глобальних тем, лекції, практичні та семінарські заняття. Ці форми у багатьох 
випадках запозичені у традиційної навчальної системи. Але нові підходи до 
вивчення іноземних мов і нові завдання, поставлені перед учнями, повністю 
видозмінили їх.  

Серед особливостей контролю та оцінки знань, умінь і навичок у ході 
навчання за сугестивним методом С. Пальчевським виявлені наступні: 
гуманістична спрямованість, намагання уникнути психотравмуючого впливу 
на особистість школяра, націленість на оцінювання рівня досягнутого учнем, а 
не на рівень прорахунків. Найголовніше полягає  у тому, що система 
контролю, оцінки та корекції знань не виступає відособлено, а органічно 
вплітається в структуру навчального процесу [3]. 

Основними результатами ефективності застосування сугестивного 
методу під час навчання іноземних мов є наступні: 

‒ активне використання засвоєних знань і вмінь на практиці під час 
усного мовлення, власної промови, виконання різних ролей, широке 
використання невербальних засобів комунікації, а також добре розуміння 
промови  співрозмовника; 

‒ формування гнучких навичок щодо перенесення засвоєних мовних 
одиниць на інші варіативні ситуації спілкування; 

‒ створення сильної негайної мотивації навчання, яка здійснюється у 
формі неформального спілкування, і мотивації спілкування, яке наближене до 
реального; 

‒ подолання психологічних бар'єрів під час усного мовлення (бар'єру 
страху перед говорінням, перед можливістю зробити помилки, подолання 
внутрішньої і зовнішньої скованості, замкнутості); 

‒ висока результативність навчання (вже на другий день навчання 
учні спілкуються іноземною мовою, використовуючи мовні кліше 
навчального тексту); 

‒ пред’явлення і засвоєння великої кількості мовних, лексичних і 
граматичних одиниць (за одне пред’явлення вводяться і одночасно 
засвоюються 150-200 нових слів, 30-50 мовних кліше і декілька типових 
мовних явищ). 
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Отже, навчання за сугестивним методом базується на досягненнях 
фізіології, психотерапії, психології, дидактики, основ теорії театрального 
мистецтва. Такий синтез різноманітних наук, на думку С. Пальчевського, 
дозволяє отримати високі результати за рахунок якісно нового підходу не лише 
до процесу навчання, а й до особистості учня [3]. 

Таким чином, застосування сугестивного методу навчання іноземних 
мов не залежить від віку, здібностей і рівня підготовки учнів, не потребує від 
них особливих зусиль, а головне - значно покращує пам'ять і надає результати 
з перших занять. Механізм швидкого засвоєння навчального матеріалу 
заснований на запам’ятовуванні лексики на рівні зорового пізнання. Крім того, 
сугестивний метод базується на підсвідомому запам’ятовуванні, при цьому 
процес навчання проходить на рівні неусвідомленої психічної діяльності. Але, 
треба зазначити, що під час організації навчання із застосуванням сугестивного 
методу необхідно враховувати вікові особливості учнів під час підбору тем і 
ситуацій для спілкування, у забезпеченні змістовного елементу навчального 
процесу, а також формулюванні комунікативних завдань. 

На основі сугестивного методу Г. Лозанова його послідовниками 
розроблено чимало інших інтенсивних методів навчання, зорієнтованих на 
досягнення максимальних результатів у процесі вивчення іноземних мов (метод 
Л. Гегечкорі, метод Г. Китайгородської, метод І. Шехтера, метод занурення А. 
Плесневича), кожен з яких зробив свій вагомий внесок у подальшу розробку, 
поширення і збагачення сугестивного напряму. Метою такого навчання автори 
інтенсивних методів визначають навчання усно-мовленнєвому спілкуванню за 
короткий час за умови максимальної концентрації занять. 

Сугестивне навчання поширилося з моменту його створення і продовжує 
поширюватися у багатьох країнах світу, а саме у Німеччині, Австрії, Бельгії, 
Угорщині, Росії, США, Канаді [4; 5]. Результати багатьох досліджень учених із 
різних країн повністю підтверджують ефективність та результативність 
сугестивного методу навчання іноземних мов [6; 7; 8]. Ефективність теорії і 
практики сугестопедії було також доведено експертами ЮНЕСКО. 

Висновки. Застосування сугестивного методу навчання, на нашу думку, 
є перспективним і ефективним у процесі оволодіння іноземною мовою. Його 
ефективність перевищує всі інші відомі методи навчання: розширює 
пізнавальні і репродуктивні можливості особистості, що в цілому спричиняє 
інтенсифікацію навчального процесу. Тільки правильне застосування 
сугестивного методу дозволяє досягти вражаючих успіхів у навчанні іноземних 
мов, а саме: засвоєння великого обсягу навчального матеріалу за невеликий 
термін навчання. Треба зазначити, що повноцінне застосування цього методу 
не завжди можливе під час навчання іноземних мов в умовах школи чи вищого 
навчального закладу (обмеженість часу, спеціальна підготовка вчителя), але 
постійне застосування певних елементів у поєднанні з іншими сучасними 
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методами навчання іноземних мов безперечно має сенс і сприяє досягненню 
ефективних результатів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДИСТАНЦІЙНОМУ 

НАВЧАННІ 
У статті розкрито можливості використання хмарних 

(розподілених) технологій для створення навчально-методичного курсу 
дистанційної освіти. Інструментом побудови курсу дистанційного 
навчання є безкоштовні сервіси компанії Google. Представлено веб-
інструменти, що дозволяють організувати зв’язок між учасниками 
дистанційного навчання, обмін навчально-методичними матеріалами та 
вимірювати набуті інтелектуальні компетенції.  

Ключові слова: дистанційне навчання, хмарні технології, Google-
диск, Google-документи, Google-сайти, Google-форми. 
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В статье раскрыты возможности использования облачных 
(распределенных) технологий для создания учебно-методического курса 
дистанционного образования. Инструментом построения курса 
дистанционного обучения являются бесплатные сервисы компании 
Google. Представлены веб-инструменты, позволяющие организовать 
связь между участниками дистанционного обучения, обмен учебно-
методическими материалами и проводить оценивание приобретенных 
интеллектуальных компетенций. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, облачные технологии, 
Google-диск, Google-документы, Google-сайты, Google-формы. 
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CLOUD TECHNOLOGIES IN DISTANCE EDUCATION 
The article deals with the use of cloud technology for the purpose of 

creating a learning and teaching distance education course. Tools for 
developing the distance education course consist of free Google services. 
WebTools to organise communication between distance education participants, 
exchange of learning and teaching aids, as wells as measuring of acquired 
intellectual competence are presented. 

Keywords: distance education, cloud technologies, Google Drive, Google 
Docs, Google Sites, Google Forms. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. Розвиток 
електроніки та всесвітньої мережі Internet послугував джерелом суттєвого 
розквіту дистанційної освіти в останній час. Розглядаючи термін 
«дистанційне навчання», Є. С. Полат [1] вказує, що форма подачі 
матеріалу, форма взаємодії вчителя й учнів та учнів між собою в 
навчальному процесі будуть іншими – взаємодія здійснюється на основі 
комп’ютерних телекомунікацій. Разом із тим, дистанційне навчання має 
той самий компонентний склад, як і будь-яка система навчання: цілі, 
зумовлені соціальним замовленням; зміст, визначений діючими 
програмами для конкретного типу навчального закладу; методи; 
організаційні форми; засоби навчання. Останні три компоненти в 
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дистанційній формі навчання зумовлені специфікою технологічної основи, 
що використовується: лише комп’ютерних телекомунікацій або 
комп’ютерних телекомунікацій в поєднанні з друкованими засобами, 
компакт-дисками, так званою кейс-технологією та ін. 

Серед розмаїття засобів комп’ютерних телекомунікацій особливе 
місце займають так звані «хмарні технології» (хоча більш правильним є не 
прямий переклад «cloud − хмара», а поняття «розподілений»). При їх 
застосуванні опрацювання даних відбувається з використанням не одного 
персонального комп’ютера, а шляхом розподілу по комп’ютерах, які 
підключені до глобальної мережі Internet. Хмарні технології − це веб-
орієнтована програма, що працює в рамках веб-браузера без установлення 
на комп’ютер користувача.  

Серед інструментів дистанційного навчання значний обсяг займають 
програмні продукти як для роботи в мережі Internet так і автономно. З 
об’єктивних причин вітчизняна система освіти надає перевагу 
безкоштовному програмному забезпеченню. Наприклад, в Державному 
вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний 
університет» для дистанційного навчання здобувачів вищої освіти 
використовується вільна програма Moodle. Цей продукт є потужним 
засобом побудови всіх форм роботи зі слухачами: лекцій, практичних 
занять, опитувань, оцінювання успішності навчання та багатьох інших. 

Водночас, на наш погляд, можна виділити два суттєвих обмеження 
Moodle: необхідність наявності потужного сервера, на базі якого 
функціонує програма та досить високий рівень складності у користуванні 
для викладачів.  

В якості альтернативи Moodle, а також для застосування у школах, 
створення систем дистанційного навчання початкового рівня, першого 
знайомства освітян з принципами та можливостями телекомунікаційних 
засобів у дистанційній освіті ми пропонуємо використовувати хмарні 
технології. 

Хмарні технології надають можливість використовувати необмежену 
кількість сервісів, незважаючи на те, який саме пристрій використовується: 
персональний комп’ютер, ноутбук, планшет, смартфон тощо. Програмне 
забезпечення використовується віртуально, завдяки розосередженим у 
мережі Internet серверам.  

Хмарні технології мають суттєві переваги у порівнянні з 
традиційними прикладними програмами: 

 відсутня необхідність встановлювати певні програми (часто 
ліцензійні) на своєму пристрої; 

 потужність пристрою не важлива (наприклад, можлива професійна 
обробка фотографій на смартфоні); 
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 користувач може працювати в будь-який операційній системі 
(Windows, Linux, Android, Mac) і продовжувати роботу на іншому 
пристрої; 

 сервіси є повністю безкоштовними; 
 можливість зберігання та синхронізації файлів через мережу 

Internet; 
 спільний доступ до файлів та документів, одночасна робота з 

документом для великої кількості користувачів. 
Головною умовою для користування хмарними технологіями є 

можливість виходу в мережу Internet і наявність встановленої на пристрої 
програми-браузера.  

Отже, хмарні технології з боку їх переваг повністю задовольняють 
технічні вимоги до організації дистанційного навчання: можливість 
доступу до навчального курсу з будь-якого місця та з використанням 
різних пристроїв і операційних систем; одночасний доступ для широкого 
кола здобувачів дистанційної освіти; відкритість освітнього середовища; 
можливість організувати різни форми навчальних занять.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань 
застосування дистанційного навчання в освітньому просторі розглянуто в 
роботах О. О. Андрєєва, В. Ю. Бикова, І. М. Ібрагімова, В. М. Кухаренка, 
Н. В. Морзе, Є. С. Полат, А. В. Хуторського та інших. Проблемам хмарних 
технологій дистанційного навчання присвячено роботи В. Ю. Бикова, 
Ю. Г. Запорожченко, С. В. Каплун, В. М. Кухаренка, К. І. Словак, 
А. М. Стрюка, М. П. Шишкіної та інших дослідників. 

Формування цілей статті (постановка завдання). Ми пропонуємо 
розглянути основні аспекти побудови навчально-методичного комплексу 
дистанційного навчання на основі безкоштовного хмарного сервісу від 
компанії Google.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Передумовою роботи є 
безкоштовна реєстрація в системі Google (google.com), під час якої 
необхідно обрати логін та пароль, ввести певні персональні данні 
(можливо вигадані).  

Після цього користувач одержує доступ до продуктів, серед яких ми 
хочемо виділити наступні [2]:  

 віртуальний диск, на якому будуть зберігатися різноманітні файли; 
 електронна пошта Gmail (також містить вбудовану програму-чат); 
 документи Google – текстові документи, електронні таблиці, 

презентації, малюнки (діаграми, блок-схеми); 
 Google форми – засіб для створення тестових завдань (анкет) й 

проведення тестування; 
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 Google сайти – конструктор для створення веб-сторінок, 
 календар – сервіс для планування зустрічей, подій та справ. 

Дозволяє задавати час зустрічі, створювати періодичні заходи, 
встановлювати нагадування, а також запрошувати інших 
учасників.  

Розглянемо більш детально ці сервіси у розрізі їх використання для 
побудови навчально-методичного комплексу дистанційного навчання. 

Насамперед, це електронна пошта, яка дозволяє організувати 
листування з кожним учасником дистанційного курсу в формі діалогу, 
стрічки чи ланцюга повідомлень. Зрозуміло, є можливість передачі 
прикріплених файлів, організувати масову розсилку та інші звичайні 
послуги електронної пошти. Із сервісом Gmail інтегрується служба 
Hangouts, яка дозволяє спілкуватися у форматі чату до 150 учасникам та до 
10 користувачам у форматі групових відеоконференцій. Під час 
відеозустрічі є можливість показати іншим учасникам, що відбувається на 
екрані вашого комп’ютера, надавши спільний доступ до будь-якого 
відкритого вікна запущеної програми. Також учасники можуть ділитися 
файлами, що розташовані на Google-диску, спільно складати замітки до 
зустрічі й записувати ідеї на загальній віртуальній дошці. Hangouts 
інтегрований з Google-календарем, тому користувачі мають можливість 
планувати відеозустрічі за допомогою календаря. 

Календар від Google являє собою засіб для керування часом. Це 
органайзер, що дозволяє планувати певні події, наприклад, дату та час 
проведення консультацій за допомогою чату. Є можливість зробити записи 
календаря доступними для широкої аудиторії або накласти календарі один на 
одного, поєднавши, наприклад, розклади декількох осіб. До того ж, корисною 
є функція цього онлайнового органайзера надсилати електронні листи, що 
значно спрощує будь яке завдання, пов’язане із необхідністю інформувати 
інших осіб про певні заходи та події, керувати роботою загалом.  

Зміст курсу дистанційного навчання розміщується в мережі Internet 
за допомогою таких сервісів від Google як: диск, сайти, документи. Google-
диск дозволяє не лише зберігати файли, а й відкрити доступ до них іншим 
користувачам. При цьому переглянути або завантажити документ можна за 
допомогою різноманітних пристроїв: ноутбука, планшета, смартфона 
тощо. Але більш ефективним є використання спеціалізованої веб-сторінки 
дистанційного курсу, яка буде містити всю необхідну інформацію: тексти 
лекцій, практичні й індивідуальні завдання, інтегрувати у собі Google-
календар, мультимедійні об’єкти, файли для завантаження. Створення 
такого сайту не потребує знання мови гіпертекстової розмітки або інших 
специфічних навичок, є доступним для будь-якого користувача 
комп’ютера і дещо нагадує процес створення мультимедійної презентації: 
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обирається дизайн сайту, додаються необхідні сторінки, на яких 
розміщується змістовне наповнення (контент).  

Корисним доповненням до вже розглянутих сервісів Google є 
документи Google, які містять традиційні офісні засоби й мають звичний 
для користувача інтерфейс. Водночас до будь-якого документа можна 
відкрити доступ (рівня «читати», «коментувати», «редагувати») іншим 
користувачам, що дозволяє у режимі реального часу організувати 
колективну роботу над документом. Присутня функція публікації 
створеного документа в мережі Internet, це зробить його доступним не 
лише для автора (співавторів), а й для широкого загалу.  

Вимірювання набутих здобувачами дистанційної освіти компетенцій 
зручно виконувати за допомогою Google-форм. Останні являють собою 
інструменти для створення тестових завдань (або анкет) та проведення 
тестування (опитування). Google-форми пропонують наступні види 
тестових завдань: 

 відкритої форми (з короткою або розгорнутою відповіддю); 
 вибір однієї правильної відповіді; 
 вибір декількох правильних відповідей; 
 виставлення оцінки за шкалою; 
 встановлення логічних пар; 
 вибір дати або часу.  
Для створеного тесту можна обрати посилання для спільного 

доступу або HTML-код для вставки на сайт у вигляді фрейму, поділитися 
посиланням через Google+, Facebook, Twitter, надіслати форму 
електронною поштою. 

Результати тестування автоматично узагальнюються за допомогою 
електронної таблиці. Додатково існує можливість підключити розширення 
Flubaroo [3], яке автоматично формує лист електронної таблиці, де 
міститься максимальна кількість балів, середній бал, кількість проходжень 
тесту, бали, отримані кожним учнем (разом із кількістю його спроб), бали 
за кожне з питань, а також кількість правильних відповідей по кожному із 
питань тесту. Також присутня функція побудови діаграми успішності та 
розсилання результатів учасникам тестування. 

Додатково відзначимо, що Google-форми дозволяють побудувати 
адаптивні тести, які передбачають зміну послідовності завдань у самому 
процесі тестування з урахуванням відповідей тестованого на вже отримані 
завдання. 

Практичні рекомендації щодо роботи зі сервісами Google можна 
знайти у численних навчальних посібниках [4] та електронних джерелах. 

Висновки. Отже, календар Google, пошта Gmail та відеоконференції 
Hangouts дозволяють скласти певний розклад вивчення дистанційних 
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курсів, повідомити про це широке коло слухачів, підтримувати зворотній 
зв’язок за допомогою листів або у режимі реального часу в форматі 
текстових повідомлень чи відеосеансів. 

Навчально-методичні матеріали дистанційних курсів доступні для 
слухачів за допомогою спільного доступу до Google-диску, документів або 
на створеній веб-сторінці.  

Педагогічні вимірювання здійснюються в формі тестових завдань 
Google-форм, розсилка тестів й обробка результатів тестування значною 
мірою автоматизовані.  
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В статье представлены результаты теоретических исследований, а 
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управления с целью повышения эффективности системы образования. 
Рассматриваются вопросы реорганизации системы управления в 
общеобразовательном, среднем специальным  и высшим  образованием.  
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practical implementation of the basic principles of modern management to 
improve efficiency in the education system. The problems of reorganization of 
the system management of a comprehensive, specialized secondary and higher 
education.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Глибокі зміни, що 
відбуваються в соціально-економічному житті сучасного українського  
суспільства, вимагають суттєвого підвищення ефективності системи 
освіти. Вирішення цих завдань в освітній галузі неодмінно пов'язано з 
поліпшенням якості підготовки викладацьких кадрів, а це, безумовно, 
вимагає важливих змін в управлінні освітніми навчальними закладами.  

У сучасних вимогах в освіті  домінує ідея, щодо підняття роботи 
навчально-виховних закладів на новий якісно рівень, який відповідав би  
загальноєвропейським стандартам, що зумовлено інтеграційними 
процесами входження України до європейського освітнього простору.   
Для досягнення цієї мети вкрай важливо реорганізувати систему 
управління загальноосвітньою школою, суттєво поліпшити процеси 
функціонування середньої-спеціальної та вищої освіти, усунути наявну 
дисгармонію між теоретичною і практичною підготовкою учнів і 
студентської молоді.  

Ретельний аналіз практичної діяльності освітніх навчальних закладів 
показав, що в них, як і раніше, ще переважають старі екстенсивні підходи 
до проблеми управління педагогічними навчальними закладами, які, на 
жаль, так і  не отримали наукового обґрунтування.  
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Соціально-педагогічна ситуація, що склалася в сучасному 
українському суспільстві, обумовлює суттєвого переосмислення 
принципів, функцій і методів управління системою підготовки 
педагогічних кадрів, і на цій основі розробки нових концептуальних 
підходів і принципів до організації педагогічного процесу в навчальному 
закладі. У зв'язку з цим виникає проблема перебудови організаційно-
педагогічних основ управління навчальним закладом, які будуть адекватні 
соціально-економічному розвитку суспільства. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Об'єктивні зміни 
зовнішнього середовища вимагають важливих і суттєвих змін 
внутрішнього середовища в системі освіти України. Така ситуація 
зумовила потребу в обґрунтуванні управлінням, розвитком і становленням 
освітніх закладів нового типу – коледжів, ліцеїв (З. Данилова, В. 
Сластьонін, І. Ісаєв, В.Чиж, Є. Шиянов та ін.). 

На систему освіти, зокрема, на її методологію, зміст, на цілі та 
принципи її функціонування, певним чином впливають характер 
суспільства, його політичні структури та ідейно-культурні ідеали, правові 
та економічні реалії, традиції та суспільна психологія. 

Сучасна ринкова економіка зумовила необхідність пошуку нових 
форм управління, оскільки нині існуючі повною мірою не сприяють 
впровадженню та реалізації освітніх державних стандартів, (С. Резник, О. 
Созиніна, Т. Фомін та ін.), забезпеченню якості освіти, стабільності 
відповідного фінансового забезпечення, створенню сприятливого 
мікроклімату всередині навчального закладу, ефективній взаємодії з 
роботодавцями тощо. 

Під управлінням більшість учених розуміють  відповідну діяльність, 
спрямовану на вироблення та прийняття рішень, організацію, контроль і  
регулювання діяльності об'єкта управління відповідно до висунутої мети, а 
також критичний аналіз і підведення підсумків на основі достовірної 
інформації (В. Сластьонін, І. Ісаєв, Є. Шиянов).  

Сфера освіти завжди перебуває в постійній динаміці, в постійному 
русі, негайно реагуючи на зміни, що відбуваються в соціально-економічному 
середовищі, адаптуючись до його мінливих потреб, і, водночас,  активно 
впливаючи на її стан,  тим самим зумовлюючи самі ці потреби. 

Державна політика дозволила стабілізувати систему середньої та 
вищої освіти. Кожна установа відчула на собі правові, економічні та інші 
гарантії вільного функціонування, як частини безперервної освіти. 
Нормативно-правова база, що забезпечує регулювання освітніх відносин, 
склала основу управління установою освіти. Право створювати власну 
систему управління тепер надано безпосередньо освітній установі в особі 
його директора, а вищої освіти – в особі ректора вишу. 
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На основі аналізу низки наукових праць можемо зазначити, що багато 
дослідників (В. Афанасьєв, Г. Єльнікова, М. Поташник, В. Сластьонін, 
Є. Хриков та ін.) визначення сутності управління пов’язують із поняттям 
діяльність. Зокрема, Г. Єльнікова характеризує управління як „особливий вид 
людської діяльності в умовах постійних змін внутрішнього та зовнішнього 
середовища, який забезпечує цілеспрямований вплив на керовану систему для 
збереження й упорядкування її в межах заданих параметрів на основі 
закономірностей її розвитку та дії механізмів самоуправління ”. 

Варто зазначити, що існує ще й таке визначення управління із 
застосуванням терміну  «вплив», який указує на головне в управлінні – це 
момент впливу на свідомість, поведінку і діяльність людей.  

Тому, спираючись на окреслені вище наукові позиції, можна визначити 
управління як процес, найважливішими сутнісними ознаками якого є його 
діяльнісний вплив на систему взагалі або на її окремі ланки з метою 
забезпечення їх ефективного функціонування та розвитку. 

Формування цілей статті (постановка завдання). Зміни, що 
відбуваються в політичній та економічній ситуації в країні в цілому  та 
окремих її регіонах, перехід на новий рівень організації навчального 
процесу наповнюють новим змістом теорію і практику управління 
навчальними закладами. Час змінює і мову науки, і термінологію. Не 
випадково, що наука управління має в своїй основі систему базових 
положень, принципів, які властиві тільки їй, і при цьому спирається на 
закони, які вивчаються іншими науками, пов'язаними з управлінням. 

Система довузівського та вузівського навчання є досить унікальним 
об'єктом управління. У силу сформованих умов основними суб'єктами 
управлінської діяльності в даній сфері є, з одного боку, державні, 
регіональні та місцеві органи влади, з іншого – безпосередньо самі 
навчальні заклади, які відіграють важливу роль у формуванні кадрового 
потенціалу країни та регіону. Даний феномен можна пояснити, по-перше, 
бажанням органів управління освітою забезпечити єдність освітнього 
простору, однаковість навчальних планів і програм, за якими ведеться 
навчання; по-друге, – закріпленої в законодавстві автономією подібних 
навчальних закладів. 

Основні повноваження, пов'язані із загальними питаннями 
виховання, освіти, науки, культури та спорту, перебувають у спільному 
підпорядкування держави та її суб'єктів. У зв'язку з розвитком в останні 
роки  посилення значення та важливості регіонів, надання їм більших прав, 
наділення їх реальними повноваженнями, зростає їх роль і значення в 
управлінні освітою. 

Компетенція регіонів і самих навчальних закладів у рамках процесу 
навчання полягає у визначенні та здійсненні державної та регіональної 
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політики в галузі освіти; в особливостях створення, реорганізації та 
фінансування освітніх установ; в реалізації державної та регіональної 
освітніх програм; у розробці та реалізації програм розвитку освіти з 
урахуванням сформованих умов розвитку регіонів; у встановленні 
національно-регіональних компонентів державних освітніх стандартів; у 
формуванні своїх бюджетів у частині видатків на освіту та відповідних 
фондів розвитку освіти, а також місцевих податків і зборів на цілі освіти; у 
встановленні власних нормативів фінансування освіти; в організації 
фінансування місцевими органами управління освітою та освітніми 
установами, надання їм посередницьких послуг у частині матеріально-
технічного забезпечення; у висуванні додаткових вимог до освітніх 
закладів у частині будівельних норм і правил, санітарних норм, охорони 
здоров’я, оснащеності процесу й устаткування навчальних приміщень; у 
наданні додаткових пільг учням і педагогічним працівникам, а також 
інших видів і норм їх матеріального забезпечення; в інформаційному 
забезпеченні освітніх установ, організації видання навчальної та 
методичної літератури, розробці зразкових планів, програм; в організації 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, усе це найтіснішим чином пов’язане з тим, що освітня 
політика регіональної влади має бути зорієнтована на забезпечення 
гарантій і прав громадян на здобуття освіти, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів, можливість отримання освіти відповідно до 
здібностей, інтересів особистості і станом здоров’я, збереження єдиного 
освітнього простору, забезпечення контролю за виконанням державних 
освітніх стандартів. 

Зазвичай, існують окремі принципово значущі напрямки, активізація 
діяльності яких сприяє посиленню ролі і значущості органів влади в 
процесах управління системою освіти. Перш за все, це впровадження 
обласної складової державних освітніх стандартів із урахуванням 
специфіки соціально-економічного, національного, культурного аспектів в 
цілому і з гуманітарних циклів зокрема. 

У циклі соціально-економічних та управлінських предметів (для 
профільних класів) слід ширше використовувати позитивний досвід 
регіональних підприємств, вивчати й аналізувати їх досягнення, широко їх 
пропагувати, організовуючи виїзні заняття на підприємства, в установи та 
організації області. 

Програма розвитку довузівської освіти повинна передбачати, в якості 
факультативних або за вибором, такі предмети, як вітчизняна та світова 
культура, культура мови, етика сімейних відносин і культура поведінки, 
людина і жива природа. Названі заходи вплинуть на вирішення багатьох 
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проблем, пов’язаних із ефективним використанням людського фактора, а 
також деяких питань, спрямованих на підвищення якості життя людей. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні принципи управління, як 
довузівською так і вузівською освітою повинні визначати не очевидні, а 
більш глибокі, саме принципові закономірності й водночас служити 
керівництвом до практичних дій, бо реалізуються вони через свідомість, 
інтелект, волю і цілеспрямованість людини. Узагальнюючи досвід 
управлінської діяльності, можна виділити основну групу найбільш 
загальних ефективних принципів управління сучасними 
мікроекономічними системами: системності та комплексності; 
цілепокладання; оптимізації управління; правової захищеності 
управлінського рішення; делегування повноважень і відповідності  
першого керівника; постановка нових завдань; підвищення кваліфікації 
тощо. Вважаємо, що дані принципи є основоположними в управлінні 
навчальними закладами (Е. Білий, І. Романов, Ю. Полянський та ін.). 

Слід виділити специфічний – стратегічний принцип в управлінні 
сучасними навчальними закладами – дієвий інструмент, який втілює в собі 
унікальну суть стратегії розвитку. Саме сьогодні, коли ситуація в економіці 
схильна до безперервних і швидких змін, цей інструмент приносить особливу 
користь. Стратегічний принцип являє собою стисле втілення стратегії, яка не 
тільки управляє співробітниками, а ще й надає їм можливості діяти 
самостійно,творчо, прагнути до здійснення змін діяльності організації. Саме 
цей принцип єднає стратегічне бачення керівників із прагматичним почуттям 
співробітників. Стратегічний принцип виконує такі функції: регулює 
розподіл ресурсів, перевіряє стратегічну міцність конкретної дії,  встановлює 
чіткі межі, в яких повинні діяти працівники, надаючи їм при цьому право 
експериментувати в рамках цих меж.  

Безліч дослідників звертало увагу на той факт, що на сучасному 
етапі багато освітніх установ стикаються з ситуаціями, які роблять 
стратегічний принцип критично важливим фактором успіху. Ці ситуації 
насамперед пов’язані зі змінами в зовнішньому середовищі.  Відчувається 
необхідність розробки й упровадження такого механізму управління, який 
би забезпечував послідовні стратегічні дії. У цьому сенсі стратегічний 
принцип може допомогти керівникам забезпечувати узгодженість 
управління й одночасно надавати достатню свободу працівникам, аби вони 
могли вибирати особистісну стратегію під власні потреби. Крім того, це 
допоможе ясно визначити роль і значущість централізованого управління в 
навчальному закладі. 

Важливим принципом управління системою освіти є принцип 
стійкості. Стійкість будь-якої системи залежить від застосування нових 
наукових підходів до управління ними. Відомо, що стійкість соціально-
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економічної системи може бути порушена за умов необґрунтованого 
ускладнення або спрощення організаційної структури. Досвід управління 
переконує, що для підвищення стійкості, як правило, доводиться усувати 
зайві ланки чи підсистеми управління, і, значно рідше, – додавати нові. 

На стійкість системи впливають і зовнішні фактори (інфляція, попит, 
відносини з партнерами і державою). У зв'язку з цим для підвищення 
стійкості слід перебудовувати комунікації навчальних закладів, відповідно 
до нових цілей і завдань. При всій динамічності зовнішнього середовища, а 
в якомусь сенсі саме в силу цієї динамічності, стабільність і стійкість 
стають обов’язковими умовами ефективного функціонування освітніх 
установ у кожен конкретний момент часу. 

Ефективність системи управління сучасними навчальними закладами 
залежить від ступеня її відкритості, чутливості до зовнішньої інформації. 
Вочевидь, такі системи не можуть існувати автономно. Зовнішнє 
середовище задає їм сенс існування, висуває вимоги до їх діяльності, а це, 
в свою чергу, змушує знаходити способи оптимізації управлінської 
діяльності (Д. Захаров, А Кібанов, В. Кноррінг та ін.). 

Оптимізація як принцип управління характеризується пошуком 
якісно нових шляхів і структурної раціоналізації. Оптимізація та 
спрощення складних систем є необхідною умовою для більш ефективного 
використання постійно зростаючих обсягів інформації, що й визначає 
прогрес цих систем. Принцип оптимізації управління диктує необхідність 
скорочення галузевих ієрархічних рівнів управління, зменшення кількості 
державного апарату, що певним чином сковує самостійність та ініціативу, 
негативно впливає на вдосконалення структури управління організаціями 
та мотивацію праці. 

Слабкою ланкою в управлінні навчальними закладами є зайва 
необґрунтована вимогливість організаційних структур, які вкрай повільно 
реагують на зміни зовнішнього середовища або появу нових цілей. Хоча, 
вочевидь, самостійність без свободи дій у межах визначених повноважень і 
відповідальності керівників буде малоефективною. Будь-яка система має 
мати певну свободу (в рамках свого регламенту, оскільки без наявності 
чинних законів не може бути і реальної свободи), що дозволить 
стимулювати розквіт потенційних можливостей і творчих здібностей її 
колективу. 

Організаційна структура повинна відображати стратегічну програму 
й комплекс основних цілей навчального закладу, оскільки досягнення 
цілей виступає запорукою спільної діяльності. 

У сучасних умовах в управлінні навчальними закладами доцільно 
застосовувати принцип всебічного підходу, сутність якого полягає в тому, 
що будь-який об’єкт управління розглядається як би зі сторони, різними 
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способами і з різних кутів зору, тоді як традиційне, «прямолінійне» 
мислення вимагає від менеджерів, щоб вони, логічно розмірковуючи, йшли 
від вихідної позиції вгору або проникали в глиб об’єкта управління. 

Саме такий підхід до управління навчальними закладами дозволить 
критично оцінити недостатньо обґрунтовані припущення. При цьому, 
будь-яка ситуація має розглядатися з позицій впливу на неї таких факторів, 
як домінуюча ідея; конкретні обставини; взаємовиключні сутності; 
обмежуючі умови та припущення. 

 На наше переконання, саме всебічний підхід дозволяє отримати 
більше інформації про ситуацію, в якій доведеться діяти, досліджувати і 
змінювати уявлення й концепції, що, в кінцевому рахунку,  є вкрай 
важливим для успішного розвитку будь-якої системи. 

Висновки. У теорії та практиці сучасного управління організаціями 
з метою їх сталого розвитку постійно триває пошук найбільш ефективних 
шляхів управління. Цінність кожного з підходів повинна відповідати 
витраченим зусиллям на їх реалізацію. 
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ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ 

ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В РИНКОВИХ УМОВАХ  
В статі висвітлюються протиріччя й взаємовпливи педагогічних і 
соціальних засад функціонування галузі педагогічної освіти України 
новітнього періоду  у контексті суспільно-історичних обумов. 
Аналізуються соціально-культурні аспекти соціалізації й професійного 
зростання особистості в системі сучасної української вищої педагогічної 
освіти. Визначається місце і роль засадничих принципів філософсько-
освітніх та педагогічних стратегій розвитку педагогічної освіти в умовах 
ринку. Розглядаються педагогічно-методологічні аспекти проблеми 
знаходження  балансу чинників розвитку галузі в педагогічних інституціях, 
структурах, відносинах, процесах. Обґрунтовується потреба дотримання 
гуманістичних ціннісно-світоглядних засад розвитку вітчизняної 
педагогічної галузі в ринкових умовах в контексті запитів українського 
суспільства кінця ХХ-го – початку ХХІ-го століття. 

Ключові слова: педагогічна освіта, ціннісно-світоглядні принципи, 
педагогічні стратегії, ринок освітянських послуг, освітянський 
менеджмент.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
В статье рассматривается проблема взаимосвязи социальных и 

педагогических факторов функционирования отрасли педагогического 
образования Украины новейшего периода. Анализируются социально-
культурные аспекты социализации и профессионального роста личности в 
системе современного украинского высшего педагогического образования. 
Определяется место и роль основных принципов философско-
образовательных и педагогических стратегий развития педагогического 
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образования в условиях рынка. Обосновывается необходимость 
соблюдения гуманистических ценностно-мировоззренческих основ 
развития отечественной педагогической отрасли в рыночных условиях в 
контексте запросов украинского общества конца ХХ - начала XXI-го века. 

Ключевые слова: педагогическое образование, ценностно-
мировоззренческие принципы, педагогические стратегии, рынок 
образовательных услуг, образовательный менеджмент.  
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PEDAGOGICAL STRATEGIES OF THE DEVELOPMENT OF THE 

NATIONAL SYSTEM OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION IN 
THE MARKET ENVIRONMENT 

The article discusses the interrelation between social and pedagogical 
factors of the functioning of pedagogical education of Ukraine of the most 
recent period. The article analyzes  socio-cultural aspects of socialization and 
professional growth of the individual in the modern Ukrainian higher 
pedagogical education. The place and role of the basic principles of 
philosophical and educational and pedagogical strategies for the development 
of teacher education in the market environment are defined. The necessity of 
observing the humanist values and philosophical foundations of the national 
educational sector in the market environment in the context of the requests of 
the Ukrainian society at the end of  XXth – in the early XXI-st century is 
substantiated. 

Keywords: teacher education, values and ideological principles, 
pedagogical strategies, market of educational services, educational 
management. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. Педагогічна 
освіта традиційно є галуззю, що формує один  з основних культурних 
інститутів, які впливають на гуманістичну спрямованість еволюції 
сучасної людини й суспільства в цілому. Тому можна стверджувати, що 
унаслідок тривалих соціально-історичних процесів сьогоденна педагогічна 
наука має справу з його «соціальними агентами», тобто освітянськими 
«суб’єктами» соціокультурного розвитку суспільства. Сьогоденна 
соціальна практика  засвідчує значний інтерес світової наукової спільноти 
до педагогічної проблематики. В контексті динаміки соціокультурних та 
світоглядно-ціннісних орієнтацій української спільноти початку ХХІ 
століття, особливо актуальними є міждисциплінарні розробки 
педагогічних стратегій адаптації вищої освіти до сучасних європейських 
галузевих стандартів. Історично-педагогічний підхід до аналізу 
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освітянських процесів дозволяє виявити як основні негативні тенденції, так 
і ті перспективи, відтак пропоноване дослідження  взаємовпливів 
соціальних обумов і педагогічних засад функціонування  галузі 
педагогічної освіти України новітнього періоду її історії вбачаємо вкрай 
доречним і актуальним. 

Аналіз основних досліджень і публікацій.   Дослідженням 
стратегій розвитку педагогічної освіти присвячені праці В. Андрущенко, В. 
Беха, Є. Бондаревської, Б. Гершунського, І. Зязюна, В. Кохановського, В. 
Кременя, В. Лугового, В. Лутай, М. Михальченко та інших авторів. 
Особливостям реалізації світоглядно-ціннісного потенціалу соціальності 
людини розглядають  своїх роботах В.П.Безпалько, Н.В.Кузьміна, 
А.С.Макаренко, В.О. Сластьонін, В.О.Сухомлинський та інших. В аналізі 
соціально-культурних аспектів культурного зростання особистості в 
системі вищої педагогічної освіти наше дослідження ґрунтується на 
роботах В. Воронкової, В.Кізіми, С. Кримського, С.Клепко, 
І.Предборської, Т. Троїцької та інших дослідників. 

Формування цілей статті (постановка завдання). Мета статті – 
обґрунтовання потреби дотримання гуманістичних ціннісно-світоглядних 
засад розвитку вітчизняної педагогічної галузі в ринкових умовах в контексті 
запитів українського суспільства кінця ХХ-го – початку ХХІ-го століття. 

Для досягнення обраної мети у дослідженні виконані наступні 
завдання: здійснено комплексний аналіз матеріалів міждисциплінарних 
розробок педагогічних стратегій адаптації вітчизняної педагогічної освіти 
до сучасних стандартів; обґрунтовуються засади практичного втілення 
гуманістичних принципів розвитку вітчизняної педагогічної галузі в 
контексті євроінтеграційних запитів українського суспільства кінця ХХ-го 
– початку ХХІ-го століття.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Історія світової і 
вітчизняної педагогіки засвідчує значущість духовно-ціннісних 
характеристик світогляду особистості в царині освітніх вимірів і 
приводить до висновку, що цінності є не лише обов’язковою формальною 
складовою системи будь-якої освіти, але великою мірою визначають її 
спрямування, надаючи універсально-людського змісту[4, с.14]. 
Світоглядна необхідність залучення педагогічних засад в контексті 
стратегій розвитку освітянського менеджменту вищої педагогічної школи 
не викликає сумніву, адже зумовлена тим фактом, що декілька десятиліть 
на освітні процеси суттєво впливають чинники, що мало сприяють їх 
гуманітарним  складовим. Чинник формування ринку освіти в Україні, стає 
обставиною, що ускладнює подолання цього „перекосу”. Хоча «ніякі  
педагогічні парадигми не можуть бути реалізовані поза їх носіями»[5, 
с.45], система педагогічної освіти сьогодні, не може гарантувати 
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відчуження викладача від ціннісних чинників педагогічної діяльності, 
тиражуючи як розповсюджені ще в радянській освітянській практиці, так і 
новітніші соціальні стереотипи, що позбавляють діяльність викладача 
духовно-моральних підвалин[7, 24].  

Не секрет, що значна частина випускників педагогічних вищих 
освітніх закладів характеризується несталістю професійної позиції, 
схильністю до автократизму у спілкуванні, низьким рівнем рефлексії, 
організаторських, комунікативних, прогностичних здібностей, 
побоюванням приймати самостійні рішення. Виникнення цих явищ фахівці 
відносять безпосередньо до прорахунків, які мають місце як при 
формуванні у спеціалістів професійної готовності до педагогічної 
діяльності, так і у попередній процесуальній взаємодії з попередніми 
суб’єктами освітнього процесу.  

Багато випускників наших вузів через недостатню практичну 
підготовку не витримують конкуренції на ринку праці. Більше половини 
випускників вузів працевлаштовуються не за своєю прямою спеціальністю 
– найчастіше це здійснюється через відсутність упевненості у власній 
професійній спроможності[6, 24].  

Таким чином, широко відома загальноосвітній школі позиція 
“учнівства”, вже у студентському середовищі продовжує породжувати 
різноманітні негативні наслідки: консерватизм, прилаштування, 
некритичний склад мислення, пасивність (трудова, пізнавальна, соціальна), 
конформізм, невміння й небажання брати на себе відповідальність.  

Певною мірою це і є причиною зміни у старшокурсників педагогічних 
вузів бажання працювати за обраною спеціальністю, як це декларує на 
перших курсах навчання переважна більшості студентів – декларуючи тим 
самим сумніви  і  щодо своїх можливостей, і  стосовно обраної професії. 
Дослідниками освітянської проблематики з’ясовано, що близько третини 
вчителів мають низький рівень професійної компетентності, однак 
засвідчується не лише тенденція зниження якості підготовки вчителя в 
Україні, з вітчизняної освіти йдуть найкращі вчителі, а від цього найбільше 
потерпає сучасний учень, гальмується соціально-економічний прогрес 
держави: економічний, технічний, політичний, ідеологічний, культурний [6, 
26].  Відтак мова йде про необхідність не тільки модернізації, а й гармонізації 
методологічних засад вищої педагогічної освіти в європейській системі 
цінностей сталого розвитку. Тому очевидно, що «за сучасних умов розбудови 
в Україні соціально-правової держави та громадянського суспільства дедалі 
важливішого значення набуває власне ціннісно-світоглядне наповнення 
педагогічного процессу»[1,с.84], як орієнтиру трансформаційних процесів 
галузі у нашій країні.  
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Крім переходу на  засади ринкового господарювання, для реформ 
галузі є характерним процес поширення характеристик європейської освіти 
на весь комплекс системи освіти України. Цей процес відбувається одразу у 
кількох вимірах: до потреби опанувати професію за шкалою компетенцій 
педагога європейської системи, додаються суто внутрішньо-галузеві 
проблеми ціннісно-світоглядного та соціального порядків. Тому дослідники 
освіти в усталеному ринковому середовищі до чинників подолання кризи 
відносять не лише матеріальні ресурси, а й таку якість самого суб’єкта 
освітніх послуг як «здатність до критичної самооцінки»[3, с.98].  

На рівні педагогічних впливів нам вбачається значний ресурс протидії 
наслідкам існуючих недоліків в організації освітнього процесу, хоча 
традиційним матеріальним чинником регресу педагогічної сфери освіти 
лишається зниження престижу викладацької праці через невисоку заробітну 
плату. На думку дослідника М. Окси, «Слабо віриться у особовий підхід до 
учня зі сторони пригніченої, нехай навіть високими завданнями особи самого 
вчителя» [5, с.45].  Разом з тим, нові явища та процеси в освіті закріплюються 
й усталюються в практиках і набувають соціальної легітимізації. Оскільки 
умови функціонування вітчизняного інституту педагогічної освіти певною 
мірою детермінують виникнення різних деструктивних явищ, а  механізми 
соціальної деструкції у сфері освіти історично зумовлені способами й 
змістом освітніх реформ, то виникає протиріччя між сформованими 
практиками в системі освіти й запропонованими змінами у процесі 
реформування.  Разом з тим, система сама «породжує» певні світоглядно-
ціннісні протиріччя,коли, наприклад, потребується зміна правил і процедур, 
що віджили своє, і коли громадськість готова до таких змін і сама до них 
спонукає, а відбувається протилежне[2]. Усі ці негативи так чи інакше 
переносяться на функціонально більш значущі освітянські площини рівня 
«вчитель - учень», [9, с.11].  

Болонські реформи, метою яких є створення зони єдиного 
загальноєвропейського освітнього простору, є водночас і процесом втілення 
нової системи освіти з застосуванням кращих зразків передового світового 
досвіду залучення до вирішення проблеми широких кіл громадськості. Цього 
вимагають такі суттєві об’єктивні чинники, як комерціалізація сучасних 
вищих навчальних закладів, у тому числі педагогічного спрямування, 
незалежно від їх прихильності до просвітницько-гуманістичних і 
демократичних цінностей, додаючи специфічних рис протиріччям системи 
освіти. У цих умовах антропологічно-педагогічні складові знання дозволяють 
здійснити сутнісний аналіз переваг й ризиків для людини, що отримує 
педагогічну освіту та обґрунтовують необхідність освітньої модернізації, яка 
уможливлює саморозвиток й самоактуалізацію людини в нових умовах[8]. 
Пошук чинників впливу на ситуацію, вказує, що позитивні зміни хоча б у 
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межах освіти, неможливі без вироблення нових світоглядних орієнтирів, 
оскільки педагогічний процес є формуючим чинником свідомості 
особистості та її світогляду[1]. Про ступінь реалізації педагогічного 
потенціалу в тому чи іншому типі освіти можна судити по інтенсивності 
подолання протиріч освітянської структури [7,с.13], що потребує аналізу 
світової практики впровадження педагогічних технологій в умовах суттєвої 
трансформації системи управління, оскільки як «соціальні агенти» і діяльні 
«суб’єкти» освітянського процесу, вітчизняні навчальні заклади виконують 
«певні завдання у певних умовах, специфічному оточенні та в окремій сфері 
діяльності» у сучасному соціальному контексті, де лише уникнувши значних 
помилок можна творити специфічний «продукт»  – людину «освічену» [7, с. 
97],  проектувати і втілювати її майбутнє. Саме тому педагогічний аспект у 
вказаному розумінні означає знаходження такого балансу чинників розвитку 
галузі, що забезпечує надання всій системі педагогічної освіти не тільки 
культуровідповідного, але й культуротвірного характеру. 

Висновки. Нереалізованість очікувань суспільства щодо позитивних 
функцій освіти далеко не повною мірою знаходить відображення в 
практичних розробках дослідників. В системі сучасної педагогічної освіти 
існує достатня кількість консервативних норм, які сприяють 
розбаласуванню освітньо-культурного простору педагогічно-професійної 
галузі, унаслідок тенденції збільшення соціальних протиріч у сфері вищої 
освіти. Педагогічним мірилом цінності сучасного освітнього продукту 
виступає баланс в орієнтації освіти на людину, суспільство, на людську і 
суспільну культуру. Комплексне дотримання основоположних 
педагогічних засад у нинішніх умовах стає надзвичайно значимим 
чинником управління процесами формування педагогічних компетенцій і 
культури, громадянської свідомості молодої особистості й підготовки її до 
соціальної ролі висококваліфікованого фахівця. За вказаних умовах 
зростає роль педагогічних стратегій й ефективного освітянського 
менеджменту в  педагогічних закладах Україні, що забезпечать створення 
специфічного комунікативного середовища, формуючи при цьому 
комплекс світоглядних орієнтацій й супутніх практичних вмінь 
особистості, які сприятимуть подальшій продуктивній професійній і 
громадянській соціалізації педагогів у майбутньому. 
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образовательной сфере в середине 80-х – начале 90-х гг. ХХ ст. На основе 
проанализированных учебных планов, программ и учебников, изданных в 
это время, определены основные тенденции его развития. 
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1984-1991 
The article deals with the content of the primary education in Soviet Ukraine 

during the formation of the democratic changes in education in the mid-80s - early 
90s. Having analysed the school curriculums, programmes and textbooks 
published in this period the main tendencies of its development were defined. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Динамізм сучасних 
суспільних перетворень в Україні супроводжується реформуванням 
освітньої системи, насамперед початкової освіти як базового рівня, що 
зорієнтований на формування загальнонавчальних і соціальних 
компетентностей особистості, визначає її подальший успіх у навчанні та 
самореалізації. Одним із пріоритетних векторів цього процесу є 
модернізація змісту початкової освіти. Дещо подібні тенденції були 
характерні для періоду середини 80-х рр. – початку 90-х рр. ХХ ст., коли в 
умовах зародження демократичних змін суспільного життя відбувалося 
реформування початкової освіти, зокрема її змісту. А відтак їх вивчення й 
аналіз може стати підґрунтям у розв’язанні сучасних освітніх проблем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема змісту освіти 
як одна із магістральних і водночас дискусійних завжди перебувала в 
центрі уваги дослідників. Різні аспекти розвитку змісту початкової освіти в 
обраних хронологічних межах знайшли відображення в працях 
українських учених: Л. Д. Березівської, Л. С. Бондар, Я. П. Кодлюк, 
В. В. Кузьменка, О. Я. Савченко. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – висвітлити особливості 
розвитку змісту початкової освіти в Радянській Україні у період 
зародження демократичних змін в освітній галузі в 1984 – 1991 рр. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Суспільно-політичні 
(проголошення «перебудови», демократизація, гласність) та соціально-
економічні (науково-технічний прогрес, інтенсифікація та комп’ютеризація 
економіки) трансформації в СРСР у середині 80-х рр. ХХ ст. вимагали 
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модернізації освітньої системи, приведення її у відповідність до вимог 
розвитку суспільства. У 1984 р. радянським урядом було ініційовано 
проведення реформи загальноосвітньої та професійної школи, що, крім 
іншого передбачала удосконалення змісту початкової освіти [19, с. 17-18]. Як 
і в період прийняття Закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про 
дальший розвиток системи народної освіти в УРСР» (1959), знову 
порушувалося питання про посилення політехнічної спрямованості змісту 
освіти, встановлення його відповідності досягненням науково-технічного 
прогресу, про розвантаження навчальних програм від зайвого матеріалу 
тощо. Погоджуємося із міркуванням О. Я. Савченко, що проголошена 
«згори» реформа «докорінно не міняла методології мети, змісту й методів», а 
лише спрямовувалася на їх удосконалення «з ідеологічних міркувань, 
продиктованих партійними документами» [32, с. 9]. 

У 1985 р. прийнято загальносоюзний Типовий навчальний план 
середньої загальноосвітньої школи, на основі якого розроблено перехідні 
навчальні плани для шкіл УРСР [2, с. 309]. За ними школи республіки 
почали працювати з 1986/87 навчального року (далі – н. р.). Нагадаємо, що 
згідно з постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР «Про дальше 
вдосконалення загальної середньої освіти молоді та поліпшення умов 
роботи загальноосвітньої школи» (1984) тривалість початкової освіти 
збільшувалася на один рік та становила, як і до початку 70-х рр. ХХ ст., 
чотири роки [19, с. 35]. Перехід до чотирирічної початкової освіти 
відбувався за рахунок зниження вікової межі початку систематичного 
шкільного навчання до шести років. Передбачалося, що структурні 
трансформації дозволять забезпечити більш ґрунтовне навчання учнів 
читанню, письму та рахунку, елементарним трудовим навичкам й водночас 
зменшать їхнє навантаження та полегшать наступне засвоєння основ наук 
у середніх класах школи [19, с. 18]. З 1986/87 н. р. в УРСР паралельно 
функціонували два типи початкової школи: трирічна та чотирирічна. 
Відтак початкові класи, у зв’язку з неоднаковою тривалістю, працювали за 
різними навчальними планами, програмами та підручниками. 

Спинимося на їх розгляді. Так, для трирічної початкової школи 
перехідні навчальні плани, тобто введені з 1986/87  н. р., порівняно з 
попередніми фактично не змінилися. Задля посилення трудової та 
політехнічної підготовки молодших школярів у ІІ та ІІІ класах додано 
1 годину на тиждень на обов’язкову суспільно корисну працю [17, с. 8-9]. 
У перехідних навчальних планах для чотирирічної початкової школи, на 
відміну від навчальних планів для трирічної школи, зменшено тижневе 
навантаження; вдвічі збільшено час на трудове навчання, образотворче 
мистецтво, музику; уведено вивчення в І-ІІ класах нового інтегрованого 
курсу «Ознайомлення з навколишнім світом [17, с. 8]. 
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Згідно з навчальними планами були розроблені нові програми, де 
уточнювався обсяг навчальних предметів, посилювалася їх світоглядна, 
виховна та політехнічна спрямованість. Вперше до програм для 
початкових класів уведено розділ «Формування загальнонавчальних умінь 
і навичок», розроблений О. Я. Савченко. У нових програмах зменшувався 
концентризм у вивченні основних розділів з мови та математики, 
посилювався лінійний принцип розміщення навчального матеріалу [25; 
27]. В цілому це забезпечувало певний резерв часу та сприяло більшій 
систематичності й наступності у навчанні [29, c. 60], ніж це передбачалося 
у попередніх програмах. Водночас зміст початкової освіти «змінювався без 
наукового обґрунтування, за вказівками партії» [30, с. 3], залишався 
уніфікованим. Окрім того, як і в попередні періоди, Міністерство освіти 
УРСР продовжувало здійснювати русифікацію початкової освіти. З цією 
метою створювалися нові програми для поглибленого вивчення 
молодшими школярами російської мови у національній школі [2, с. 312].  

Здобутком досліджуваного періоду слід уважати суттєве оновлення 
підручникового фонду для початкової школи. Важливо, що навчальна 
література практично з усіх предметів (перекладеними залишалися лише 
окремі підручники з математики) готувалася українськими авторами. За 
даними Я. П. Кодлюк, суттєвих змін зазнали передусім підручники для 
трирічної початкової школи. Зокрема для молодших школярів, які 
навчалися у цьому типі школи, створено новий «Буквар» (1985) (авт. 
Н. Ф. Скрипченко, М. С. Вашуленко), навчальний посібник «Читаємо 
самі» (1986) (авт. М. С. Вашуленко, В. Ф. Вашуленко), підручники 
«Читанка» для ІІІ класу (1987) (авт. М. А. Білецька, В. В. Спасенко), 
«Природознавство» для ІІ-ІІІ класів (1987) (авт. Л. К. Нарочна, 
А. М. Низова, В. О. Онищук) та ін. [11, с. 89].  

Однак основна увага науковців-методистів та провідних учителів 
концентрувалася на створенні навчальної літератури для чотирирічної 
початкової школи. Звернемо увагу, що протягом 1985-1989 рр. для І-
ІV класів шкіл з українською, російською, угорською, молдавською та 
польською мовами навчання підготовлено та видано 215 назв підручників і 
робочих зошитів загальним тиражем 31 млн. примірників [35, с. 73]. 
Навчальна література укладалася відповідно до специфіки предметів з 
урахуванням вікових особливостей учнів. Вона принципово відрізнялася 
від тієї, що використовувалася у трирічній початковій школі. В основу їх 
побудови покладено принцип єдності змістового та операційного 
компонентів навчання.  

Наголосимо, що поряд з традиційними для початкової школи 
підручниками з навчання грамоти, читання, української та російської мов, 
математики, природознавства, підготовлено оригінальні за своєю 
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структурою та змістом навчальні книги з нового інтегрованого курсу 
«Ознайомлення з навколишнім світом» – «Світ навколо тебе» для І та 
ІІ класів (1986, 1987) (авт. Н. М. Бібік, Н. С. Коваль). Для першокласників 
підручник було представлено у двох частинах: стабільна (власне 
підручник) та вкладка (на зразок робочого зошита). Ураховуючи те, що 
шестирічні учні ще не вміли читати, автори відтворили зміст курсу за 
допомогою малюнків та ілюстрацій. Задля створення емоційного відгуку 
на зміст навчальної книги уведено казкових персонажів, жарти, алогізми 
[4]. У підручнику «Світ навколо тебе» для ІІ класу суттєве значення 
надавалося текстовому матеріалу [5]. 

До створеного комплекту навчальної літератури увійшли також пробні 
посібники з трудового навчання «Умілі руки» для І, ІІ та ІІІ класів (1986-
1988) (авт. І. Т. Міщенко). Вони були представлені у вигляді кольорових 
карток, що наочно демонстрували порядок роботи з різними матеріалами, 
містили вказівки щодо виготовлення різних виробів за програмою трудового 
навчання в І-ІІІ класах чотирирічної початкової школи [13]. 

Органічною складовою навчально-методичного комплексу для учнів 
трирічної та чотирирічної початкової школи стали зошити з друкованою 
основою, які видавалися щорічно, практично для кожного навчального 
предмета. 

Уважаємо позитивним, що навчально-методичні комплекси з більшості 
предметів (читання, українська та російська мови, математика, ознайомлення 
з навколишнім світом, природознавство) створювалися переважно одними й 
тими ж авторами. Погоджуємося із думкою Я. П. Кодлюк, що це дозволяло 
більш «повноцінно реалізувати принцип наступності у пред’явленні 
навчальних вимог» [11, с. 92]. 

Зміна політичного курсу, демократизація суспільного життя наприкінці 
80-х рр. ХХ ст. викликали зрушення в освітній галузі. Нова ідеологія 
розвитку шкільної освіти (демократизація, гуманізація, диференціація та ін.), 
проголошена на лютневому Пленумі ЦК КПРС (1988) [2, с. 318], зумовила 
подальші трансформації у змісті початкової освіти. 

Перші кроки реалізації нових підходів у побудові змісту початкової 
освіти знайшли відображення у перехідних навчальних планах на 
1989/90 н. р. Передусім привертає увагу започаткування його 
варіативності. Так, Міністерством народної освіти УРСР на 1989/90 н. р. 
запропоновано використовувати поряд з основними, 2 додаткові варіанти 
навчальних планів для трирічної та чотирирічної початкової школи з 
українською мовою навчання [14, с. 10, 13], а на 1991/92 н. р. – уже 6 
[15, с. 14-19]. Важливо, що в них зведено до мінімуму обов’язкове тижневе 
навантаження учнів за рахунок упровадження інтегрованих курсів: 
«Художня праця», замість «Образотворчого мистецтва» і «Трудового 
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навчання»; «Музика і рух», замість «Музики» і «Фізичної культури»; 
«Людина і навколишній світ», замість «Ознайомлення з навколишнім» і 
«Природознавства». Вибір варіанта навчального плану дозволялося 
здійснювати раді школи, зважаючи на інтереси та потреби учнів, наявність 
відповідної навчально-матеріальної бази, підготовку педагогічних кадрів 
[14, с. 4; 15, с. 4]. Згодом колегією Міністерства народної освіти УРСР 
затверджено навчальні плани для шкіл (класів) з поглибленим вивченням 
циклу навчальних предметів (іноземна мова, музика, образотворче 
мистецтво), що вивчалися з І класу [16, с. 9-13], а також – для 
індивідуально-групових занять із хворими учнями, які перебували на 
тривалому лікуванні в лікарнях або вдома [21, с. 28]. Упровадження 
варіативних навчальних планів, на наш погляд, стало втіленням ідей 
побудови змісту початкової освіти на засадах демократизму, гуманізму та 
диференціації, а також розширило можливості для індивідуалізації 
навчання відповідно до запитів і нахилів учнів. Запропоновані варіанти 
навчальних планів стали перехідними для поступового реформування 
змісту початкової освіти у першій половині 90-х рр. ХХ ст. 

Підкреслимо, що педагогічні колективи шкіл отримали право не лише 
обирати один із запропонованих варіантів навчальних планів, а й 
безпосередньо долучатися до їх розробки. Широкі можливості для цього 
забезпечувала принципово нова структура навчального плану, що з 1989 р.  
включала союзно-республіканський (з 1991 р. – державний) та шкільний 
компоненти. Перший компонент формувався на союзно-республіканському 
(державному) рівні та був зорієнтований на забезпечення необхідного обсягу 
й рівня знань, умінь і навичок молодших школярів. До його складу увійшли 
обов’язкові для вивчення предмети мовного (українська і російська мови), 
математичного (математика і основи інформатики), природничо-
суспільствознавчого (ознайомлення з навколишнім світом, природознавство), 
художньо-естетичного (образотворче мистецтво, музика) та оздоровчо-
трудового (фізична культура, трудове навчання) циклів. Принагідно 
зазначимо, що протягом 1988 – 1991 рр., відбувся перерозподіл навчального 
часу між ними. За рахунок скорочення (на 5,5 %) мовного, математичного та 
оздоровчо-трудового (вдвічі зменшено години на трудове навчання) циклів 
збільшився час (на 5,1 %) на вивчення предметів художньо-естетичного 
циклу [18, с. 8; 15, с. 10-11], що розглядаємо як крок до гуманітаризації 
навчання, а також підвищення уваги до естетичної освіти й виховання 
молодших школярів.  

Принципово новий компонент навчального плану – шкільний, 
визначався радою школи та спрямовувався на забезпечення індивідуалізації й 
диференціації навчання молодших школярів, відображення у змісті 
початкової освіти регіонально-національних особливостей. За рахунок 
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шкільного компонента рекомендувалося передусім надавати допомогу 
невстигаючим учням, а також проводити заняття за інтересами школярів, 
посилювати вивчення окремих предметів («Математика», «Музика», 
«Трудове навчання» та ін.) або уводити нові курси («Ритміка», «Рідний край» 
та ін.) [14, с. 2-3]. І хоча часові межі, відведені на шкільний компонент, були 
незначні (у 1989/90 н. р. – 5,2 % від загальної кількості годин, у 1991/92 н. р. – 
8,3 % [14, с. 9; 15, с. 11]), його виокремлення у навчальних планах стало 
кроком до деуніфікації змісту початкової освіти; сприяло варіативності 
навчального процесу; дозволяло враховувати індивідуальні особливості, 
інтереси та потреби молодших школярів.  

Демократичні зміни в суспільстві сприяли відродженню національної 
школи, посиленню уваги до вивчення української мови. Так, у навчальних 
планах на 1989/90 н. р., у порівнянні з попередніми, дещо збільшено час на 
вивчення української мови в початкових класах [14, с. 8]. Позитивним 
зрушенням уважаємо також уведення з 1990/91 н. р. вивчення української 
мови з І класу в школах з російською мовою навчання [22, с. 3]. 

Намагання наблизити зміст початкової освіти до світової практики 
зумовило упровадження інтегрованих навчальних курсів: «Музика і рух», 
«Художня праця», «Людина і навколишній світ». Їх уведення, як зазначає 
О. Я. Савченко, дозволило формувати у молодших школярів якісно нові 
знання, «досягти різнобічного розгляду об’єкта, показати взаємозв’язок 
явищ, інтенсивно формувати аналіз, порівняння, узагальнення» [31, с. 7]. 
Водночас з’явилася реальна можливість скоротити тижневе навантаження 
в початкових класах, зменшити кількість навчальних предметів, а відтак 
усунути перевантаження молодших школярів. 

Закцентуємо і на тому, що наприкінці 80-х рр. до навчальних планів 
для початкових класів уведено низку нових навчальних предметів. У 
межах вивчення «Музики» або як самостійний предмет запроваджувалося 
викладання «Ритміки». Цей курс спрямовувався на розвиток музичних 
здібностей, творчих і виконавських умінь у молодших школярів 
[24, арк. 3]. Відродження культуротворчої функції школи, прилучення 
учнів до національної історії, культури, традицій тощо актуалізувало 
включення до навчального плану таких предметів, як: «Рідний край» та 
«Народознавство» [15, с. 3]. У якості експерименту в 1989/90 н. р. у 
15 середніх загальноосвітніх школах УРСР за рахунок уроків з 
образотворчого мистецтва та трудового навчання уведено новий предмет 
«Основи дизайну» [10, арк. 183]. 

Перебудова шкільної освіти передбачала широке застосування у 
навчальному процесі електронно-обчислювальної техніки. З 1986 р. у 
старшій школі розпочалося вивчення курсу «Основи інформатики і 
обчислювальної техніки» [17]. Водночас науковці (О. Ф. Догадіна, 
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М. М. Кравцова, С. В. Уткіна, Т. О. Фадєєва та ін.) неодноразово 
порушували питання про вивчення елементів комп’ютерної грамотності з 
перших років навчання дітей у школі задля формування у них початкових 
уявлень про можливості обчислювальної техніки, навичок роботи з 
клавіатурою тощо. Ураховуючи ці пропозиції, вивчення елементів 
інформатики було введено в програми з математики для початкових класів. 
Зазначимо також, що науковим співробітником лабораторії дошкільної та 
початкової освіти НДІ педагогіки УРСР М. М. Левшиним на основі 
проведеного експериментального дослідження (1985-1990 рр.) доведено 
можливість і доцільність уведення в курс початкової освіти навчального 
предмета «Початкова інформатика», спрямованого на формування у 
молодших школярів первинних навичок інформаційної культури та 
початків інформаційної грамотності [12, с. 19-20]. Однак вивчення 
інформатики як окремого навчального курсу в початкових класах, на наш 
погляд, було уведено із значним запізненням, лише з 2013 р. 

Отже, у навчальних планах, виданих у 1989 – 1991 рр., хоча і в 
концентрованому вигляді, але досить конкретно, відображалися нові 
принципи розробки змісту початкової освіти: деуніфікація, національна 
спрямованість, гуманізація, диференціація, варіативність, інтеграція, 
гуманітарізація. 

Окреслені зміни вимагали оновлення навчальних програм. Однак цей 
процес відбувався дещо уповільнено. Навчальні програми для трирічної та 
чотирирічної початкової школи, опубліковані в 1990 р., у порівнянні з 
попередніми, зазнали незначних змін. Вони торкнулися насамперед програми 
з читання та розвитку мовлення. Зокрема, було вилучено деякі твори 
ідеологічного та політичного змісту [26; 28]. Учителям рекомендувалося 
критично і творчо підходити до змісту навчального матеріалу; самостійно 
визначати доцільність його вивчення з урахуванням соціально-економічних і 
політичних змін, що відбувалися в суспільстві [9, с. 9].  

Звернемо увагу, що в 1990 р. окремою брошурою видано програми з 
інтегрованих курсів «Музика і рух» (авт. О. В. Комісаров, 
А. П. Тараканова) та «Художня праця» (авт. В. М. Вільчинський) [24]; у 
журналі «Початкова школа» надруковано проект програми інтегрованого 
курсу «Людина і світ» (авт. Н. М. Бібік, Н. С. Коваль) [3], програму з 
народознавства (авт. З. О. Сергійчук) [34].  

Демократизація в освіті сприяла появі перших варіативних програм для 
початкових класів, що публікувалися для обговорення педагогічною 
громадськістю на сторінках часопису «Початкова школа». Так, у 1989 р. 
запропоновано програму з музики для чотирирічної початкової школи, 
складену А. Т. Авдієвським, А. Г. Болгарським, І. М. Гадаловою, 
З. З. Жофчаком за участю вчителів музики, методистів, представників 
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творчих спілок республіки [23]. У 1991 р. в журналі також надруковані 
варіативні програми «Трудове навчання» (авт. Г. І. Перевертень) для І класу 
чотирирічної початкової школи [20] та «Художня праця» (авт. Л. В. Бабенко, 
Н. В. Богданова, О. Л. Суржан) для І-ІІІ класів трирічної початкової школи 
[1]. 

Важливою організаційно-педагогічною проблемою в умовах 
реформування змісту початкової освіти стала підготовка підручників і 
навчальних посібників для молодших школярів на нових методологічних й 
теоретичних засадах, оновлення їх змісту. Над розв’язанням цієї проблеми 
неперервно працювали науково-методичні установи та видавництва. З 
урахуванням соціально-політичних і національно-культурних змін, що 
відбувалися у суспільстві, переглянуто зміст букварів, читанок, підручників з 
мов і підготовлено їх до перевидання протягом 1991-1993 рр. [8, с. 9]. Однак 
за оновленими підручниками з читання (авт. Н. Ф. Скрипченко, 
О. Я. Савченко) молодші школярі мали змогу навчатися вже з 1990/91 н. р. У 
читанках збільшено кількість доступних для дітей цього віку творів 
українських письменників та поетів, посилено роль усної народної творчості 
– уведено чимало казок, народних пісень, прислів’їв, колисанок, щедрівок, 
колядок. У читанці для ІV класу фольклорний матеріал не лише «розсипано» 
по підручнику, а й згруповано у великий розділ «Усна народна творчість» 
[33, с. 15]. Цінним є те, що в навчальних книгах з читання зменшено кількість 
текстів політичного та ідеологічного змісту. Водночас спостерігаємо твори на 
революційну та ленінську тематики, що, з об’єктивних причин за такий 
короткий час ще не могли відійти у минуле. 

Згідно з новим навчальним планом, а також принципів відбору та 
структурування навчального матеріалу, підготовлено нове видання 
підручника «Математика» для 2 класу чотирирічної початкової школи 
(1991) (авт. М. В. Богданович) [6]. Істотною особливістю навчальної книги 
стала її дворівнева побудова. Перший рівень передбачав обов’язкову 
математичну підготовку, що мають набути всі учні. Зміст і обсяг 
відповідного матеріалу визначався державною програмою та був 
представлений в обов’язкових або першого рівня завданнях. Другий рівень 
– поглиблене вивчення предмета, оволодіння учнями, які мали 
математичні здібності й відповідно працювали у прискореному темпі, 
позапрограмовим матеріалом [7, с. 26]. Відтак новий, дворівневий тип 
підручника дозволяв опановувати зміст навчального матеріалу «на різних 
ступенях деталізації», здійснювати диференційований підхід у навчанні. 

Прикметно, що у досліджуваний період уперше з часу паралельного 
функціонування трирічної та чотирирічної початкової школи молодші 
школярі почали працювати за єдиними для цих типів шкіл підручниками: 
 Н. Ф. Скрипченко, О. Я. Савченко. Читанка – 3(2) кл. (1991); И. Ф. Гудзик. 
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Русский язык – 3(2) кл. (1991); Л. О. Варзацька, М. С. Вашуленко (ред.), 
О. І. Мельничайко, Л. В. Скуратівський. Українська мова – 4(3) кл. (1990, 
1991) [11, с. 320, 324, 336]. 

Поряд із досягненнями в підручникотворенні для початкової освіти 
маємо зауважити, що підготовка навчальних книг традиційно відставала 
від швидкоплинних процесів, що відбувалися в освіті, адже «технологія 
виробництва книжки» потребувала щонайменше кількох років. Окрім того, 
наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. книгодрукування ускладнювалося 
через недосконалість поліграфічної бази; хронічний дефіцит паперу, фонди 
на який рік у рік скорочувалися (наприклад, у 1991 р. видавництву 
«Радянська школа» виділено 70% від фондів попереднього року); різке 
зростанням цін на папір [8, с. 10]. Тому, як уже зазначалося вище, 
класоводам доводилося швидко реагувати на події життя, творчо 
використовувати чинну навчальну літературу, інші джерела, своєчасно 
вносити корективи до змісту навчання.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Таким чином, суспільно-політичні, соціально-
економічні та педагогічні трансформації, що відбувалися в УРСР в середині 
80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст., вплинули на розвиток змісту початкової 
освіти. Уважаємо доцільним виділити в його розвитку два етапи, 
визначивши характерні тенденції кожного з них:  І (1984-1988) – розробка 
навчальних планів, програм і підручників для трирічної та чотирирічної 
початкової школи; структурування змісту навчального матеріалу переважно 
за лінійним принципом; створення нових підручників для початкових 
класів, підготовлених українськими методистами; ІІ (1988-1991) – 
започаткування розробки змісту початкової освіти на нових методологічних 
й дидактичних засадах (деполітизація, національна спрямованість, 
деуніфікація, варіативність, диференціація, інтеграція). Започатковані зміни 
були покладені в основу змісту української початкової школи та знайшли 
відображення у законодавчих і нормативних документах, навчальній 
літературі 90-х рр. ХХ ст., про що йтиметься у наших подальших 
публікаціях. 
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УДК 37.035:172.15 

ІДЕЇ НАРОДНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНИ 
К.УШИНСЬКОГО ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПРОЦЕСІ 

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
У статті розглянуто погляди видатного педагога-теоретика, 

педагога-філософа, класика педагогічної науки ХІХ ст. К.Ушинського, який 
зробив значний внесок у розвиток теорії та практики навчання та 
виховання. Підкреслено, що ідея народності пронизує більшість робіт 
педагога. Науковець вважав, що чим повніше й розумніше буде будувати 
школа навчально-виховну роботу на засадах народності, тим ближчою 
стане вона до життя народу й тим краще буде виконувати завдання 
підготовки покоління патріотів своєї батьківщини, захисників істинних 
інтересів рідного народу, які одночасно поважають й інші народи. 
Визначено, що основним завданням народної школи у вихованні 
особистості є виховання патріотизму засобами рідної мови, природи 
рідного краю, народних традицій, праці тощо. 

Ключові слова: педагогічна спадщина К.Ушинського, ідеї народності, 
народна педагогіка, патріотичне виховання, патріотичні почуття. 
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ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет» 
ИДЕИ НАРОДНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ 

К.УШИНСКОГО И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В статье рассмотрены взгляды выдающегося педагога-теоретика, 
педагога-философа, классика педагогической науки XIX в. К.Ушинского, 
который внес значительный вклад в развитие теории и практики обучения 
и воспитания. Подчеркнуто, что идея народности пронизывает 
большинство работ педагога. Ученый считал, что чем полнее и разумнее 
будет строить школа свою учебно-воспитательную работу на основе 
народности, тем ближе станет она к жизни народа и тем лучше будет 
выполнять задачи подготовки молодого поколения патриотов своей 
родины, защитников истинных интересов родного народа, одновременно 
уважающих и другие народы. Определено, что основной задачей народной 
школы в воспитании личности является воспитание патриотизма 
средствами родного языка, природы родного края, народных традиций, 
труда и т.д. 

Ключевые слова: педагогическое наследие К.Ушинского, идеи 
народности, народная педагогика, патриотическое воспитание, 
патриотические чувства. 

Korkishko О. 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Chair of 

Pedagogy of Higher School of SHEI “Donbas State Pedagogical University” 
IDEAS OF NATIONAL CHARACTER IN THE PEDAGOGICAL 

HERITAGE BY K.USHYNSKIY AND THEIR REALIZATION IN THE 
PROCESS OF PATRIOTIC EDUCATION 

The article presents the views of the outstanding pedagogue-theorist, 
pedagogue-philosopher, classic of pedagogical science of the 19th century, who 
made his great contribution in the development of theory and practice of 
education and upbringing. It is underlined that the idea of national character 
pervades most of the works by the pedagogue. The scholar considered that the 
fuller and more understandable school would build the educational and 
upbringing work on the bases of national character the closer it would be to the 
life of people and the better it would fulfill the tasks of preparation of the 
generation of the patriots of the motherland, the defendants of the true interests 
of people that are respected by other peoples. It is defined that the basic task of 
the national school in the upbringing of a personality is the upbringing of 
patriotism by means of the native language, nature of the native land, folk 
traditions work and some others.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Виховні традиції 
української педагогіки складалися впродовж багатьох століть. За цей період 
наш народ отримав значного досвіду виховання, створив власну педагогічну 
культуру, в основі якої лежать ідеї народності, духовності, гуманізму, 
демократизму, патріотизму тощо. 

Сучасна педагогічна думка української науки переживає етап свого 
оновлення так само, як Україна переживає своє становлення як самостійної, 
незалежної, демократичної держави. Аналізуючи розвиток педагогіки як 
науки, важливо залишити й розвинути ті теоретичні положення, що дадуть 
потрібний результат під час практичного застосування.  

Для розв’язання проблем виховання й навчання в Україні сучасна 
педагогічна наука звертається до різних джерел, зокрема, до прогресивного 
досвіду педагогів минулого, без глибокого осмислення й конструктивного 
застосування якого неможливе успішне розв’язання поставлених завдань 
сучасної вітчизняної освіти. Серед плеяди педагогів XIX ст. вирізняється 
Костянтин Дмитрович Ушинський. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Усебічному аналізу 
педагогічної системи К.Ушинського присвячено численні праці класиків 
педагогічної науки (Н.Бунаков, Г.Белозерцев, В.Водовозов, М.Данилов, 
М.Демков, П.Каптерєв, Н.Константинов, Є.Мединський, Л.Модзалевський, 
В.Острогорський, Д.Семенов, Д.Тихомиров, В.Чернишов та ін.). 

Історіографічний аналіз проблеми дає підстави стверджувати, що 
вивчення педагогічного досвіду К.Ушинського представлено в 
дослідженнях сучасних науковців (О.Бондар, М.Гвоздецький, Н.Горбатюк, 
В.Ковальчук, О.Кузовлева, Р.Петронговський, М.Чепіль, Л.Юда та ін.). 
Попри популярність проблеми, педагогічна спадщина видатного педагога 
залишається недостатньо висвітленою щодо ідеї народності, системи 
патріотичного виховання та, зважаючи на принцип народності, виховання 
патріотичних почуттів майбутніх будівників Української незалежної 
держави. 

Формування цілей статті (постановка завдання). Мета статті 
полягає в представленні ідей виховання підростаючого покоління в дусі 
народної педагогіки, патріотизму, любові до Батьківщини та свого народу 
крізь призму педагогічної спадщини Костянтина Ушинського та показі їх 
актуальності для сьогодення України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У ХІХ ст. Україна 
вступила зі скасуванням гетьманства (1764 р.), запровадженням дворянства 
(1785 р.), з рекрутчиною, кріпацтвом, зруйнуванням Січі. Росія, Польща та 
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Австро-Угорщина закабалили українські землі. Це призвело до 
знекровлення національної системи виховання, закриття навчально-
виховних закладів, заборони вживання рідної мови (Валуєвський циркуляр 
– 1863р. та Ємський указ – 1876р.). Із великими труднощами відстоювали 
українці власну мову, культуру та віру, намагалися зберегти свої 
національні та духовні традиції. Завдяки цьому починається національне 
відродження України – зміцнення національної самосвідомості, гідності, 
високих патріотичних і громадянських почуттів, бурхливий розвиток 
української науки та культури. Прогресивні педагогічні ідеї проникають 
усюди: у сферу повсякденного буття народу, у наукові та художні твори 
вчених, педагогів, письменників тощо. 

В українській педагогіці поняття «патріотизм» розглянуто у працях 
учених та громадських діячів другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. Плідну 
наукову роботу проводили Г.Врецьона, М.Грушевський, О.Іванчук, 
В.Ільницький, І.Копач, С.Русова, І.Франко, Я.Чепіга, І.Ющишин та ін. Під 
впливом національно-культурного відродження в педагогічній думці 
утверджується ідея народності. Першими її обґрунтували О.Духнович і 
К.Ушинський. Вони дійшли висновку, що навчально-виховний процес 
повинен здійснюватися в національному дусі, а його основою має бути 
принцип народності. У цьому сенсі неабиякого значення набуває вивчення 
рідної мови, культури, власної історії, українознавства, українського 
мистецтва, звичаїв і традицій українського народу тощо. 

Першочерговим завданням школи й учителів у цей час вважалося 
виховання патріотичних почуттів, національної гордості, честі, поважного 
ставлення до інших народів. Ці ідеї на сторінках праці «Народна педагогіка 
на користь училищ і вчителів сільських» пропагував відомий вітчизняний 
педагог О.Духнович. «Люби свій народ не тому, що він славний, а тому, що 
він твій, – писав педагог. – Будь вірним своїй Батьківщині – це твоя колиска. 
Хто не любить свою Батьківщину, той сирота, без батька, без матері, без 
усього» [1, с. 86]. 

Серцевиною педагогічних поглядів О.Духновича є ідея народності, 
головним напрямком реалізації якої є виховання в дітей працьовитості, 
людинолюбства, доброчинності. Великого значення педагог надавав 
фольклору як важливому засобу вивчення «народного духу», поширення 
ідей народності й патріотизму. О.Духнович наголошував, що саме в 
прислів’ях, приказках, піснях, скоромовках відображено весь культурно-
історичний шлях українського народу [1]. 

Однодумцем О.Духновича в теоретичних пошуках і практичній 
діяльності був засновник вітчизняної педагогічної науки та народної школи, 
фундаментальних основ патріотичного виховання у XIX ст., геніальний 
український педагог К.Ушинський. Відстоюючи принцип народності, він 
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вважав, що основним завданням народної школи у вихованні особистості є 
виховання патріотизму засобами рідної мови, природи рідного краю, 
народних традицій, праці, релігії. К.Ушинський писав: «Чим повніше й 
розумніше школа будуватиме свою роботу на основах народності, тим 
ближче стане вона до життя свого народу й буде краще виконувати своє 
завдання – готувати патріотів» [2, с. 193]. Педагог підкреслював, що 
найважливішими рисами майбутнього громадянина повинні бути любов до 
своєї Батьківщини, почуття відповідальності й обов’язку перед народом, 
почуття національної та власної гідності, жага корисної діяльності. 

К.Ушинський виступав проти сліпого перенесення в школу освітніх 
систем західноєвропейських країн, заявляючи, що механічне перенесення на 
національний ґрунт систем виховання й навчання, що склалися в інших 
історичних умовах, в інших народів, принесе швидше шкоду, ніж користь. 
Педагог зазначав, що, запозичуючи безоглядно ці ідеї, «ми переносимо 
тільки їх мертву форму, їх неживий труп, а не їх живий і оживляючий зміст» 
[5, c. 33]. 

Уважно вивчивши систему шкільної освіти в західноєвропейських 
країнах, педагог встановив, що за наявності деякої спільності шкільна 
система кожної країни має свої, властиві лише їй особливості. К.Ушинський 
дійшов висновку, що ці особливості обумовлені в кінцевому рахунку 
своєрідністю історично сформованих рис характеру народу кожної країни, її 
схильностями й потребами, які і складають, на думку Костянтина 
Дмитровича, суть того, що він називав народністю. 

Ідея народності пронизує більшість праць К.Ушинського. Звернемо 
увагу на статті «Три елементи школи», «Питання про народні школи», «Про 
народність у громадському вихованні», «Про етичні елементі у 
громадському вихованні», «Недільні школи», «Про користь педагогічної 
літератури» тощо. Науковець вважав, що чим повніше й розумніше школа 
будуватиме свою навчально-виховну роботу на засадах народності, тим 
ближче стане вона до життя народу й тим краще буде виконувати завдання 
підготовки покоління патріотів своєї батьківщини, захисників істинних 
інтересів рідного народу, які одночасно поважають й інші народи. 

Безумовно, ми бачимо, що основою виховання підростаючого 
покоління в дусі патріотизму, любові до Батьківщини, свого народу та 
родини К.Ушинський вважав народність. Народність розумів як глибоку 
віру у творчі сили своєї країни, як вимогу передати народові справу 
народної освіти народові, побудову системи виховання відповідно до умов 
життя та особливостей різних націй, що населяють країну. Засноване на 
принципах народності, виховання розвиває в молоді почуття патріотизму, 
національної гордості, обов’язку перед батьківщиною та своїм народом, 
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привчає завжди ставити загальні інтереси вище особистих. Людина вчиться 
любити своє родинне місце, рідну мову й пісні, національні обряди й звичаї.  

Загальновідомо, що К.Ушинський уперше в педагогіці звернув увагу на 
створення національної системи виховання: «Виховання, створене самим 
народом і засноване на народних основах, має ту виховну силу, якої немає в 
найкращих системах, заснованих на абстрактних ідеях або запозичених в 
іншого народу... Тільки народне виховання є живим органом в історичному 
процесі народного розвитку» [4, с. 120]. 

Будучи палким патріотом своєї Батьківщини, виходячи з принципу 
народності у вихованні, К.Ушинський вважав саме патріотичні почуття 
найвищими, найбільш сильними почуттями людини, «суспільним 
цементом», який «пов'язує людей у чесне, дружнє суспільство». На думку 
педагога, патріот – це людина, що підкоряє особисті інтереси інтересам 
вітчизни й народу, що віддає всі свої сили і знання на благо батьківщини. 
«Ми вважаємо виразом патріотизму й ті вияви любові до батьківщини, які 
виражаються не в одних битвах із зовнішніми ворогами: висловлювати 
сміливе слово істини буває іноді набагато небезпечніше, ніж підставити лоб 
під ворожу кулю, яка може пролетить повз», – писав К.Ушинський [6, с. 
474]. 

Відзначаючи недостатній вияв людьми цієї якості в повсякденному 
житті, науковець у статті «Про необхідність зробити російські школи 
російськими» стверджував: «... нам не завадило б зайняти ... одну рису з 
західної освіти – рису поваги до своєї Батьківщини; а ми її – то, саме її, одну 
придатну для запозичення у всій повноті, і пропустили. Не завадило б нам 
зайняти її не за тим, щоб бути іноземцями, а лише за тим, щоб не бути ними 
посеред своєї батьківщини» [4, с. 209]. 

Розглядаючи патріотизм як одну з моральних цінностей людини, 
педагог уточнював: «Як немає людини без самолюбства, так немає людини 
без любові до батьківщини, і ця любов дає вихователю вірний ключ до 
серця дитини й могутню опору для боротьби з його поганими природними, 
особистими, сімейними й родовими нахилами. Звертаючись до народності, 
виховання завжди знайде відповідь і сприяння в живому й сильному почутті 
людини, яке діє набагато сильніше ніж переконання, прийняте одним 
розумом, або звичка, яка укоренилася страхом покарань» [4, с. 119]. 

Саме тому в підручниках для початкової школи («Рідне слово» і 
«Дитячий світ») педагог виділив засоби розвитку в дітей, передусім, 
патріотичні почуття, для чого включив до них народні казки, байки, жарти, 
загадки, народні пісні, скоромовки, тобто все, що становить сутність 
народного виховного впливу на дитину. Педагог був переконаний, що 
любов до Батьківщини має поєднуватись зі знанням мови, мистецтв, 
народних традицій і звичаїв. Ним вперше було обґрунтовано поняття «малої 



Історія педагогіки 
 

Гуманізація навчально-виховного процесу                                            Випуск LXXІV 
                                                                                                                  Слов’янськ – 2015 

 

132 

батьківщини» і запроваджено батьківщинознавство як навчальний предмет 
у початковій школі. 

До складових, що репрезентують сутність патріотизму, учений також 
відносив гуманність, почуття власної гідності в поєднанні зі скромністю, 
чесність, працьовитість, дисциплінованість, правдивість тощо. Основним у 
цьому зв’язку є утвердження в молоді стійкості волі, характеру, 
громадського обов’язку тощо. 

У цілому серцевиною особистості, як зазначив науковець 
Р.Петронговський, К.Ушинський вважав національні патріотичні почуття. 
Стратегічний напрямок їх формування в дитячому віці вчений визначив як, 
насамперед, розвиненість у дітей уявлення малої батьківщини. У зв’язку з 
цим учений обґрунтував необхідність вивчення в початковій школі 
навчального предмету – батьківщинознавства. У такий спосіб, зміцнившись 
у дитячому віці, ці почуття стають надбанням людини, що дозволить їй 
користуватися ними в подальшому житті. У старшому віці до засобів 
становлення патріотизму вчений відносив природу, працю, культуру, вплив 
церкви, а також благородні впливи народної обрядовості й гуманних 
взаємин старших [3].  

Зазначимо, що К.Ушинський у працях довів, що саме система 
виховання з урахуванням принципу народності, побудована відповідно до 
інтересів самого народу, розвиває і зміцнює в людині найцінніше – 
патріотизм, національну гідність, любов до народу та Батьківщини. 

Висновки. Отже, видатний український педагог назвав народність 
«єдиним джерелом історичного життя держави», «найпрекраснішим 
створінням божим на землі». Це були геніальні педагогічні ідеї великого 
вченого, який переконливо довів, що народ, який хоче зберегти себе як 
націю, повинен мати свою державу, де плекати з покоління до покоління 
властиву лише йому оригінальність, через створену й застосовану ним 
власну народну педагогіку та систему національно-патріотичного 
виховання.  

Видатний діяч народної освіти М.Чехов у доповіді «Національное 
воспитаніе по К.Д.Ушинскому» (1914 р.) наголосив, що заповіт 
К.Ушинського – це виховувати в дітях знання свого народу, прищеплювати 
їм свідому любов до нього [7, с. 112]. Цей заповіт великого педагога 
актуальний і у ХХІ столітті, бо підґрунтям педагогічної системи педагога 
були ідеї народності, які необхідно впроваджувати через рідну мову, 
історію, народну творчість, народні звичаї, традиції, казки тощо. У сучасних 
умовах цей досвід є надзвичайно важливим джерелом для розробки системи 
патріотичного виховання, для виховання майбутніх будівників Української 
незалежної держави. 
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державний педагогічний університет» 
УДК 37:ЗМІ(71) 

ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ МЕДІАОСВІТИ В ОСВІТНЬОМУ 
ПРОСТОРІ КАНАДИ 

У статті розглянуто процес становлення і розвитку медіаосвіти в 
історії канадської освітньої думки. Проаналізовано сутність понять 
«період», «етап» та «періодизація». Визначено три основні історичні 
періоди розвитку медіаосвіти в системі освіти Канади на базі соціально-
економічного, науково-технічного та культурно-освітнього розвитку 
суспільства як провідних критеріїв періодизації. Виділено та розглянуто 
чинники, що зумовили виникнення медіаосвіти в освітньому просторі 
Канади. Результати дослідження сформують систематизовану картину 
процесу зародження, формування і розвитку медіаосвіти в освітньому 
просторі Канади та можуть бути використані у процесі розроблення 
фахової навчально-методичної літератури, спецкурсів та навчальних 
програм з медіаосвіти та історії медіапедагогіки. 

Ключові слова: медіаосвіта, медіаграмотність, медіакультура, 
медіатекст, етап, період, періодизація, критерій, освітній простір 
Канади. 
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Прийменко Л.  
аспирантка кафедры педагогики высшей школы ГВУЗ «Донбасский 

государственный педагогический университет» 
ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАНАДЫ 
В статье рассмотрен процесс становления и развития 

медиаобразования в истории канадской образовательной мысли. 
Проанализирована сущность понятий «период», «этап» и «периодизация». 
Определены три основные исторические периоды развития 
медиаобразования в системе образования Канады на базе социально-
экономического, научно-технического и культурно-образовательного 
развития общества как ведущих критериев периодизации. Выделены и 
рассмотрены факторы, обусловившие возникновение медиаобразования в 
образовательном пространстве Канады. Результаты исследования 
сформируют систематизированную картину процесса зарождения, 
формирования и развития медиаобразования в образовательном 
пространстве Канады и могут быть использованы в процессе разработки 
специальной учебно-методической литературы, спецкурсов и учебных 
программ по медиаобразования и истории медиапедагогики. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, 
медиакультура, медиатекст, этап, период, периодизация, критерий, 
образовательное пространство Канады. 
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PERIODIZATION OF THE DEVELOPMENT OF MEDIA 

EDUCATION IN THE EDUCATIONAL SPACE OF CANADA 
The process of formation and development of media education in the 

history of canadian educational thought is revealed in the article. The essence of 
the concepts of “period”, “stage” and “periodization” is analyzed. Three main 
historical periods of development of media education in the Canadian education 
system on the basis of socio-economic, scientific-technical and cultural-
educational development of the society as the leading criteria of periodization 
are defined. The factors which led to the emergence of media education in the 
educational space of Canada are selected and reviewed. The results of the study 
will form a systematic picture of the process of origin, formation and 
development of media education in the educational space of Canada and can be 
used in the process of developing special educational and methodical literature, 
special courses and training programmes on media education and history of 
media. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями.Сьогодні 
інформаційне забезпечення освіти – один із пріоритетних напрямів  
реформування освіти. Нагальність впровадження медіаосвіти викладено у 
Законі України «Про вищу освіту» (від 1 липня 2014 року) 
[2],Національній рамці кваліфікацій (від 23 листопада 2011 року) [5], 
Концепції впровадження медіаосвіти в Україні (від 20 травня 2010) 
[3].Основні положення Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, 
схваленої постановою Президії Національної академії педагогічних наук 
України 20 травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150, відповідають 
завданням, сформульованим у Паризькій програмі-рекомендаціях з 
медіаосвіти ЮНЕСКО (від 22 червня 2007 р.) та резолюції Європарламенту 
щодо медіаграмотності в світі цифрової інформації (від 16 грудня 2008 р.). 

На сучасному етапі модернізації української системи освіти досить 
актуальним є вивчення зарубіжного досвіду, тобто досвіду тих країн, де 
курсу «медіаосвіта» надається першорядного значення. Особливо цікавим 
для української системи освіти є досвід Канади, оскільки ця країна є 
унікальною в багатьох відношеннях. Нині  Канада – одна з 
найрозвиненіших  країн світу у сфері медіапедагогіки. Медіакультура у цій 
країні є невід’ємним компонентом освіти. Курси з медіаосвіти читаються 
практично в усіх канадських університетах. Майже у кожній канадській 
провінції існує своя асоціація медіадіячів, котра проводить науково-
методичні конференції, друкує медіаосвітянську періодику (газети, 
журнали), займається публікацією навчально-методичних матеріалів. 
Отже, вивчення досвіду канадських медіатеоретиків і практиків 
необхідного для української системи освіти задля адекватного розв’язання 
проблем впровадження медіаосвіти та розробки  шляхів розвитку 
української системи освіти в умовах реформування, гуманізації та 
глобалізації освітнього простору. 

У цьому ракурсі корисно простежити історію розвитку медіаосвіти 
в системі освіти Канади. Знання історичного розвитку може слугувати 
порадником у розробці сучасних концепцій впровадження медіаосвіти в 
навчально-виховний процес освітніх закладів України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Доречно зазначити, 
що проблеми медіаосвіти та медіакультури  розглядали провідні науковці, 
зокрема Л. Вовк, В.Кравець, М. Соколова, Г. Троцко, О. Галус, 
І. Архангельська, В. Ковальчук, Н. Горб та інші. 
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Сутність поняття «періодизація», «період» та «етап» розглядали  у 
своїх працях такі вітчизняні науковці, як Н. Гупан, О. Сухомлинська та 
О. Школа. 

Міжнародний досвід з дослідження медіаосвіти відображено в роботах 
багатьох іноземних вчених. Питання теорії та методики медіаосвіти вивчені 
такими авторитетними науковцями, як К. Бэзэлгэт (C. Bazalgette), К. Ворсноп 
(C. Worsnop), Ж. Гонне (J. Gonnet), Н. Андерсен (N. Andersen), Б. Дункан 
(B. Duncan), Л. Мастерман (L. Masterman), Д. Пандженте (J. Pungente), 
К. Тайнер (К. Тупег), В. Колісніченко, О. Фьодоров, О.Шариков, 
О. Баришполець, Ю. Чорнобай, Ю. Чернявська та ін. 

Історичні процеси становлення і розвитку медіаосвіти у західних 
країнах були проаналізовані у працях К. Бэзэлгэт (C. Bazalgette), 
Д. Букингэма (D. Buckingham), Л. Мастермана (L. Masterman), Ж. Гонне 
(J. Gonnet), Б. Туфте (B. Tufte), Э. Харта (A. Hart) та ін.  

Формування цілей статті (постановка завдання). Мета статті – 
охарактеризувати процес становлення і розвитку медіаосвіти в освітньому 
просторі Канади. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Після детального 
аналізу наукових праць медіаосвітян та педагогів Канади, а саме 
Н. Андерсена, К. Ворснопа, А. Грізл, Б. Дункана, М. Маклуена, 
М. Мітчела, Дж. Пандженте, К. Уінга, К. Уілсона, А. Ходгкинсона, 
зробимо висновок, що в історії розвитку медіаосвіти не має достатньо 
обґрунтованої та систематичної періодизації еволюції медіаосвіти в 
системі освіти Канади. 

Логіка нашого дослідження вимагає розібратися та з’ясувати 
сутність поняття «періодизація» та визначити його щодо історико-
педагогічної проблематики.  

На думку провідних українських вчених Н. Гупана та 
О. Сухомлинської під періодизацією слід розуміти логічне розмежування 
досліджуваного періоду у відповідності до якісної характеристики його 
стосовно самостійних окремих етапів. Така характеристика має 
відображати як загальні закономірності розвитку громадського життя, так і 
специфічні за своїм змістом, а також істотні моменти основних методів і 
форм ґенези проблеми та визначальних етапів її розвитку [1,с. 5-13]. 

«Періодизація –це базова конструкція, яку ми вбираємо в одяг 
нашої уяви, що базується, звичайно, на суворо науковому аналізі об’єктів 
дослідження – різноманітного комплексу джерел, що склало попередню 
аналітичну роботу і знайшло свій вираз у створенні гіпотетичного образу 
об’єкту пізнання. Періодизація – це певна схема (кістяк, скелет), на яку ми 
«нанизуємо» множину подій – результатів нашої пізнавальної діяльності у 
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вигляді «фактів – знання», що у своїй сукупності являють образ певного 
явища, що виступає для нас вякості об’єкту періодизації – об’єкту 
пізнання» [4]. 

Науковець О. Школа визначає періодизацію як розподіл усього 
процесу розвитку науки на відрізки часу, які відрізняються один від одного 
специфічними особливостями, встановленими на основі об’єктивних 
критеріїв та принципів. Цей розподіл може мати загальний характер і мати 
відношення до цілої науки або її частини, якій притаманні певні відмінні 
риси, що зумовлюють більш детальне виділення часових меж. Тому 
періодизацію структурно можна представити таким чином: епоха, період, 
етап. Історична епоха не є логічною абстракцією. У випадку періодизації 
історії педагогіки слід зазначити, що історія педагогіки синтезує 
різноманітні соціально-економічні, дидактичні, психолого-педагогічні 
явища та процеси. Розуміння історичної епохи включає визначення 
провідних тенденцій розвитку певних педагогічних явищ. При цьому слід 
зазначити, що у встановленні певних меж історичної епохи не можна їх 
абсолютизувати, оскільки вони умовні та динамічні. Отже, епоха є більш 
загальним поняттям порівняно з періодом. У свою чергу період – більш 
загальне поняття, ніж етап. Період – проміжок часу, протягом якого 
відбувається певний процес. Етап – відрізок часу у розвитку будь-якого 
руху, процесу. Етап виступає як частина періоду і може відрізнятись 
передусім тим, що включає основні, найважливіші події періоду, несе в 
собі, так би мовити, його сутність. Разом з цим можуть існувати етапи 
підготовчого характеру, завершення того, що зроблено впродовж 
основного етапу, етапи затишку та інші. Ми приймаємо таке трактування 
понять «період» та «етап» тим більше, що воно збігається з позицією 
більшості істориків, зокрема – істориків педагогіки [6]. 

Спираючись на теоретичні доробки канадських медіатеоретиків [7] 
та виокремлюючи наступні критерії періодизації, такі як соціально-
економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток 
суспільства, ми вважаємо за доцільне визначити три основні періоди 
становлення і розвитку медіаосвіти в системі освіти Канади. Перший 
період охоплює 1940-ві – початок 1970-х років ХХ століття (це період 
зародження і становлення медіаосвіти в системі освіти Канади). Другий 
період – 1972-й – початок 1990-тих років ХХ століття – період розвитку 
медіаосвіти та її інтеграція в систему середньої та вищої ланок освіти 
Канадита третій – 2000-і роки – наші дні – сучасний період розвитку 
медіаосвіти. Означені періоди представлено в таблиці 1.1. «Історична 
періодизація становлення і розвитку медіаосвіти в системі освіти Канади». 
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Таблиця 1.1. 
Історична періодизація становлення і розвитку медіаосвіти в системі 

освіти Канади 
Період № 

п/п 
Етап Назва етапу Тенденції та 

представники 
1. 1940-ті – 

1950-ті роки 
ХХ століття 

Зародження 
основ медіаосвіти 
в Канаді 

Теорія Маршалла 
Маклуена, що 
ґрунтувалася на ідеї 
«кожний засіб має свою 
«технологічну 
граматику» та створює 
унікальне 
повідомлення. 

2. 1950-ті – 
1960-ті роки 
ХХ століття 

Формування 
системи 
медіаосвіти 

Формування 
«Художньої концепції» 
в середній школі 
Канади та візуальної 
грамотності  
М. Маклуеном.  

За
ро

дж
ен

ня
 і 

фо
рм

ув
ан

ня
 м

ед
іа

ос
ві

ти
 в

 с
ис

те
мі

  
ос

ві
ти

 К
ан

ад
и 

3. 1960-ті – 
початок 70-х 
років 

Інтенсивний 
розвиток процесу 
інтеграції 
медіаосвіти в 
середній та вищій 
школі Канади 

Домінування естетичної 
теорії медіаосвіти. 
Вплив ідей М. Мітчел,        
та       А. Ходгкинсон. 
 

4. 1972 – 1977 
роки  

Регрес  
канадської 
медіаосвіти 
 

Принцип «назад до 
основ», підвищення 
рівня медіаосвіти 
проголошено 
«непотрібною 
розкішшю».  

Ро
зв

ит
км

ед
іа

ос
ві

ти
 т

а 
її 

ін
те

гр
ац

ія
 в

 
си

ст
ем

у 
ви

щ
ої

 т
а 

се
ре

дн
ьо

ї л
ан

ок
 о

св
іт

и 
К

ан
ад

и 5. 1978 – 1989 
роки ХХ 
століття 

Відновлення 
позитивних 
тенденцій 
розвитку 
медіаосвіти в 
системі освіти 
Канади 

Формування семіотичної 
та культурологічної 
теорії медіаосвіти. 
Яскраві представники і 
теоретики – К. Ворсноп,           
Дж. Пандженте та 
Б. Дункан. Заснуванння 
Єзуїтського 
комунікаційного 
проекту. 
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6. 1990 – 1999 
роки ХХ 
століття 

Послідовна 
інтеграція 
обов’язкового 
курсу медіаосвіти 
в систему освіти 
Канади 

Випуск підручника з 
медіа грамотності 
(Н. Дункан). Яскраві 
представники: 
Н. Андерсен, 
Дж. Пандженте. 
Створення асоціацій 
медіадіячів у всіх 
провінціях Канади.  

7. 2000-й – 
2009-й роки 
ХХІ століття 
 

Завершення 
процесу масового 
укорінення 
медіаосвіти у 
середній і вищій 
школах Канади 

Проведення 
міжнародних форумів 
та всесвітніх 
конференцій з 
медіаосвіти в Торонто 
та Монреалі. 
 

С
уч

ас
ни

й 
пе

рі
од

 р
оз

ви
тк

у 
ме

ді
ао

св
іт

и 

8. 2010-й – 
наші дні 
 
 

Сучасний стан 
розвитку та 
удосконалення 
програм з курсу 
«медіаосвіти» 

Розробка сучасних 
програм з 
медіаграмотності та 
медіаосвіти. Яскраві 
представники: К. Уінг, 
К. Уілсон, А. Грізл. 

Перший період «Зародження і формування медіаосвіти в системі 
освіти Канади» поділяється на три етапи. На думку авторитетних 
канадських вчених, а саме Н. Андерсена, Б. Дункана, Дж. Пандженте, 
зародження медіаосвіти в Канаді було спричинене, принаймні, двома 
факторами [7]: 

‒ з одного боку, інтенсивною експансією канадського суспільства 
американською «поп-культурою»; 

‒ з іншого боку, толерантною та прогресивною системою освіти, що 
створила сприятливі умови для виникнення нових освітніх парадигм. 

Зародження медіаосвіти в Канаді відбувалося на ґрунті матеріалу 
кінематографа у 40-ві – 50-ті роки ХХ століття. Другий етап «Формування 
системи медіаосвіти» характеризується становленням базових концепцій 
медіаосвіти в Канаді, що надалі переросло у міжнародний педагогічний 
рух, почалося у 60-х – 70-х роках ХХ століття. Третій етап, який має назву 
«Інтенсивний розвиток процесу інтеграції медіаосвіти в середній і вищій 
школах Канади» відомий як етап «Екранної освіти». У 1965 році 
Департамент Освіти Торонто ініціював проведення одноденної 
конференції з кіноосвіти, яка у ті роки стала вельми популярною серед 
більшості канадських шкіл. У 1968 році завдяки ентузіазму творчої групи 
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освітян була створена перша в Канаді Асоціація екранної освіти (Canadian 
Association for Screen Education: CASE) [7]. Уже у червні 1969 року у 
Йоркському університеті Торонто завдяки зусиллям цієї асоціації була 
проведена перша конференція у рамках усієї країни. Результатом заходу 
був курс на впровадження естетичної теорії медіаосвіти.  

Другий період «Розвиток медіаосвіти та її інтеграція в систему 
середньої та вищої ланок освіти Канади» розпочався з етапу «Регресу 
канадської медіаосвіти».У 70-х роках ХХ століття фінансування 
медіаосвітянських програм було зменшено. З боку держави підтримка 
медіапедагогів не здійснювалася. Але разом з тим, у 1978 році була 
створена друга у країні Асоціація медіаграмотності (Association for Media 
Literacy: AML) для підтримки медіаосвітян. Етап «Відновлення 
позитивних тенденцій розвитку медіаосвіти в системі освіти Канади» 
відзначився покращенням ситуація у сфері медіаосвіти наприкінці 1980-х 
років. Прикладом такого поліпшення ситуації стала поява значної кількості 
регіональних асоціацій в галузі медіаосвіти. Були проведені конференції з 
медіаосвіти та прийняті рішення про створення наступних асоціацій: 
Асоціація медіаграмотності у Саскачевані (MLS) (1988), Асоціація 
медіаграмотності у провінції Манітоба (MAML) (1990), франкомовна 
Асоціація медіаграмотності провінції Квебек (AMEQ) (1990), Канадська 
асоціація медіаосвіти у Ванкувері (CAME) (1991), Асоціація 
медіаграмотності у Британській Колумбії (BCAME) (1991), Асоціація 
медіаграмотності у провінції Нова Шотландія (AML-NS) (1992),Канадська 
асоціація медіаосвітніх організацій (CAMEO) (1992), Асоціація 
медіакомпетентності у провінції Альберта (AAMA) (1993). Метою всіх 
вищезазначених асоціацій є сприяння розвитку та інтеграції медіаосвіти 
серед дитячої, підліткової, а головне дорослої аудиторії. 

Етап «Послідовної інтеграції обов’язкового курсу медіаосвіти в 
систему освіти Канади» розпочався у 1999 році, коли по всій території 
країни вивчення курсу медіакультури стало обов’язковою частиною 
шкільної програми загальноосвітніх навчальних закладів.У період з 1989 
по 2004 роки провінційні департаменти та міністерства освіти поступово 
впроваджували медіаосвіту до курсів з мистецтвознавства та англійської 
мови вищих навчальних закладів.  

Третій період «Сучасний період розвитку медіаосвіти» складається 
з двох етапів: «Завершення процесу масового укорінення медіаосвіти у 
середній і вищій школах Канади» та «Сучасний стан розвитку та 
удосконалення програм з курсу «медіаосвіти». 

Етап «Завершення процесу масового укорінення медіаосвіти у 
середній і вищій школах Канади» характеризується зростанням 
різноманітних вимог, що стосуються реформування освіти (нові види 
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грамотності, оновлення освітньої технології та комунікації, створення 
більш великих освітніх структур), стає важливим оновлення ролі вчителя у 
навчально-виховному процесі. Учителі нової освітньої структури повинні, 
як завжди, виконувати свої основні обов’язки: наставництво та керування 
освітнім процесом, передача цінностей та суспільних настанов, 
контролювання умов, при яких протікає процес навчання та освітньої 
комунікації, оцінювання здійсненого прогресу, процесу управляння 
стратегією. 

Ключовими подіями у медіапросторі Канади протягом даного етапу 
стала наймасовіша всесвітня науково-методична конференція «Summit 
2000: Children, Youth and the Media – Beyond Millеnnium» відбулася у 
Торонто в 2000 році та організація у 2006 році «Канадського 
національного тижня медіаграмотності» за підтримки Медіаінформаційної 
мережі (Media Awareness Network or Media Smarts) та Канадської федерації 
вчителів (Canadian Teacher`s Federation). 

«Сучасний етап розвитку та удосконалення програм з курсу 
«медіаосвіти» відзначився ключовою подією для розвитку медіаруху в 
Канаді. Нею стала розробка у 2014 році програми «Покоління молодих 
канадців в світі Інтернету. Фаза ІІІ: Життя Онлайн» (Young Canadians in 
Wired World Phase III: Life Online). Програма фокусує свою увагу на 
становленні ставлення молодого покоління до глобальної мережі Інтернет, 
а також має на меті дослідити, що молодь «робить онлайн», які сайти 
активно використовує, її відношення до «онлайн безпеки», домашні 
правила використанні Ітернету та відключення електронних технологій. На 
сайті даної програми Медіаінформаційна мережа опублікувала велику 
кількість джерел з медіаграмотності на різні теми: від гендерного іміджу в 
медіапросторі до кіберзапугування, маркетингу та захисту інтересів 
користувачів для батьків, вчителів та студентів на обох мовах (англійській 
та французькій). 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у цьому напрямку. Проаналізований досвід дає підстави 
стверджувати, що засоби масової інформації відіграють вирішальну роль у 
системі освіти (особливо в навчально-виховному процесі у 
загальноосвітній та вищий школі) Канади. 

Дослідження, проведені нами стосовно історичної періодизації 
становлення і розвитку медіаосвіти в Канаді, спираючись на наступні 
критерії періодизації, такі як соціально-економічний, науково-технічний та 
культурно-освітній розвиток суспільства, дозволяють виділити три основні 
періоди. Перший період охоплює три етапи (1940-ві – початок 1970-х років 
ХХ століття (це період зародження і становлення медіаосвіти в системі освіти 
Канади). Другий період, який також охоплює три етапи, – 1972-й – початок 
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1990-тих років ХХ століття – період розвитку медіаосвіти та її інтеграція в 
систему середньої та вищої ланок освіти Канадита третій – 2000-і роки – наші 
дні – сучасний період розвитку медіаосвіти, охоплює два етапи. 

У результаті теоретичного аналізу виділених періодів нами було 
охарактеризовано процес становлення і розвитку медіаосвіти в системі освіти 
Канади. Отже, ми маємо можливість стверджувати, що створена 
методологічна і теоретична база сприяла послідовному переходу від 
факультативного до обов’язкового вивчення основ медіаосвіти в навчальних 
закладах Канади. На сьогодні, Канада є визнаним лідером медіаосвіти у світі. 
Канадські медіаосвітні моделі є найбільш розповсюдженими та отримали 
підтримку серед більшості розвинених країн світу. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТАХ 
США 

У статті представлено та проаналізовано основні форми 
спортивно-оздоровчої діяльності. З’ясовано сутність діяльності основних 
асоціацій США щодо спортивно-оздоровчої діяльності та рекреації. 
Подано інформацію про популярність різних форм оздоровчої діяльності в 
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США, що організовано з урахуванням потреб та інтересів студентів. 
Проведено аналіз діяльності однієї з організацій (AAHPERD). 

Ключові слова: спортивно-оздоровча діяльність, шейпінг, фітнес, 
фізичне виховання, спортивні змагання. 

Рычкова М. 
аспирантка кафедры педагогики высшей школы  Донбасского 

государственного педагогического университета 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

УНИВЕРСИТЕТАХ США 
В статье представлены и проанализированы основные формы 

спортивно-оздоровительной деятельности. Выяснено сущность 
деятельности основных ассоциаций США по спортивно-оздоровительной 
деятельности и рекреации. Представлена информация о популярности 
различных форм оздоровительной деятельности в США, которая 
организована с учетом потребностей и интересов студентов. Проведен 
анализ деятельности одной из организаций (AAHPERD). 

Ключевые слова: спортивно-оздоровительная деятельность, 
шейпинг, фитнес, физическое воспитание, спортивные соревнования. 

Rychkova M. 
Graduate student at the Department of Pedagogics of Higher Education in the 

Donbass state pedagogical university 
FITNESS ACTIVITY IN THE UNITED STATES OF AMERICA 
The basic forms of sports and recreational activities are presented and 

analyzed in the article. The essence of the main US sport associations and 
recreational activities are revealed in the article. The information about the 
popularity of various forms of recreational activity in the USA that are 
organized in order to correspond  the needs and interests of students. The 
analysis of one of the organizations (AAHPERD) is made. 

Key words: sports and recreational activity, shaping, fitness, physical 
education, sports. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі 
актуальною проблемою  суспільства залишається забезпечення здорового 
способу життя та підвищення рівня спортивно-фізкультурної освіти 
молоді. Фізичне виховання молоді є предметом пильної уваги сучасного 
суспільства будь-якої держави. Здоровий спосіб життя не може 
здійснюватися без усвідомлення необхідності рухової активності, зокрема, 
студентської молоді. 

Сьогодні система освіти перебуває у стані значних змін та 
перетворень, які змінюють акценти на контроль її якості, що 
підкріплюються нововведеннями на рівні законодавства. В Україні 
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розробляється та діє відповідне законодавство та нормативні документи у 
сфері фізичної культури та спорту.  

Головні завдання фізичного виховання у ВНЗ України відображено в 
Конституції України, а саме в Законі України «Про вищу освіту», «Про 
фізичну культуру і спорт». У Національній доктрині розвитку фізичної 
культури і спорту зазначено, що фізичне виховання та спортивна 
діяльність є головними чинниками здорового способу життя, організації 
дозвілля, профілактики захворювань, а також слугує однією з умов 
формування гармонійного розвитку особистості [7]. 

У Законі України «Про фізичну культуру і спорт» зазначено, що 
фізична культура являє собою складову частину загальної культури 
суспільства і спрямована на зміцнення здоров’я та розвиток фізичних, 
морально-вольових здібностей людини і сприяє всебічному розвитку 
особистості. 

Відповідно до Ст. 12 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» 
фізкультурно-оздоровча діяльність у навчально-виховній сфері 
здійснюється у поєднанні з фізичним вихованням молоді та урахуванням 
стану здоров’я [7].  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вагомий внесок у 
створення теоретичної бази з питання особливостей та організації 
фізичного виховання в університетах США зробили: Л. Ващук, 
С.Мединський, П. Масляк, С. Опарін, Г. Грибан, М. Березанська, Е. Хоулі, 
Т. Кудра, Б.Френкс та ін. 

Для системи фізичного виховання в США характерне успішне 
поєднання діяльності держави, суспільних організацій та навчальних 
закладів, адже їх робота спрямована на всебічний та гармонійний розвиток 
особистості. 

Формування цілей статті (постановка завдання). Метою статті є 
аналіз спортивно-оздоровчої діяльності університетів в США. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, США є 
визнаним лідером планети не тільки в освітній сфері, а й у спорті вищих 
досягнень, що і зумовило цільову установку статті: дослідити основи 
шкільної фізичної культури в цій країні [5]. У США дуже активно 
популяризується активний та здоровий спосіб життя. На рівні держави та 
освітніх установ велику увагу приділяють розвитку фізичного виховання 
та спорту, а також створенню відповідних умов для занять. Умовно в 
університетах США існує такий розподіл напрямків спортивно-
фізкультурної діяльності: 

1. Фізкультурно-оздоровча діяльність на території студмістечка. 
2. Організація командних спортивних змагань з різних видів спорту. 
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Спортивно-оздоровча діяльність є однією з найдоступніших і 
наймасовіших форм рекреації. Її роль  постійно зростає, зважаючи на 
об'єктивно зумовлене характером розвитку сучасного суспільства 
зменшення фізичної рухливості та активності людей [6]. Взагалі, Фізично-
оздоровча культура й спорт є невід’ємною частиною національної історії й 
культури народу, сприяють гармонічному розвитку особистості, 
досягненню довголіття, твердженню здорового способу життя.  

Студентам університетів та коледжів США пропонується велика 
кількість фізкультурно-оздоровчих програм, що за умови систематичної 
фізичної активності підвищує спортивну майстерність та загальний 
фізичний стан людини. Такі систематичні заняття, що пропонуються в 
центрах фізичного оздоровлення сприяють гармонійному розвитку 
особистості, сприяють формуванню здорового способу життя та 
зменшують ризик захворювань та стресу. 

Діяльність центрів фізичного оздоровлення полягає в тому, що 
представляє студентам якісні та дієві програми для фізкультурно-
оздоровчих занять. Наявними оздоровчими програмами в університетах 
США з водних видів спорту, з фітнесу та спортивних змагань. 

Окремо варто зупинитися на такому виді діяльності як фітнес та 
визначити його сутність. Отже, поняття “фітнес” в перекладі означає to be 
fit – бути у формі. Як стверджує Л. Ващук, фітнес являє собою комплекс 
програм, який включає в себе різноманітні вправи з аеробіки, шейпінгу, 
танцювальних рухів, елементів гімнастики, східних єдиноборств, заняття 
на тренажерах, психотренінги та інше. Фітнес поєднує не лише фізичну 
активність, а й раціональне харчування та різноманітні види тестувань [3]. 
Термін “фітнес” виник в Америці й дуже швидко став широко 
використовуватися в Україні. Також не можна стверджувати, що термін 
“фітнес” є ідентичним в обох країнах за тлумаченням. У США поняття 
“фітнес” трактується дещо інакше, більш обширно та інколи замінює такі 
звичні нам терміни як: “фізична культура”, “фізична підготовка”, 
“здоров’я” тощо. У вітчизняній теорії та методиці фізичної культури кожне 
з цих понять має своє окреме значення [3]. 

В Україні інтерес до занять із фітнесу припав на кінець 80-х років 
минулого століття. До цього часу таке поняття як «фітнес» не існувало, а 
основні цілі та завдання оздоровлення вирішувалися за слябами фізичної 
культури. 

Отже, виникнення і розвиток фітнесу бере початок у США, адже 
більшість дослідників вважають, що сучасний фітнес пов'язаний з історією 
розвитку Америки та саме американці є засновниками фітнесу. Найбільш 
ґрунтовно історія розвитку та становлення фітнесу у Сполучених Штатах 
Америки висвітлено у роботах Т. Кудра. 
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У сфері надання фізкультурно-оздоровчих послуг у США досить 
вагомий вплив мають  громадські організації, тому доцільно розглянути 
було передовий досвіду громадських організацій у США, зокрема 
Американського альянсу здоров’я, фізкультурної освіти, рекреації та 
танців (American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and 
Dance) [9]. 

До складу п’яти національних асоціацій США з фізкультурно-
спортивної спрямованості, що об’єднали свою діяльність у рамках 
Американського альянсу здоров’я, фізкультурної освіти, рекреації і танцю 
(AAHPERD) входять:   

1) American Association for Healt Education (Американська асоціація 
здоров’я в освіті), яка допомагає професіоналам у галузі охорони здоров’я 
просувати нововведення щодо здорового способу життя в освіту;  

2) American Association for Physical activity and Recreation 
(Американська асоціація фізичної активності та рекреації) підтримує 
професійні практичні курси відновлення фізичного стану 

3) National Association for Girls and women in sport (Національна 
асоціація дівчат і жінок у спорті)  сприяє поширенню ідей гендерної 
рівності й участі жінок у спортивних змаганнях;  

4) National Association for Sport and Physical Education (Національна 
асоціація спорту й фізкультурної освіти) сприяэ розповсюдженню 
професійних практичних курсів з різних видів спорту і фізичної діяльності 
шляхом дослідження та поширення інформації;  

5) National Dance Association (Національна асоціація танців) виступає 
за здорові професійні практичні курси в танцювальному освіту [7]. 

Американський альянс здоров’я, фізкультурної освіти, рекреації та 
танців (AAHPERD) активно пропагандує гарну фізичну форму та 
освіченість молоді з питань  здоров’я у вищих навчальних закладах 
Америки. Також займається такими проблемами як розробка календарного 
планування із фізичної освіти, особливо в контексті навантаження 
академічних нормативів [9, 10]. 

Такі програми для молодих людей як, наприклад, “Jump Rope for 
Hearts” та “Hoops for Hearts” є популярними освітніми заходами зі збору 
коштів, що спонсуються частково AAHPERD й Американською 
кардіологічною асоціацією. Такі заходи допомагають поповнювати фонди 
для освітніх програм, що мають на меті донести до учнів та студентів 
інформацію про користь фізичної активності та переваги програм, які 
допомагають запобігти хворобам серця та інсультам [7]. 

Отже, основними напрямами діяльності громадських установ 
фізкультурно-спортивної спрямованості в США, зокрема Американського 
альянсу охорони здоров’я, фізкультурної освіти, відпочинку та танців, є 
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покращення та охорона здоров’я всіх американців і надання послуг, 
популяризація фізкультуро-спортивних ідей та здорового способу життя 
серед молоді й дорослого населення, контроль за діяльністю фізкультурно-
спортивних та оздоровчих установ. 

На території Американського континенту діє також Національна 
асоціація студентського спорту (National Collegiate Athletic Association). 
NCAA об'єднує понад тисячу двісті навчальних закладів, спортивних ліг та 
інших пов'язаних із студентським спортом організацій США і Канади. 
NCAA представляє собою некомерційну організацію, її завданням є не 
отримання прибутку, а підтримка спортивних програм в університетах і 
коледжах, організація змагань та вирішення багатьох інших завдань, що 
допомагають займатися спортом більш ніж чотирьохсот п'ятдесяти 
тисячам студентів. Це найбільша (але не єдина) студентська спортивна 
асоціація в Сполучених Штатах Америки [2].  

Асоціація проводить змагання з двадцяти трьох видів спорту (бейсбол, 
баскетбол, боулінг, крос, фехтування, хокей на траві, американський футбол, 
гольф, спортивна гімнастика, хокей на льоду, лакросс, стрільба, академічне 
веслування, лижний спорт, сокер ("європейський" футбол), софтбол, 
плавання і стрибки у воду, теніс, легка атлетика (виділяються турніри в 
приміщеннях і на відкритих стадіонах), волейбол, водне поло і боротьба). 
Перелік цей може змінюватися, в найближчі роки в нього можуть увійти 
також кінний спорт, регбі та триатлон. 

Один з найпопулярніших видів спорту, підтримуваних NCAA  є 
баскетбол. Тільки в першому дивізіоні асоціації грають баскетбольні 
команди більш ніж трьохсот п'ятдесяти університетів і коледжів, розділені 
на тридцять дві конференції. Щорічний студентський баскетбольний 
чемпіонат, відомий як "Березневе безумство" (March Madness) – одна з 
найпопулярніших спортивних подій в Сполучених Штатах. 

Ще один надзвичайно популярний в університетах США вид спорту  
це американський футбол. Зараз на національному рівні проводяться два 
окремих футбольних турніру, перший – у "кубковому" пддівізіоіе (саме він 
вважається найпрестижнішим серед американських студентів), другий – у 
поддівізіоні "чемпіонату". Проведення кубкових (Bowl) матчів між 
футбольними командами є традиційним для американських ВНЗ. Матч "Роуз 
боул" традиційно проводиться 1 січня (або другого січня, якщо перше - 
неділя), протягом десятиліть у ньому зустрічалися переможці конференцій 
"Велика десятка" (Big Ten) і "Тихоокеанські 12" (Pacific-12). З 2015 року Rose 
Bowl є одним з матчів фінальної частини національного турніру. 

"Рожевий кубок" відразу ж став надзвичайно популярним і подібні 
ігри стали проводити і в інших містах США. Найстаршими щорічними 
матчами, які проводяться з 1935 року, є "Цукровий кубок" (Sugar Bowl, 
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проводиться в Новому Орлеані, штат Луїзіана); "Апельсиновий кубок" 
(Orange Bowl, Майамі, штат Флорида) і "Сонячний кубок" (Sun Bowl, Ель-
Пасо, штат Техас). Число щорічних кубків постійно зростала, досягнувши 
восьми до 1950 року, одинадцяти до 1970, п'ятнадцяти до 1980, 
дев'ятнадцяти до 1990, двадцяти п'яти до 2000 і тридцяти п'яти до 2010 
року. Кубкові ігри надзвичайно популярні, рекорд відвідуваності був 
встановлений в 1973 році на Rose Bowl, коли на трибунах було майже сто 
сім тисяч уболівальників [1].  

Висновок: Отже, в результаті аналізу спортивно-оздоровчої 
діяльності в університетах США доходимо висновку, що надання 
фізкультурно-спортивних та оздоровчих послуг населенню в США 
(зокрема студентам) знаходиться на досить високому рівні. Також варто 
наголосити на наявності на території  США великої кількості громадських 
організацій, які надають фізкультурно-спортивні послуги та контролюють 
їх якість, сприяють поширенню ідей здорового способу життя, особливо 
серед студентської молоді та впроваджують передові практичні програми, 
що спрямовані на оздоровлення населення. 
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МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ 
ДОШКІЛЬНОЇ ДИДАКТИКИ В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ 
СПАДЩИНІ ОЛЕКСАНДРИ УСОВОЇ (40-60-ТІ РР. ХХ СТ.) 
У статті висвітлено зміст, методику та організацію досліджень 

проблем дошкільної дидактики у 40-60-ті рр. ХХ ст. Підкреслено, що 
питання про зміст навчання вивчався О.Усовою через теоретичний аналіз 
програм дитячого садка, праць співробітників сектору дошкільного 
виховання Інституту теорії та історії педагогіки АПН РРФСР. Доведено, 
що значний пласт фундаментальних ідей і підходів щодо методики та 
організації досліджень із проблем дошкільної дидактики залишається 
недостатньо вивченим. Тому значний науковий та професійний інтерес 
для нас складає науково-педагогічна спадщина О.Усової. 

Ключові слова: дослідження, дошкільна дидактика, навчання, 
метод, гра, заняття. 
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МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ 

ДОШКОЛЬНОЙ ДИДАКТИКИ В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
НАСЛЕДИИ АЛЕКСАНДРЫ УСОВОЙ (40-60-Е ГГ. ХХ В.) 
В статье освещены содержание, методика и организация 

исследований проблем дошкольного дидактики в 40-60-е гг. ХХ в. 
Подчеркнуто, что вопрос о содержании обучения изучался А.Усовой 
путем теоретического анализа программ детского сада, работ 
сотрудников сектора дошкольного воспитания Института теории и 
истории педагогики АПН РСФСР. Доказано, что значительный пласт 
фундаментальных идей и подходов по методике, организации 
исследований по проблемам дошкольной дидактики остается 
недостаточно изученным. Потому большой научный и профессиональный 
интерес для нас составляет научно-педагогическое наследие А.Усовой. 

Ключевые слова: исследование, дошкольная дидактика, обучение, 
метод, игра, занятие. 
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METHODS AND ORGANIZATION OF THE STUDIES OF THE 
PROBLEMS OF PRESCHOOL DIDACTICS IN THE SCIENTIFIC AND 
PEDAGOGICAL HERITAGE BY OLEKSANDRA USOVA (THE 40s – 

60s OF THE 20TH CENTURY) 
In the article the author highlights the content, methods and organization 

of the studies of the problem of preschool didactics in the 40s – 60s of the 20th 
century. It is emphasized that the issue of the training content was studied by 
O. Usova through the theoretical analysis of the kindergarten programs, the 
works by the employees of the department of preschool education of Institute of 
Theory and History of Pedagogy of the APS of the RSFSR. It is proved that a 
significant body of the fundamental ideas and approaches to methodology and 
organization of the studies of the problems of preschool didactics remains badly 
learnt. That is why the considerable scientific and professional interest to us is 
the scientific and pedagogical heritage by O.Usova. 

Key words: study, preschool didactics, learning, method, game, lesson. 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. Складні 
соціокультурні трансформації суспільства актуалізують науковців до пошуку 
нових знань про людину, науково-освітніх ресурсів, можливостей та 
потенціалу процесу навчання та виховання. 

Необхідність активізації наукових досліджень у галузі дошкільної 
освіти підкреслено в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 
2012-2021 рр. (2013 р.), проекті Концепції розвитку освіти України на 2015-
2025 рр. (2014 р.). Саме тому в цьому контексті актуальним є пошук шляхів 
оптимізації та інтенсифікації процесу організації теоретико-наукових 
досліджень із дошкільної педагогіки. Значну наукову цінність має звернення 
вчених, вихователів до наявного вітчизняного освітньо-виховного досвіду, 
висвітлення науково-педагогічної спадщини багатьох дослідників, 
експериментаторів, учених-практиків минулого відносно нових позицій. 

Унікальною за значущістю розроблених науково-педагогічних ідей і 
досягнень дошкільної дидактики є особистість ученого, педагога Олександри 
Платонівни Усової (1898-1965). Вона розробила теоретичні основи навчання 
дітей дошкільного віку, досліджено проблеми дитячої гри та використання 
народної творчості в дошкільному закладі. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Важливі етапи навчальної 
діяльності закладено в дошкільному дитинстві. Дошкільна дидактика – теорія 
навчання дітей дошкільного віку, яка визначає мету, розробляє зміст, методи 
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й форми організації дітей. Палітра доробків вітчизняних учених, які 
присвятили праці проблемі навчання дітей дошкільного віку, є досить 
різноплановою. Проблеми психологічної готовності дітей до школи та 
оволодіння навчальною діяльністю порушували Л.Венгер, П.Гончарук, 
Д.Ельконін, О.Запорожець, В.Котирло, Г.Кравцов, О.Леонтьєв, Т.Маркова та 
ін. Розумовий розвиток дітей старшого  дошкільного віку та готовність 
дитини до школи вивчали Т.Бабаєва, А.Богуш, З.Борисова, Ф.Блехер, 
Ф.Левін-Щиріна, В.Логінова, О.Фунтикова та ін. 

Натомість науково-теоретичний аналіз праць видатних учених-
педагогів минулого та сучасності дає змогу стверджувати, що значний 
пласт фундаментальних ідей і підходів щодо методики та організації 
досліджень із проблем дошкільної дидактики залишається недостатньо 
вивченим. Тому значний науковий та професійний інтерес для нас складає 
науково-педагогічна спадщина О.Усової. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті 
полягає у висвітленні результатів багаторічних досліджень проблем 
дошкільної дидактики, проведених О.Усовою та очолюваним нею 
сектором дошкільного виховання Інституту теорії та історії педагогіки 
АПН РРФСР (роль освітньої роботи у виховному процесі дитячого садка, 
характеристика навчальної діяльності дитини й особливостей її 
формування, процес навчання на заняттях тощо). 

Виклад основного матеріалу дослідження. О.Усова одна з перших 
висунула положення про необхідність системи знань і вмінь для 
дошкільнят, причому такої системи, в якій істотну роль відіграють загальні 
знання, що відображають прості закономірності й залежності між явищами 
реального світу. Як показала низка педагогічних і психологічних 
досліджень (Л.Артемова, О.Запорожець, О.Кононко), дошкільне дитинство 
не можна розглядати як період накопичення лише окремих конкретних 
уявлень про речі. Протягом дошкільного дитинства простежуються суттєві 
зрушення в розумовому розвитку, формуються загальні уявлення та 
поняття, складаються важливі розумові операції – уміння аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати тощо. 

З’ясовано, що О.Усова ставила питання про таку систематизацію 
знань для дітей дошкільного віку, яка б, з одного боку, ураховувала їх 
вікові особливості, а з іншого, – сприяла формуванню в дітей загальних 
уявлень і понять, розвитку їх розумових здібностей. Вона вказувала, що 
чітка систематизація засвоюваних дітьми знань і правильна організація 
процесу навчання дошкільників дозволяють давати дітям значно складніші 
знання, ніж ті, які вони засвоюють у процесі повсякденного життя. 
Вихователь на заняттях не лише в доступній формі викладає знання, а й 
розкриває дітям способи розумової діяльності, які необхідні для 
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оволодіння цими знаннями. Усе це, безсумнівно, сприяє загальному 
розвитку дітей, формуванню в них пізнавальних здібностей, що є основою 
успішного навчання в школі. 

Центральним завданням дослідження в науково-педагогічній 
спадщині О.Усової є питання про засоби освітньої роботи, які найбільше 
уможливлюють розв’язати завдання всебічного розвитку всіх дітей у групі 
дитячого садка. З усього різноманіття наявних в дошкільній педагогіці 
засобів освітньої роботи: дидактичного матеріалу, дидактичних ігор тощо 
– вона виділила для вивчення навчання на організованих заняттях, маючи 
на увазі активну роль вихователя, безпосередньо його вплив на 
пізнавальну діяльність дітей, розвиток бажаних і можливих виявів дитячої 
активності. У процесі дослідження простежувався виховний вплив 
навчання на особистість дитини, на дитячий колектив. 

Вивчаючи питання освітньої роботи та її засоби, дослідниця тільки в 
деякій мірі змогла зупинитися на змісті всіх тих численних зв'язків, які 
існують між загальним виховним процесом дитячого садка і власне 
процесом навчання, бо докладний їх розгляд занадто розширював завдання 
дослідження. На її думку питання виховання й навчання тісно пов'язані як 
у загальних, так і в приватних виявах. Тому не можна було правильно 
розглянути питання про навчання, не зачіпаючи питань взаємодії 
виховання й навчання [2; 3]. 

Питання про зміст навчання вивчався через теоретичного аналізу 
програм дитячого садка, праць співробітників сектору дошкільного 
виховання Інституту теорії та історії педагогіки АПН РРФСР – 
Л.Пеньєвської, В.Нечаєвої, Є.Радіної, Р.Жуковського, Н.Сакуліної. 

Методи, якими користувалися дослідники, були різними залежно від 
характеру тієї чи тієї задачі. Метод теоретичного аналізу був застосований 
під час розгляду загальних питань навчання в дошкільній педагогіці. 
Розв’язання теоретичних питань спиралося на логічний аналіз явищ 
історичного й теоретичного характеру (наприклад, питання про роль і місце 
навчання в різних системах дошкільного виховання, що існували раніше). 
Інші питання вимагали проведення експерименту (наприклад, питання про 
сам характер навчання, що відповідає завданням дошкільного виховання й 
віковим особливостям дітей). Вивчення практичного досвіду велося через 
спостереження упродовж низки років в осінньо-зимовий період роботи 
дитячого садка у всіх вікових групах (молодшій, середній та старшій). Дані 
спостережень фіксувалися протоколами й щоденниковими записами. 

Спостереження практичної роботи уможливили дослідників дійти 
висновку про необхідність організації педагогічного експерименту, в 
якому вони могли б практично здійснити й перевірити розроблені загальні 
принципові положення щодо питань навчання в дитячому садку. У 
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експерименті практикували два двадцятип’ятихвилинних заняття з 
перервою між ними для старшої групи, одне заняття – 25-30 хв. – для 
середньої групи та одне заняття – 20-25 хв. – для молодшої групи. Як 
показав досвід, таке регламентування навчання в часі у виховному процесі 
дитячого садка виявилося цілком можливим. 

У програму експериментального навчання було включено знання та 
вміння, зазначені «Керівництвом для вихователя дитячого садка», виданій 
у 1945 р. Проте якщо в «Керівництві» саме оволодіння знаннями та 
вміннями передбачалося як бажане, а не обов'язкове («діти можуть 
дізнатися», «діти можуть навчитися»), то дослідники виходили з того, що 
ці знання та вміння діти повинні отримати в дитячому садку від 
вихователя. Із великого кола знань і вмінь для експериментальної роботи 
було виділено деякі знання й моральні уявлення в галузі суспільних явищ і 
відносин, у галузі рідної мови й математики. Програма дослідної роботи 
дозволяла не обтяжувати дітей навчанням, давала можливість контролю і 
тоді ж забезпечувала різноманітність матеріалу як за змістом цих знань і 
умінь, так і за способами оволодіння ними. Експериментальні заняття за 
цією програмою в старшій групі проводились чотири рази на тиждень, у 
середній та молодшій групах – два рази на тиждень. Навчання малюванню, 
конструюванню також відбувалося в групі, але це не входило в 
експериментальний план роботи. 

Одним із центральних питань експерименту стало знаходження тих 
конкретних шляхів впливу на дітей, з яких складається навчання. 
Висунувши нові завдання, що відповідали потребам педагогіки, 
дослідники дійшли висновку про необхідність створення стійких форм 
навчання у вигляді дидактичних (навчальних) зразків словесного, наочного 
та дієвого характеру. Такі навчальні зразки («Зроби, як я роблю», «Скажи, 
як я кажу») слугують як меті подання дітям знань, так і формуванню вмінь. 

У процесі експериментальної роботи в дитячих садках склалася 
ситуація, яка значно ускладнила першочергове завдання. Навчання йшло в 
обстановці, що діяла в дитячих садках на обов'язкових заняттях методики 
«завдань» (1945 року й далі). Ця методика передбачала вільну організацію 
роботи дітей під час малювання, ліплення, занять мовою тощо. Напрямок 
роботи з дітьми проводився через завдання, яке намічало вужчу або 
широку тему для вибору її дитиною. Вплив вихователя на дітей було 
виявлено у формі відповідей на запитання та пропозицій. Такий характер 
роботи сформував у дітей звички, що надалі позначилося на перебігу 
процесу навчання. Виникало нове завдання, яке полягало в тому, щоб 
відокремити сліди впливу методики «завдань» на дітей від впливу на них 
навчання. Отже, можна дійти висновку, що постановка експерименту 
значно ускладнилася. 
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Співробітники сектору дошкільного виховання під час проведення 
експериментального навчання у протокольних записах фіксували дії та 
мову вихователя, а також мову й поведінку дітей, систематично 
аналізували дитячі роботи (малюнки, оповідання тощо). 

На основі багаторазового проведення експерименту було 
встановлено характерні ознаки навчальної діяльності дітей. Надалі вони 
застосовувалися як критерії для оцінки оволодіння дітьми навчальною 
діяльністю. 

Зв'язок педагогічного експерименту з практикою виховання, 
здійснювався повсякденно й був для нас найбільш важливим завданням. 
Тому дослідники вели експеримент у дитячих садках так, щоб під час 
планування роботи в групі експериментальні заняття включалися в 
загальний процес роботи як їх складова. Із цією ж метою вони не 
розширювали зміст експериментальних занять, як правило, не виходили за 
межі програми дитячого садка, зазначеної в «Керівництві для вихователя» 
(1945). Вихователі дитячого садка включалися в перебіг ведення занять і 
розвивали експеримент на звичайному матеріалі. Тому експеримент не 
заважав правильному перебігу педагогічного процесу в групі. Близькості 
експерименту до практики допомагала й конкретна документація, за якою 
він упроваджувався: було розроблено конспекти занять [2; 3]. Ці 
документи стали швидко входити в практику дитячих садків. 

Зауважимо, що питання цього дослідження широко обговорювалися 
теоретиками дошкільного виховання та практиками – вихователями 
дитячих садків (дві наради в Міністерстві освіти РРФСР, дискусія, 
організована журналом «Дошкільне виховання»). Крім того, на підставі 
даних дослідження навчання було включено в «Керівництво для 
вихователя дитячого садка» (1953 р.). 

У березні-червні 1958 р. Інститутом теорії та історії педагогіки 
Академії педагогічних наук було здійснено вивчення стану навчання на 
заняттях у 300 дитячих садках (17412 дітей усіх вікових груп). Перевірка 
підтвердила позитивне значення організації навчання на заняттях у 
дитячих садках і розкрила слабкі місця в цій роботі. Рішення Колегії 
Міністерства освіти РРФСР (1958 р.) на підставі даних перевірки вказало 
на необхідність усунення наявних недоліків у практиці навчання в дитячих 
садках. Загальна концепція освітньої роботи в дитячому садку отримала 
найбільш повне вираження у проекті «Програми виховання в дитячому 
садку» (1960 р.). 

Без сумніву, ігрова діяльність посідала певне місце в педагогічній 
системі радянського дитячого садку, саме в грі і за допомогою гри 
здійснювалось формування дитячої особистості. Питання дитячої гри 
розроблялися педагогічно та психологічно з погляду виявлення її 
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закономірностей, використання із метою виховання. Цьому завданню 
відповідає, наприклад, дослідження О.Черкова «Психологічний аналіз 
процесу оволодіння дитиною нормами суспільної поведінки на основі гри», 
книга Р.Жуковської «Творчі рольові ігри в дитячому садку» [5]. 

Це питання набуло різнобічного вивчення. Не взявши за мету 
розглянути і зіставити результати досліджень, ми вкажемо на кілька схожих 
за темою дисертаційних робіт, які висвітлюють питання про гру як 
діяльність, що забезпечує розвиток пізнавальних інтересів: Р.Рімбург «Гра як 
форма активної пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку», 
Т.Губенко «Творчі ігри як чинник розумового виховання дітей дошкільного 
віку» та П.Саморукова «Творчі ігри як засіб ознайомлення дітей з 
навколишнім суспільним життям». Експериментуючи в галузі вільних ігор, 
вивчаючи досвід дитячих садків, дослідники показали значення дитячих ігор, 
намітили шляхи, засоби і прийоми керівництва ними. 

Результати проведеного дослідження теоретичних та 
експериментальних досягнень О.Усової дозволяють акцентувати на тому, 
що сама практика виховання веде дітей по шляху поступової, але 
неминучої диференціації гри та навчання. Учення як діяльність дітей 
спрямоване до мети, висунутої вихователем, і лише спочатку 
переплітається з грою. Але згодом починають переважати мотиви 
навчання (зробити, виконати). Дослідники надали характеристику 
особливостям навчання: а) навчання ведеться за дидактичними правилами, 
заснованими на психологічних закономірностях та переслідує завдання 
подати знання, оволодіти вміннями; б) навчання спирається на навчальну 
роль дорослого (учителя, вихователя); в) навчання носить організований 
характер: має певну програму й форму організації дітей. 

Це останньому необхідно зосередити більшу увагу бо дошкільне 
«навчання» нерідко розуміємо так, ніби воно протікає «в усьому житті», 
що «дитина вчиться на кожному кроці». Таке розуміння відноситься, 
передусім, до того безперечного факту, що дитина росте в соціальному 
середовищі і сприймає його вплив. До дидактичних же явищ це не 
відноситься [3; 5]. 

Автори експериментальної роботи підкреслювали: із метою 
планомірного й систематичного впливу вихователя на всіх дітей у групі 
навчання в дитячому садку ґрунтується як організований процес і протікає 
у формі занять із групою дітей певного віку; під час планомірного 
розвитку процесу навчання на заняттях формуються значні виховні 
можливості подання дітям знань, вироблення вмінь, виховання 
організованих форм поведінки, уважності, розумової активності; 
виховання активності й самостійності мислення дитини обумовлено тим, 
наскільки навчання для дітей є процесом розв’язання розумових завдань. 
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Якщо це зроблено правильно, то процес навчання викликає в дітей 
усіх щаблів дошкільного віку глибоку зацікавленість, зосередженість 
уваги, самодисциплінованість. Ці якості виявляються в дітей у бажанні 
виконати роботу, знайти цікаві шляхи розв’язання, самоконтролі, у 
здатності контролювати один одного, що, природно, створює атмосферу 
вільної дисциплінованості дітей. 

У проаналізованому досвіді визначилися конкретні умови, за яких 
процес навчання може розвивати дитячу ініціативу, активність і 
самостійність. Значні відмінності у розв’язанні цього завдання виявлено 
під час застосування двох способів побудови навчання: так званого 
«цілісного», де дитині дається весь об’єм роботи, і «диктантного», за якого 
розв’язання навчальної задачі повідомляється по частинах. Кожен із цих 
способів розвиває в дитини певний спосіб мислення, дії і впливає на її 
поведінку. «Цілісний» спосіб дає більше можливостей для вияву 
активності, самостійності. Засвоюючи запропоноване, діти можуть так 
само проявити і власну ініціативу в часткових засобах розв’язання 
розумової задачі та в темпах її розв’язання. «Диктантний» спосіб 
зосереджує зусилля на запам'ятовуванні й відтворенні окремих елементів. 
Для розвитку активності й самостійності тут подано менше умов [4]. 

Висновки. Підсумовуючи, є підстави стверджувати, що в науково-
педагогічній спадщині Олександри Усової чільне місце посідали питання 
дошкільної дидактики. Зміст методики та організації дослідження проблем 
дошкільної дидактики можна подати за напрямками: роль освітньої роботи 
у виховному процесі дитячого садка (взаємозв'язок виховної та освітньої 
роботи; засоби освітньої роботи та навчання; види діяльності дитини та їх 
освітньо-виховне значення; гра; праця; навчальна діяльність, її значення й 
місце); формування навчальної діяльності дитини та її характерні риси 
(несприйнятливість дітей до навчання та її причини; рівні розвитку 
навчальної діяльності; вияв самоконтролю і його роль у формуванні 
навчальної діяльності; індивідуальні випадки протікання навчальної 
діяльності дітей; становлення навчальної діяльності в експериментальних 
групах; роль опосередкованого досвіду в розвитку дітей на щаблі 
дошкільного віку; навчання мови); процес навчання на заняттях (заняття як 
форма організації процесу навчання; організація дитячого колективу на 
занятті; виховання уваги дітей на занятті; розумові завдання та їх значення; 
виховний підхід до помилок дітей; самостійна робота дітей на занятті як 
метод закріплення знань; розвиток активного творчого мислення в дітей у 
процесі навчання; значення результату, одержуваного дитиною, для 
розвитку інтересу до занять). 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ-

СИРОТАМИ ТА ДІТЬМИ, ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО 
ПІКЛУВАННЯ, У ФІНЛЯНДІЇ 

У статті розглянуто види, форми й методи організації соціально-
педагогічної роботи  з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими  
батьківського піклування, у Фінляндії. Виділено низку принципів у сфері 
утримання, виховання й захисту прав дітей-сиріт. Звернено увагу на 
доцільність використання досвіду Фінляндії в процесі створення 
вітчизняної соціально-педагогічної системи утримання та виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Ключові слова: соціально-педагогічна робота, діти-сироти, діти, 
позбавлені батьківського піклування, соціальне сирітство, прийомна сім'я, 
соціальний захист дітей. 

Цыбулько Л. 
доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики и 
социальной работы ДВНЗ "Донбасский государственный педагогический 

университет" 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ, ЛИШЁННЫМИ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ, В ФИНЛЯНДИИ 

В статье рассмотрено виды, формы и методы организации 
социально-педагогической работы с детьми-сиротами  и детьми, 
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лишёнными родительской опеки, в Финляндии. Выделен ряд принципов в 
сфере содержания, воспитания и защиты прав детей-сирот. Обращено 
внимание на целесообразность использования опыта Финляндии в 
процессе создания отечественной социально-педагогической системы 
содержания и воспитания детей-сирот и детей, лишённых родительской 
опеки, в Финляндии.  

Ключевые слова: социально-педагогическая работа, дети-сироты, 
дети, лишённые родительской опеки, социальное сиротство, приёмная 
семья, социальная защита детей. 
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ORGANIZING OF SOCIAL-PEDAGOGICAL WORK WITH 

CHILDREN-ORPHANS AND CHILDREN, DEPRIVED OF PARENTAL 
CARE, IN FINLAND 

Kinds,  form and methods of organizing of social-pedagogical work with 
children-orphans and children, deprived of parental care, in Finland are 
considered in the article. A number of principles in the sphere of maintenance, 
education and protection of the children orphans right are outlined as well. 
Attention is paid to the expedience of using the Finnish experience by creating 
of the native social-pedagogical system of maintenance and education of 
children-orphans and children, deprived of parental care. 

Key words: social-pedagogical work, children-orphans, children, 
deprived of parental care, foster family. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науково-практичними завданнями. Із початку ХХ століття 
людство все більше уваги приділяє проблемі захисту прав дитини. Захист 
дітей і забезпечення їх повноцінного розвитку – проблема національного 
значення для кожної країни. Протягом останніх десятиліть помітно 
змінилася суспільна свідомість щодо прав дітей та системи їх захисту. У 
нових соціально-економічних умовах проблема захисту прав дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, не лише не втратили своєї 
актуальності, а й набули особливої гостроти. 

Інститут сім’ї в Україні сьогодні переживає кризу. Одним із 
важливих аспектів політики зміцнення сім’ї в сучасному суспільстві є 
проблема захисту інтересів дитини у випадку неналежного виконання 
батьками своїх обов’язків із виховання та організації забезпечення 
неповнолітніх за межами біологічної сім’ї. Ведеться активний пошук 
нових форм життєвлаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 
батьківського піклування, виховання в яких наближене до сімейних умов, а 
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також заходів, спрямованих на зміцнення сім’ї, як інституту дитинства, для 
формування міцного становища дітей у сім’ї та профілактики сирітства. 

Світовий досвід свідчить, що ефективність соціалізації та гарантії 
гідного майбутнього дітей, яких виховують у сім’ї, значно вища, ніж у тих, 
кого виховують в інтернатах. Адже виховання дітей у виховних закладах 
інтернатного типу породжує нові проблеми, пов’язані з порушенням 
їхнього особистісного і психічного розвитку, деформацією адаптації й 
інтеграції в суспільстві. 

Необхідність вивчення й використання міжнародного підходу в 
соціально-педагогічній роботі продиктована часом. Лише міжнародне 
співробітництво та глибокий аналіз соціально-педагогічної роботи у 
високорозвинених країнах світу дозволить по-новому підійти до 
організації соціально-педагогічної роботи в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв'язання порушеної проблеми й на які спирається автор. Питання 
організації  педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування, у закладах освіти, оздоровчих 
таборах та соціально-педагогічних службах розглядали у працях Ф.Думко, 
І.Звєрєва, А.Іванченко, Л.Міщик, Т.Осипова, Л.Пундик, С.Харченко та 
інші. Але аспект аналізу зарубіжного досвіду соціально-педагогічної 
роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування, не знайшов, на наш погляд, достатнього відображення у 
вітчизняній психолого-педагогічній науці. Вивченню досвіду соціально-
педагогічної роботи з дітьми-сиротами у Великій Британії присвятили 
дисертаційні роботи Н.Мартовицька та О.Романовська, у Польщі – 
Ю.Яким. У наукових педагогічних виданнях були окремі публікації, 
присвячені соціальному захисту дітей-сиріт у Великій Британії, Болгарії, 
Німеччині, Польщі, Швеції. 

Тому ми поставили за мету висвітлити досвід організації соціально-
педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, у Фінляндії, країні, де з 1919 року існує 
«Омбудсман у справах дитини» і де в цілому немає поняття «позбавлення 
батьківських прав». 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням наукових результатів. Проблемам захисту дітей у 
Фінляндії було приділено значну увагу. Ще з 1919 року в Фінляндії існує 
«Омбудсмен у справах дитини». Зараз у країні діють громадські 
омбудсмани, створені неурядовими організаціями. 

У 1920 році в країні було засновано Спілку захисту дітей 
Маннергейма. Сьогодні до складу цієї Спілки входять понад 92 тисяч 
офіційних членів. Вона має 562 представництва на території країни. Спілка 
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видає щомісячний журнал Lapsemme, який містить найрізноманітнішу 
інформацію щодо проблем народження, виховання й навчання дітей та 
підлітків. Є телефон довіри як для дітей, так і для батьків [4; 78]. 

У 1937 році було засновано Центральну спілку захисту дітей. Є 
Фінська асоціація по догляду за дітьми (допомога батькам і дітям) та 
Асоціація притулків для молодих матерів та жертв сімейного насилля. У 
1945 році Демократична спілка Фінляндії заснувала організацію «Краще-
дітям», взявши за основу Конвенцію ООН по правах дитини. 

Перші спеціальні закони про соціальний захист, що торкалися 
проблем захисту дитини, алкоголізму, жебрацтва, котрими держава 
намагалася запобігти розвитку небажаних тенденцій у соціальному житті 
суспільства, були прийняті у Фінляндії в 1936 році. Професійну підготовку 
соціальних працівників було розпочато у 1942 році в школі суспільних 
наук у Хельсінкі [9]. 

Перший закон про захист прав дитини було прийнято у Фінляндії в 
1937 році, у його основу було покладено підтримку сім’ї. Проте, цей закон 
передбачав, що у випадку, якщо благополуччя дитини неможливо було 
забезпечити в сім’ї, дитину навіть без згоди батьків мали передавати під 
опіку. У новій версії закону «Про захист прав дитини» 1987 року було 
заборонено фізичні покарання дітей. Цей же закон сформулював принципи 
роботи служби захисту дитини, а саме: «співробітництво між сім’єю і 
службою захисту ґрунтується на довірі і прагненні до взаємодії», при 
цьому дитина має отримувати допомогу, насамперед, у знайомому їй 
середовищі – удома. Якщо ж констатується повна неможливість надання 
дитині дієвої допомоги в домашніх умовах, закон передбачає вдаватися до 
вилучення дитини з сім’ї на той термін, який необхідний для повернення 
батьків до нормальних умов життя. Вилучення дитини із сім’ї може 
відбуватись навіть без згоди батьків, якщо життю і здоров’ю дитини 
загрожує небезпека [8]. 

1 квітня 2015 року набув чинності новий закон про соціальний 
захист, мета якого – полегшити сім’ям з дітьми отримання своєчасної 
допомоги, а також гарантувати доступність короткотермінових заходів 
підтримки сім’ї. 

Фінляндія дотримується кращих традицій щодо моделі 
скандинавської благополучної держави, вона має законодавчі основи для 
успішного розвитку освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. 
Соціальна політика в країні протягом усіх повоєнних років розроблялася й 
реалізовувалася в життя державою та муніципалітетами. Сьогодні 
соціальна політика Фінляндії щодо соціально-педагогічної роботи з 
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, 
охоплює державний, муніципальний, громадський та приватний рівні. 
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Населення країни на сьогоднішній день складає 5,48 млн. осіб (16%), 
тобто 877 тисяч – це діти віком до 15 років. 17 тисяч дітей у 2013 році 
проживало за межами своїх біологічних сімей, із них 6 тисяч – у 
прийомних сім’ях. Для дітей є 138 притулків, де утримання обходиться 
державі від 375 до 500 євро на день. У 2008 році у країні проживало 1,5 
млн. сімей, із них 62% – повні, 17% – неповні (матері-одиначки й дуже 
рідко – татусі-одинаки). 35% фінських сімей мають одну дитину, 42% – 
дві, 20% – три й лише 3% сімей мають більше 3 дітей [6]. 

За практичне керівництво службами соціального захисту 
законодавчо відповідають місцеві органи влади. Уряд та міністерства 
відповідають політично: окреслюють перспективи та надають інформацію. 
Законодавчими основами для органів опіки є «Закон про соціальний 
захист» та «Закон про благополуччя дитини» [8]. 

Із метою попередження соціального сирітства Фінська держава 
передбачила цілу низку заходів із соціального захисту населення. 
Допомога на дитину виплачується з моменту народження до 17 років і 
складає 100 євро на місяць на першу дитину, 110,5 євро – на другу, 131 
євро – на третю, 151,5 євро – на четверту і 172 євро на наступну дитину. 
Матері та батьки-одинаки отримують по 36,6 євро на кожну дитину 
щомісяця. Крім того, передбачено ще додаткові соціальні виплати на дітей, 
які не відвідують дитсадок, на навчання та житло. Але навіть за таких умов 
15% фінських сімей мають низький рівень життя і є залежними від 
держави. Тому муніципалітети можуть додатково збільшувати допомогу 
окремим верствам населення (наприклад, допомогу дружинам та дітям 
військовослужбовців). Але попри гарну систему захисту дітей, 
омбудсменів на всіх рівнях, кількість дітей, які потребують соціального 
захисту, із 1996 по 2012 рік зросла в країні з 10 до 40 тисяч.  Насамперед 
збільшилася кількість дітей, які мали бути влаштовані у випадку крайньої 
необхідності чи небезпеки, а також підлітків (віком 13-17 років). Фінансові 
витрати служби допомоги дітям та молоді йдуть, передусім, на 
влаштування дітей. У 2012 році набув чинності закон, згідно з яким 
пріоритетною формою влаштування дітей є прийомна (фостерна) сім’я. 
Іншою альтернативою є надання професійної підтримки біологічним 
батькам. Розробляються особливі альтернативи для влаштування дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а саме: догляд їх удома, у випадку, 
наприклад, коли батьки перебувають у в’язниці. Можуть прийматися 
особливі форми опіки дітей віком до 2 років. Розроблено нову програму 
нагляду для прийомних сімей. Розміщення дітей у прийомних сім’ях 
відбувається диференційовано, залежно від потреб дитини. Для дітей та 
підлітків із труднощами чи з травматичним досвідом є спеціальні сім’ї. 
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Зазначимо, що інститут фостерного батьківства у Фінляндії сьогодні 
професіоналізований. У прийомних сім'ях один із батьків, обов'язково 
повинен мати відповідні знання й освіту в галузі охорони здоров'я, 
соціального захисту чи освіти. До того ж прийомні батьки обов'язково 
проходять навчання (тривалість курсу складає 24 години) за єдиною в 
масштабах країні програмою. Вони також проходять ліцензування, яке 
проводить муніципальна влада та спеціальні муніципальні організації. 
Прийомні батьки отримують заробітну плату, мають право на виплати в 
період тимчасової непрацездатності, а також право на відпустку. 
Муніципалітет виплачує прийомній сім'ї від 22 до 40 тис. євро на рік на 
кожну дитину. 

Під час влаштування дитини у прийомну сім'ю соціальний працівник 
розробляє індивідуальний план і програму роботі з дитиною. Прийомні 
батьки не готують будь-якої регулярної звітності, але вони забов'язані 
дотримуватися складеного плану. Підбором, навчанням та наймом 
прийомних батьків у Фінляндії займаються недержавні організації. Вони ж 
потім «пропонують» послуги прийомних батьків місцевим 
співтовариствам та муніципалітетам. Контроль за діяльністю цих 
організацій здійснюють муніципальні органи влади та спеціальні 
регіональні агентства. Підтримка й супровід прийомних сімей 
здійснюється через роботу соціальної служби, до якої прикріплена дитина, 
через проведення щорічних тренінгів та надання експертного 
консультування, у разі необхідності, через систему «наставництва» від 
досвідчених прийомних батьків та професійне співтовариство – об'єднання 
прийомних сімей. 

Цікавим є те, що в основі фінської системи соціального захисту дітей 
лежить принцип «м'якого втручання», що означає поступове застосування 
спочатку більш м'яких форм роботи із сім'єю та дитиною, а потім 
поступовим переходом до більш глибокого втручання, якщо зберігається 
необхідність «інтервенції». Відповідно до чинного нормативного 
документу («Закону про благополуччя дітей»/ Children Welfare Act) органи 
влади Фінляндії зобов'язані підтримувати сім'ї в галузі виховання дітей у 
широкому розумінні цього поняття. 

Для благополучних сімей це означає, що в межах реалізації 
державної сімейної політики має бути представлено типовий набір базових 
послуг. Проте, у ситуації, коли сім'я стикається з якимись труднощами, їй 
мають надати більш широку підтримку, яка здійснюється через складання 
індивідуального плану роботи з дитиною та її сім'єю в кожному випадку 
окремо. Клієнтами амбулаторної форми підтримки дітей і сім'ї є сьогодні 
понад 60 тисяч дітей. При цьому дитина може стати клієнтом системи 
соціального захисту кількома шляхами, а саме: 
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- за власною заявою чи за заявою членів сім'ї; 
- через поступовий перехід до роботі з дитиною, якщо батьки є 

клієнтами будь-якої служби соціального захисту (мають проблеми з 
прибутками, зайнятістю чи в інших випадках); 

- у випадку виявлення соціальним працівником дитини, яка потребує 
допомоги; 

- унаслідок звернення співробітників з інших галузей. 
Зазначимо, що такого поняття, як позбавлення батьківських прав, у 

Фінляндії немає. На міжнародному форумі з проблем допомоги дітям та 
підліткам, позбавленим батьківського піклування, що відбувся в червні 
2014 року, директор Центральної спілки захисту дітей Фінляндії, професор 
С.П.Сауро в доповіді «Дитяча та молодіжна політика Фінляндії та її 
практика» зауважив: «Ми маємо змінити наше ставлення до дітей, щоб 
ефективно втілювати в життя політику, накреслену в законі 2012 року, і 
усвідомити, що діти не стали гіршими, просто фахівці мають сьогодні 
більше ретельно осмислювати свою стратегію» [6]. 

Протягом останніх років у Фінляндії сім’ї все більше залучають до 
виховання дітей. Державні служби виявляють сім’ї з незначними 
ресурсами й надають їм відповідну допомогу. У країні здійснюється 
велика превентивна робота, до виховання дітей залучаються також люди з 
близького оточення сім’ї (бабусі й дідусі, брати й сестри, друзі батьків), 
яким небайдужа доля дитини. Зазначимо, що з 2012 року кількість дітей, 
які потребують влаштування у прийомні сім’ї, у країні не зростає. 

У спеціалізованих стаціонарах і диспансерах Фінляндії 
здійснюються спеціальні форми підтримки розумово відсталих дітей: 
організація денного перебування, елементарне навчання, залучення до 
праці, побутова адаптація тощо. У країні також є добре розвинена мережа 
наркологічних служб, що здійснюють лікування й реабілітацію наркоманів 
та їхніх родин. У розв᾿язанні питань виховання родинам допомагають 
педагогічні консультації, до яких залучено психологів, соціальних 
працівників, лікарів, логопедів тощо. 

Звичайно, як і в будь-якій іншій країні, у Фінляндії є діти, які 
залишилися без батьків. Для таких дітей є спеціалізовані дитячі інтернатні 
установи, на утримання яких держава витрачає до 400 млн. євро щорічно. 
Але знаходяться діти-сироти в інтернатних закладах лише в тому випадку, 
якщо соціальні служби не знаходять для них прийомні сім᾿ї. 

Висновки з даного дослідження й перспективи подальших 
розвідок у цьому напрямку. Дослідження історичного досвіду й 
знайомство із сучасними тенденціями щодо утримання й захисту прав 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Фінляндії 
дозволяє дійти висновку про доцільність звертання до зарубіжного досвіду 
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в процесі створення вітчизняної соціально-педагогічної системи, 
утримання й виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Досвід Фінляндії в цій галузі є досить цікавим: інститут 
прийомної сім’ї в країні професіоналізований; здійснюється велика 
превентивна робота з «проблемними сім’ями», до якої залучаються люди з 
близького оточення сім’ї; у розв᾿язанні питань виховання родичам 
допомагають педагогічні консультації із залученням психологів, 
соціальних працівників, лікарів, логопедів; із метою попередження 
соціального сирітства державою передбачено цілу низку заходів із 
соціального захисту населення, зокрема допомога на дітей виплачується з 
моменту народження до 17 років. Діяльність соціально-педагогічної 
системи регламентується федеральним та місцевим законодавством. Але 
переносячи досвід Фінляндії в Україну, ураховуємо як соціальні, 
економічні, законодавчо-правові, адміністративні, так й інші особливості 
нашої країни. 

Література 
1. Кравчук Л.Ф. Зарубіжний досвід реалізації політики щодо дітей-сиріт: 

пріоритетні напрямки провадження / Л.Ф.Кравчук // Збірник наукових праць. - 
2011. - №5. - С. 11-20. 

2. Рібцун Ю.В. Спеціальна освіта дітей-сиріт за рубежем / Юлія Рібцун // 
Соціально-правовий захист дітей, позбавлених батьківської опіки: науковий 
вісник Ужгородського національного університету: матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції (22-23 вересня 2005 р.). - Ужгород, 2005. - №9. - 
С. 84 - 85. - (Серія "Педагогіка. Соціальна робота"). 

3. Соціальна педагогіка: Підручник / за ред.проф. А.Й.Капської. - Київ: Центр 
навчальної літератури, 2009. - 412с.  

4. Шость Н.В. Правове становище дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 
піклування батьків (В питаннях та відповідях для практичних працівників). 
Харків, 2005. – 243с. 

5. Heino, T. Family Group Conference from a Child Perspective. Nordic Research 
Report. National Institute for Health and Welfare, Report 13. Helsinki, 2009. 

6. http://www.agj.de/...alternativen-zur-unter-bringung-von-kindern-und-judendlichen-
ausserhalb-der-hezkunftsfamilien/  

7. http://www.crimeandjustice.org.uk/  
8. ru.wikipedia.org/  
9. studopedia.ru/…sotcialnoy…v-finlandia-… 
10. undeream.com/tourism/Europe/Finland/element.php… 
 



Загальна школа 
 

Гуманізація навчально-виховного процесу                                            Випуск LXXІV 
                                                                                                                  Слов’янськ – 2015 

 

165 

ЗАГАЛЬНА ШКОЛА 
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кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальної 
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УДК 376.016:81-028.31 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ІЗ 

ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ УСВІДОМЛЕНОГО 
ОРІЄНТУВАННЯ НА МОРФЕМУ ЯК МОВНУ ОДИНИЦЮ, ЩО 

МАЄ ДВОПЛАНОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ 
У статті розглядається проблема особливостей формування в учнів 

початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення усвідомленого 
орієнтування на морфему як мовну одиницю, що має двопланову 
організацію, а саме, план вираження (звукову організацію) і план змісту. 
Переважна більшість учнів спеціальної школи для дітей із тяжкими 
порушеннями мовлення має загальний недорозвиток мовлення. 
Специфічність прояву загального недорозвитку мовлення, що є 
результатом різної базової мовленнєвої патології, вимагає організації 
досліджень, що задовольнили би потреби практики з позицій 
диференційованого методичного забезпечення в умовах класного 
простору. Важливою умовою мовленнєвого розвитку молодших школярів із 
тяжкими порушеннями мовлення є робота над збагаченням й увиразненням 
їхнього словника, формування вмінь правильно, точно й образно 
використовувати лексику рідної мови в процесі продукування власних 
висловлювань. Школярам необхідно володіти достатнім словниковим 
запасом (під час добору спільнокореневих слів), уміти визначати різницю 
між лексичним і граматичним значеннями слова, володіти операціями 
вибору й комбінування необхідних морфем. Враховуючи зазначене, 
ефективність засвоєння учнями будови слова визначається високим рівнем 
сформованості наступних умінь: використовувати прийоми словозміни й 
словотворення, абстракції й узагальнення, пізнавальної активності в 
галузі семантики й мовного оформлення висловлювань. 

Ключові слова: молодші школярі з тяжкими порушеннями мовлення, 
граматика, морфологічні елементи слова, лексичне значення слова, 
граматичне значення слова, спільнокореневі слова, синоніми, слова з 
омонімічними коренями. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ 

КЛАССОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
ОСОЗНАННОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МОРФЕМУ КАК 

ЯЗЫКОВУЮ ЕДИНИЦУ, КОТОРАЯ ИМЕЕТ ДВОПЛАНОВУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 

В статье рассматривается проблема особенностей формирования у 
младших школьников с тяжелыми нарушениями речи осознанного 
ориентирования на морфему как языковую единицу, которая имеет 
двуплановую организацию, а именно, план выражения (звуковую 
организацию) и план содержания. Важным условием речевого развития 
младших школьников с тяжелыми нарушениями речи является работа над 
обогащением словаря детей, формирование умений правильно, точно и 
образно использовать лексику родного языка в процессе порождения 
собственных высказываний. Школьникам необходимо владеть 
достаточным словарным запасом (в процессе подбора однокоренных слов), 
уметь определять разницу между лексическим и грамматическим 
значением слова, владеть операциями выбора и комбинирования 
необходимых морфем. Таким образом, эффективность усвоения учениками 
состава слова определяется высоким уровнем сформированности 
следующих умений: использовать приемы словоизменения и 
словообразования, абстракции и обобщения, познавательной активности в 
области семантики и языкового оформления высказываний. 

Ключевые слова: младшие школьники с тяжелыми нарушениями 
речи, граматика, морфологические элементы слова, лексическое значение 
слова, грамматическое значение слова, однокоренные слова, синонимы, 
слова с омонимическими корнями. 

Grynenko O. 
candidate of pedagogical, associate professor in speech therapy and special 

psychology Donbass State Pedagogical University 
FORMATION OF THE CONSCIOUS ORIENTATION OF THE JUNIOR 
SCHOOLCHILDREN WITH HEAVY SPEECH DISTURBANCES ON A 

MORPHEME AS A UNIT OF SPEECH WITH DOUBLE-PLANNED 
ORGANIZATION 

The problem of formation of the conscious orientation of the junior 
schoolchildren with heavy speech disturbances on a morpheme as a unit of 
speech with double-planned orientation, namely the plan of expression (sound 
organization) and the plan of content is considered in the article. The work on 
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enriching and making more expressive the vocabulary of the junior 
schoolchildren suffering from heavy speech disturbances and the formation of the 
skill to use the lexical wealth of their native language correctly, exactly and 
clearly in the process of producing their own utterances is a very important 
condition for the speech development. It is necessary for the school pupils to 
master the vocabulary rich enough (when they choose the words with a single 
root), to be able to define the difference between lexical and grammatical 
meanings of the words, to master the operations of choosing and combining the 
necessary morphemes. Taking into consideration everything from the above-
mentioned, the efficiency of acquiring the notion of word-building by the pupils is 
defined by the high level of formation of the following skills: to use the technique 
of word-change and word-building, abstraction and generalization; perceptual 
activity in the sphere of semantics and word-arrangement of the utterances. 

Key words: junior school pupils with heavy speech disturbances, grammar, 
morphological word elements, lexical word meaning, grammatical word 
meaning, single-root words, synonym, words with homonymous roots. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. Проблема 
реалізації визначеної в «Державному стандарті загальної початкової освіти 
мовленнєвої лінії вивчення мови на одне з чільних місць висуває роботу над 
словом з огляду на ту важливу роль, яку відіграє лексика в комунікативно 
спрямованому оволодінні мовою. Робота над вивченням лексичного 
матеріалу в початкових класах загальноосвітніх шкіл для дітей із тяжкими 
порушеннями мовлення (ТПМ) має велике загальноосвітнє і практичне 
значення. Вивчення його розширює знання учнів про мову, ознайомлює з 
одиницею мови – словом, є головним джерелом збагачення словника учнів. 
Вивчення лексики розвиває увагу учнів до значення й уживання слів у 
власному мовленні, виховує потребу в доборі необхідного слова для 
точного висловлювання думки, розвиває чуття мови. Через інтерес до 
лексики виховується інтерес до мови в цілому. Саме в початкових класах 
потрібно, на думку В. Сухомлинського, ввести дітей у сад, назва якому – 
рідне слово, домогтися, щоб кожна дитина пережила відчуття здивування, 
відкриваючи красу рідного слова. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Сьогодні в Україні 
спостерігається тенденція до зростання кількості дітей із ТПМ. Даний факт 
вимагає перегляду методів і форм навчання та виховання зазначеної 
категорії дітей (С. Конопляста, З. Ленів, Л. Лопатіна, Н. Манько, 
І. Марченко, Н. Пахомова, О. Приходько, В. Тарасун, В. Тищенко, 
М. Шеремет та ін.). 

Формування цілей статті (постановка завдання). Мета статті – 
розкрити особливості формування в учнів початкових класів із тяжкими 
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порушеннями мовлення усвідомленого орієнтування на морфему як мовну 
одиницю, що має двопланову організацію (план вираження – звукову 
організацію та план змісту). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Тяжкі порушення 
мовлення – це різні види (ринолалія, дизартрія, алалія, афазія, заїкання та ін.) 
виражених порушень мовленнєвої діяльності різноманітного органічного 
походження, прояву, ступеня, локалізації ураженої функції, часу ураження, 
при яких спостерігається повний або частковий розлад мовної та 
комунікативної здібностей людини, що унеможливлює справжнє оволодіння 
мовою, яке передбачає вміння використовувати мову в різних 
комунікативних ситуаціях із різними комунікативними цілями (В. Ковшиков, 
Р. Левіна, О. Мастюкова, В. Орфінська, Є. Соботович та ін.). Неповноцінна 
мовленнєва діяльність впливає на формування у дітей інтелектуальної, 
сенсомоторної, сенсорної та емоційно-вольової сфери (Л. Андрусишина, 
Т. Барменкова, Р. Бєлова-Давід, Ю. Гаркуша, Г. Гуровець, Л. Виготський, 
Л. Данилова, Р. Левіна, Р. Лалаєва, О. Мастюкова, І. Маєвська, Є. Соботович, 
В. Тарасун, О. Усанова та ін.). 

Переважна більшість учнів спеціальної школи для дітей із ТПМ має 
загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ). Специфічність прояву 
загального недорозвитку мовлення, що є результатом різної базової 
мовленнєвої патології, вимагає організації досліджень, що задовольнили 
би потреби практики з позицій диференційованого методичного 
забезпечення в умовах класного простору (О. Винокур, Е. Данілавічютє, 
В. Ільяна, Т. Махукова, І. Прищепова, О. Ревуцька, Є. Соботович, 
Л. Спірова, В. Тарасун, О. Федорова, Н. Чередніченко, М. Шевченко, 
М. Шеремет, А. Ястребова та ін.). 

Перехід на рівень початкової освіти автоматично перетворює 
мовлення дитини на інструмент для опанування теоретичних 
лінгвістичних знань. Наявна на цей момент недосконалість зазначених 
компонентів мовлення стає причиною серйозних труднощів опанування 
предметів мовного циклу (Е. Данілавічютє, В. Ільяна, О. Ревуцька, 
В. Тарасун, Н. Чередніченко, М. Шевченко, М. Шеремет та ін.), а 
логопедична робота, передбачена спеціальними заняттями, здебільшого 
спрямована на подолання індивідуальних помилок усного та писемного 
мовлення, що є, безумовно, важливим, але недостатнім чинником 
формування належного рівня готовності до оперування мовленням з метою 
засвоєння теоретичних лінгвістичних знань. 

Важливою умовою мовленнєвого розвитку молодших школярів із 
ТПМ є робота над збагаченням й увиразненням їхнього словника, 
формування вмінь правильно, точно й образно використовувати лексику 
рідної мови під час продукування власних висловлювань. Саме тому 
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змістом початкового навчання мови, в спеціальній загальноосвітній школі 
для дітей із ТПМ є слово, його лексичне значення, багатозначні слова, 
найуживаніші синоніми, антоніми, омоніми. Учні повинні вміти пояснити 
значення вживаних у мовленні слів, розпізнавати в текстах синоніми, 
антоніми та найуживаніші омоніми. 

Вивчення розділу «Будова слова» має непересічне важливе значення 
оскільки він тісно пов’язаний із суміжними розділами про мову: лексикою, 
бо лексичне значення членованих на морфеми слів у більшості своїй витікає 
зі значення складових морфем; словотвором, адже одним із 
найпоширеніших способів словотворення в українській мові є 
морфологічний; фонологією, оскільки «життя»» фонем виявляється в 
морфемах; морфологією з її парадигматичною системою мови й 
граматичними категоріями; синтаксисом – синтагматичними відношеннями 
словоформ у словосполученнях і реченнях; стилістикою, що враховує 
варіативні форми слів, відбір і способи організації словоформ певного 
призначення в мові, коли зауважуються зміст, мета й ситуація спілкування. 

Під час виконання завдань з розділу «Будова слова» учні з ТПМ 
припускаються різного роду помилок, які можна об’єднали у три групи: 

Перша група помилок при здійсненні морфемного аналізу: зменшення 
або збільшення буквеного складу морфологічних одиниць (порушення 
цілісності морфем): пе-рехід, хма-ринка, дру-жок, приши-ти. 

Друга група помилок при доборі спільнокореневих слів: заміна 
словотворення словозміною: зима – зими, зимою; добір слів за 
фонологічною єдністю: гора – горіти, горіхи; добір слів за подібністю 
лексичних значень: парк – сад; клен – ялинка; змішування за значенням із 
синонімами та словами з омонімічними коренями: літо – літак, елітний, 
літопис; дорога – дорогий. 

Третя група помилок при утворенні слів за допомогою афіксів: 
ненормоване вживання суфіксів і префіксів: хлібороб - хлібар, садівник – 
садник; змішування за значенням суфіксів і префіксів: бити – набити 
(замість розбити); смішити – присмішити (замість розсмішити). 

Таким чином, в процесі засвоєння знань про будову слова на уроках 
української мови у молодших школярів із ТПМ виникають значні 
труднощі та велика кількість специфічних помилок. На нашу думку, 
однією з причин є наявність системних порушень мовлення учнів 
зазначеної категорії (недостатня сформованість фонематичних, лексичних, 
граматичних та морфологічних узагальнень). 

За результатами аналізу літературних джерел з проблеми 
дослідження (Д. Богоявленський, О. Гвоздєв, С. Жуйков, М. Львов та ін.) 
нами встановлено, що однією з умов успішного засвоєння знань про 
морфологічні елементи слова є сформованість компонентів усного 
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мовлення (фонетико-фонематичного та лексико-граматичного). Так, 
школярам необхідно володіти достатнім словниковим запасом (під час 
добору спільнокореневих слів), уміти визначати різницю між лексичним і 
граматичним значеннями слова, володіти операціями вибору й 
комбінування необхідних морфем. Враховуючи зазначене, ефективність 
засвоєння учнями будови слова визначається високим рівнем 
сформованості наступних умінь: використовувати прийоми словозміни й 
словотворення, абстракції й узагальнення, пізнавальної активності в галузі 
семантики й мовного оформлення висловлювань. Оволодіння дітьми 
системою словотвору рідної мови визнається науковцями (О. О. Леонтьєв, 
Ф. Сохін, О. Негневицька, О. Шахнарович, Т. Ушакова, С. Цейтлін та ін.) 
як важливий етап в мовленнєвому та когнітивному розвитку дитини, не 
тільки з позицій усного мовлення, але й у контексті підготовки до 
опанування письма. 

Виходячи з вищезазначеного, в процесі формування в учнів 
початкових класів із ТПМ усвідомленого орієнтування на морфему як 
мовну одиницю, що має двопланову організацію: план вираження (звукову 
організацію) і план змісту на уроках рідної мови необхідно систематично 
застосовувати: 

1. Порівняльний аналіз спільнокореневих слів із словами з омонімічними 
коренями. Робота над диференціацією спільнокореневих слів і слів з 
омонімічними коренями загострює мовне чуття учнів, ставить їх у досить 
складну мовну ситуацію, коли потрібно усвідомити можливість подвійного 
смислу одного і того самого слова. Крім того, для розуміння структурних 
відмінностей слів із омонімічними коренями аналіз вимагає входження в 
галузь морфемних значень. При цьому необхідно відпрацьовувати в учнів 
уміння членувати слова за будовою з урахуванням їх лексичного і 
морфемних значень. 

2. Диференціація понять «спільнокореневі слова» і «синоніми». 
Робота над синонімами допомагає досягти точності в розумінні відтінків 
значення слова, привчає учнів із ТПМ вдумуватися в зміст уживаних слів, 
семантично правильно будувати словосполучення (речення), вибирати 
найбільш потрібне слово й уникати повторень у мовленні, сприяє 
збагаченню лексичного запасу школярів зазначеної категорії. 

Лексичне багатство мови значною мірою забезпечується її 
синонімікою. Чим більше в словнику людини синонімів, які позначають 
різні предмети, дії, ознаки, тим багатші виражальні можливості як мови, так 
і мовлення. Синоніми – однакові або близькі за значенням слова, але різні за 
звучанням. Вони можуть означати ті самі поняття, але з різними 
найменуваннями (бегемот – гіпопотам, плаття – сукня та ін.). Синоніми 
можуть відрізнятися відтінками лексичного значення (сказати, мовити), 
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емоційно-експресивним забарвленням (мама, матінка, матуся, 
матусенька), стилістичною належністю (дім, хата, будинок, палац), 
ступенем уживаності і поєднанням з іншими словами (карі очі, але 
коричневі черевики). 

Ознайомлення школярів із ТПМ із синонімічним багатством мови, 
вироблення навичок безпомилково добирати синоніми залежно від 
мовленнєвої ситуації – ефективний засіб збагачення словникового запасу і 
основа формування їх мовленнєвих навичок. Синонімічні зв’язки слів є 
одним із видів лексико-семантичних зв’язків, що базуються на близькості 
лексичних значень, хоча близькість синонімічного ряду вужча, ніж взагалі 
семантична близькість. Синонімічний ряд розглядається як мікросистема, 
члени якої пов’язані відношеннями подібності й розбіжності. У процесі 
опрацювання синонімів, на нашу думку, необхідно враховувати дві 
сторони: момент тотожності або близькості значення і момент різниці 
(смислові відтінки, різне емоційне й стилістичне забарвлення). 

Враховуючи вищезазначене, ми пропонуємо використовувати 
найбільш ефективні прийоми, які загострюють увагу до значення кореня, 
спільнокореневих слів і допомагають учням усвідомити їх структурну й 
смислову спільність та сприяють посиленню семантичного аспекту в 
аналізі спільнокореневих слів. 

Тренування учнів у засвоєнні слів реалізується вправами, які 
закріплюють семантику слів і словосполучень, утворених на основі 
смислової узгодженості. Відповідно всі лексичні вправи поділяються на 
дві категорії, спрямовані на: запам’ятовування слова, його семантики в 
єдності з вимовою і граматичною формою; формування сполучень слів 
смислового характеру. 

Продемонструємо на прикладі декілька таких вправ. 
Вправа. Учням пропонують із поданих слів виписати тільки пари 

спільнокореневих слів та пояснити своє рішення (гриб – боровик, меблі – 
стілець, ліс – лісник, стіл – столик, книга – підручник). 

Вправа. Учням пропонують уважно прочитати слова. Записати 
спочатку спільнокореневі слова, потім – з однаковим значенням: казати, 
співати, говорити, співець, балакати, співучий, заспів, розмовляти, співак. 

Вправа. Учням пропонують уважно прочитати слова і відповісти на 
запитання: Чим відрізняються дві групи слів: а) сніговій, хурделиця, 
метелиця, завірюха, хуртовина, хуга, заметіль, віхола, завія; б) сніговій, 
сніг, снігопад, сніжинка, снігурі, засніжений. 

Самостійне групування слів – це активна робота над опорами для 
майбутнього висловлювання, в процесі якої молодші школярі з ТПМ 
вчаться керувати семантикою свого висловлювання. 
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Порівняльний аналіз спільнокореневих слів і слів з омонімічними 
коренями. У мовознавстві омонімами називають різні, ні в чому не схожі 
предмети, ознаки, дії. Між лексичним значенням цих слів немає спільних 
елементів смислу. Істотними ознаками омонімів є також приналежність до 
однієї й тієї самої частини мови, однакові вимова і написання (ключ – ключ 
від дверей, журавлиний ключ, скрипковий ключ, ключ – джерело). 

Виключно ефективним прийомом, за допомогою якого формується у 
школярів із ТПМ уявлення про корінь як значущу частину слова, є 
зіставлення слів із коренями-омонімами, тобто з морфемами, які однаково 
пишуться та вимовляються, але мають різне значення. 

Засвоєння явища омонімії вимагає широкого використання 
різноманітного мовного матеріалу (словосполучення, речення, тексти), 
який би яскраво ілюстрував семантику однакових слів (розв’язувати 
приклад; брати приклад з когось). До того ж учні вправляються в 
поясненні значень однакових за вимовою й написанням слів, словесно 
ілюструють їх пари. 

Під час вивчення морфемної будови слова учні тренуються в 
розмежування спільнокореневих слів і слів з омонімічними коренями. З 
цією метою ми пропонуємо наступні вправи. 

Вправа. Які з поданих слів є спільнокореневими? Поясніть: 
бережливий, бережок, бережний, бережливість; дорогий, дорога, 
дорожні, подорожчати, придорожній; сирість, сирник, сирий, відсиріти. 

Вправа. Учням пропонують уважно прочитати невеличкий текст 
(вірш), переписати його, знайти слова-омоніми та виділити їх олівцями 
різних кольорів. Які слова схожі за вимовою? Чи є вони 
спільнокореневими? Чому? 

Подібні вправи створюють надійне підґрунтя для успішного 
вивчення лексикології в основній школі, прискорюють процес кількісного 
та якісного збагачення словника молодших школярів із ТПМ. 

Висновки. Систематичне використання на уроках української мови 
в спеціальних загальноосвітніх школах для дітей із ТПМ порівняльного 
аналізу спільнокореневих слів і синонімів та спільнокореневих слів і слів з 
омонімічними коренями позитивно позначається на рівні сформованості 
умінь виділяти й позначати морфологічні елементи слова, добирати 
спільнокореневі слова до заданого слова, утворювати слова з однаковими 
та різними афіксами. Лексичні вправи сприяють формуванню в учнів 
початкових класів із ТПМ умінь аналізувати слова, активізують та 
збагачують словниковий запас, розвивають мислення. 
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РОЛЬ ВМІННЯ ВЧИТИСЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті обґрунтовується вміння вчитися в організації навчальної 
діяльності молодших школярів. Розкриваються умови формування вміння 
вчитися. 
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РОЛЬ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье обосновывается роль умения учиться в организации 
учебной деятельности младших школьников. Раскрываются условия 
формирования умения учиться. 
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ROLE ABILITY TO LEARN IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF 
YOUNGER SCHOOLBOYS 

The article deals with the role of the didactic means in the forming of the 
skill of the studying at the primary school pupils. The various didactic means as 
a word a text book. 

Key words: skill of studying, educational activity, primary school pupils. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язки з 
важливими науковими чи практичними завданнями. Аналіз 
психолого-педагогічних праць свідчить про те, що процес формування 
вміння вчитися складний і багатоаспектний. 

Тому його суть можна розкрити, застосовуючи знання з різних наук: 
філософії, окремо теорії пізнання, фізіології, психології, дидактики. 
Відносно теорії пізнання існує два види пізнавальної діяльності: науковий 
і навчальний. Перший спрямований на відкриття нових 
соціальнозначущих знань, на їх підставі розкриваються різні галузі 
суспільства. 

У процесі навчально-пізнавальної діяльності учнів відкривають нове 
для себе, розвиваються самі. Пізнання науковця і учня мають схожі риси й 
вміння: творчий характер, відкриття нового, вміння спостерігати, збирати 
факти, аналізувати, робити висновки і застосовувати їх на практиці. 
Вчителю в процесі навчання слід наблизити пізнавальну діяльність учня 
до наукової, сформувати у нього необхідні дослідницькі вміння. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспект вивчення ролі 
вміння вчитися в формуванні навчальної діяльності молодших школярів 
розкрили в своїх працях педагоги і психологи: Ю. Бабанський, В. Давидов, 
М. Данилов, О. Дусавицький, Д. Ельконін, В. Євдокимов, Б. Коротяєв, 
Г. Костюк, І. Лернер, В. Лозова, А. Маркова, К. Матиас, В. Паламарчук, 
Н. Тализіна, І. Унт, Г. Цукерман. 

Формування цілей статті (постановка завдання). Розкрити роль 
вміння вчитися в формуванні навчальної діяльності молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Психологи В. Давидов, 
Л. Виготський, Г. Костюк спираючись на основні положення теорії 
пізнання, розробили теорію діяльнісного підходу до розвитку особистості. 
Вони довели, що головним фактором розвитку особистості є діяльність. У 
кожному віковому періоді певний вид діяльності стає сензетивним, тобто 
провідним. В ній формуються всі новоутворення даного віку. В 
молодшому шкільному віці провідною виступає навчальна діяльність, 
завдяки чому у дитини розвивається теоретичне мислення, рефлексія. 

Основою пізнання є не сама діяльність, але її перетворення в процесі 
засвоєння знань. 

Відбитково-перетворюючий характер навчально-пізнавальної 
діяльності обумовлює її змістовний і структурно-функціональний 
компоненти. Єдність цих складових навчального пізнання знайшла 
конкретне відображення в теорії поетапного формування розумових дій. Її 
автори П. Гальперін, Н. Тализіна вважають, що головним фактором, 
детермінуючим засвоєння знань , умінь, навичок є діяльність. Вона – та 
система, в якій функціонує пізнання. 
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Розумова діяльність є формою психологічної взаємодії людини з 
навколишнім світом. 

П. Гальперін, Н. Тализіна навчальну інформацію трактують не як 
готовий результат, який треба «вкласти» в голову учнів. Вона здобувається в 
їх активній діяльності. Мислення школяра спрямовано на розпредмечування 
діяльності, що входить до структури знань. Дитина, засвоючи певні типи 
знань, також засвоює адекватні їм зразки цієї діяльності. 

Таким чином, учні в процесі здобуття нових знань оволодівають 
вміннями вчитися і готуватися до самостійної навчальної праці. 

При вивченні психолого-педагогічної літератури нами визначені 
знання про діяльність взагалі, структуру навчальної діяльності, її 
особливості і умови формування. Ці знання необхідні для 
цілеспрямованого добору дидактичних засобів і правильної організації 
процесу навчання молодших школярів в умінню вчитися. 

До структури навчальної діяльності входять дві підсистеми: 
навчальна і пізнавальна. Перша – сам процес учіння, змістом його є 
сукупність навчальних дій, які залежать від змісту навчального матеріалу. 
Друга підсистема складається з пізнавальних умінь, за Допомогою яких 
перетворюється і засвоюється зміст освіти, 

Навчальна діяльність – система відкрита, що дозволяє її компонентам 
взаємодіяти з системою дидактичних засобів. Однак, не всяке учіння є 
навчальною діяльністю. Воно стає нею лише в тому випадку, коли учень в 
ході здобуття знань оволодіває збагачуючими його способами, які необхідні 
для розв’язання навчальних завдань; засвоює прийоми самоконтролю і 
самооцінки. Іншими словами, учіння стає навчальною діяльністю, якщо 
учень в процесі навчання навчається вчитися. 

Навчальна діяльність виступає як об’єкт керування з боку вчителя. 
Воно в даному випадку складається не тільки з директивних вказівок 
вчителя, але передусім зі створення умов для реалізації творчого 
потенціалу самих учнів в процесі розв’язання навчальних завдань. Такий 
підхід до керування навчальною діяльністю дозволяє зрозуміти функції 
дидактичних засобів в навчанні. Вони викликають в учнів інтерес до 
знань, умінь, сприяють тому, що мета і навчальна задача стають 
особистими для кожного учня. 

Вміння вчитися – це новоутворення, зв’язане в першу чергу .з 
засвоєнням форм навчального співробітництва. Мета, яку поставив 
учитель, повинна стати метою учня. Тільки за цією умовою відбувається 
сумісна діяльність учителя і учнів. 

На підставі аналізу праць педагогів були визначені етапи, засоби та 
умови формування умінь. Перший – спільна діяльність учителя та учнів по 
визначенню нових знань і способів діяльності, необхідних для засвоєння 
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навчального матеріалу. Другий – мотивація учіння: роз’яснення значення 
нового способу діяльності. На третьому етапі організовується робота, 
спрямована на усвідомлення дій, з яких складається спосіб, і знань про 
нього. На четвертому – застосування способу в різних ситуаціях: при 
розв’язанні стандартних і творчих завдань; в колективній та 
індивідуальній роботі. На п’ятому етапі здійснюється перевірка і оцінка 
сформованого вміння. 

В процесі формування вмінь використовуються різноманітні засоби 
навчання: слово вчителя, підручник, наочність, гра, проблемні ситуації, 
творчі завдання, роз’яснення, бесіда-діалог, елементи дослідження, 
самостійна робота: колективна, групова, індивідуальні форми організації 
навчальної праці. 

Вчені підкреслюють, що вміння формується ефективно при 
дотриманні таких умов: 

 Мотивація учіння. Роз’яснення необхідності навчання вмінню 
вчитися, розвиток інтересу до пізнання. Оцінка вчителем не тільки знань, а 
і вмінь. Дати дітям радість праці, радість успіху в учінні, створити в їх 
серцях почуття гордощів, гідності – це перша заповідь виховання ... Успіх 
в учінні – джерело внутрішніх сил дитини, що народжують енергію для 
подолання труднощів, бажання вчитися, – писав В. Сухомлинський. 

 Засвоєння способів діяльності одночасно із знаннями. Способи 
навчально-пізнавальної діяльності не тільки роз’яснюються, але і 
систематично формуються в єдності з вивченням програмового матеріалу. 
Формування вміння вчитися здійснюється не ізольовано, а в сполученні з 
реалізацією багатьох інших розвивальних і виховних функцій навчання. 

 Активізація кожного компоненту вміння вчитися. 
 Диференційований і індивідуальний підхід у процесі формування 

вміння вчитися. 
 Дотримання принципів навчання. В першу чергу, 

природовідповідності, цілеспрямованості, єдності навчання, розвитку і 
виховання, послідовності та систематичності, наочності. 

Процес формування вміння вчитися впливає на розвиток особистості 
учня. Як свідчать дослідження науковців, передусім у дитини 
розвиваються мотиваційні основи навчання: потреби, мотиви, інтереси. 
Н. Тализіна. Досліджуючи процес формування в учнів пізнавальних умінь, 
прийшла до висновку, що з перших днів перебування дитини в школі 
головним мотивом учіння виступає позиція школяра. Цей мотив дуже 
широкий, і тому він поступово втрачає свою силу. Маленький школяр 
починає відчувати труднощі в навчанні, втрачає інтерес до школи. Одним 
з наслідків такого явища є відсутність зв’язку між позицією школяра як 
мотиву навчання і змістом того, що учень робить на уроці. Він не знає, 
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чим потрібно займатись, як засвоювати навчальний матеріал, тобто не вміє 
вчитися. Тому уроки для нього стають одноманітним и та сумними. 
Завдання вчителя в цей період полягає в тому, щоб «відкрити серце 
дитини», збудити в неї бажання засвоювати навчальний матеріал, навчити 
працювати з ним. 

У молодших школярів, особливо у першокласників, значне місце в 
навчанні займають ігрові мотиви. За мірою оволодіння вміннями вони 
уступають місце навчальним. 

Головним мотивом навчання молодших школярів є пізнавальний 
інтерес. Однак, коли він виникає без опори на міцні вміння і навички, 
швидко згасає. В молодшому шкільному віці є сприятливі передумови для 
його формування. По-перше, учням притаманна допитливість, емоційне 
ставлення до нового; по-друге, позитивне ставлення до навчання як 
соціально значущої діяльності. 

Школярі, які вміють вчитися, мають більш міцні знання. На цю 
функцію вказують всі дослідники проблеми вміння вчитися, починаючи з 
Я. Каменського. За рахунок цього уміння у школярів значно підвищується 
успішність. Ю. Бабанський шляхом спеціального вивчення причин 
неуспішності встановив, що перше місце серед них займає невміння 
вчитися. Вміння вчитися до факторів розумового розвитку відносять 
автори ідей розвивального навчання. Н. Менчинська і Д. Богоявленськнй 
довели, що розумовий розвиток визначається не стільки об’ємом знань, 
скільки фондом умінь, тому що знання можуть бути засвоєні механічно. 

На підставі їх ідей Л. Занков розробив систему розвивального 
навчання. Одним із її принципів є навчання дітей умінню вчитися, Вчений 
стверджував, що дії, за допомогою яких учень здобуває знання, повинні 
ним усвідомлюватися. Це посилює розвивальний вплив навчання. На 
думку Л. Занкова, якщо учень вміє аналізувати, порівнювати, визначати 
головне і усвідомлює все, це означає, що він вміє піднятися від 
репродукції до творчості. 

Автори і послідовники іншої системи розвивального навчання 
(В. Давидов, О. Дусавицький, В. Репкін, Д. Ельконін та ін.) головним 
фактором розвитку молодших школярів вважають самостійну навчальну 
діяльність учнів (уміння вчитися). Д. Ельконін підкреслював, що 
результатом цілеспрямованої навчальної діяльності молодших школярів є 
зміни в самому суб’єкті. 

Г. Цукерман і Н. Поливанова підкреслюють важливість вміння 
вчитися для розвитку мислення, пам’яті, інших інтелектуальних функцій: 
«Ми просто не зможемо збудувати початкову освіту, формуючи вміння 
вчитися і не розвиваючи мислення, пам’ять, мовлення та інші 
інтелектуальні функції». 
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Дослідники теорії розвивального навчання вказують на те, що вміння 
вчитися розвиває мотиваційно-потребністну сферу, аналіз, планування і 
рефлексію. З розвитком рефлексії пов’язані зміни свідомості, яка є головним 
механізмом поведінки людини. За мірою того, 'як учень розвиваючи 
рефлексію, починає змістовно оцінювати свої можливості, діяти самостійно, 
що забезпечує успішне розв’язання навчальних завдань. У нього виникає не 
тільки інтерес до процесу їх розв’язання, але і до результату. 

Висновки. Із змінами в. інтелектуальній, ціннісно-розумовій сфері 
зв’язані зміни свідомості. Змінюється сама картина світу в свідомості учня, 
звільняючись від елементів суб’єктивізму та випадковості. Статистичне 
усвідомлення світу уступає Місце динамічному процесу його 
усвідомлення. За мірою засвоєння нових знань, нових способів, картина 
світу безперервно переусвідомлюється. Суттєво посилюється регулююча 
функція свідомості. Діяльність в більшості перетворюється в регулюючу 
активність. Свідомість набуває риси рефлективності, створюючи 
передумови для перетворення учня з суб’єкта діяльності, спрямованої 
зовні, в суб’єкт діяльності, яка спрямована на зміну самого себе, тобто в 
суб’єкт самозміни, саморозвитку. 

Таким чином, уміння вчитися – це засвоєна система знань, 
різноманітні дії, на підставі яких створюється і функціонує навчальна 
діяльність. Завдяки спеціально організованій роботі молодший школяр 
Поступово оволодіває цим вмінням. Дії, з яких воно складається, 
скорочуються, згортаються, зміцнюються, із зовнішніх (практичних) 
стають розумовими і перетворюються в здатність самостійно здобувати 
нові знання і способи діяльності. Ця здібність характеризує готовність 
учня до самонавчання, яке є складовою самоосвіти. Отже, вміння вчитися 
– вища соціально значуща якість людини. 
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ІНТЕГРОВАНІ ЗАНЯТТЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ 
ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
У статті представлений опис загальних принципів побудови та 

проведення інтегрованих занять з англійської мови у дошкільному 
навчальному закладі. Інтегровані заняття розглядаються як засіб 
розкриття творчих здібностей та всебічного розвитку дітей дошкільного 
віку. Автором надається конкретний приклад інтегрованого заняття для 
дітей чотирьох років.  

Ключові слова: інтегровані заняття, дошкільний навчальний заклад, 
творчі здібності. 

Сыщенко Ю.  
Краматорский экономико-гуманитарный институт, доцент кафедры 

иностранной филологии 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В статье представлено описание общих принципов построения и 
проведения интегрированных занятий по английскому языку в дошкольном 
учебном заведении. Интегрированные занятия рассматриваются автором 
как способ раскрытия творческих способностей и всестороннего 
развития детей дошкольного возраста.В статье также представлен 
пример интегрированного занятия для детей четырехлетнего возраста.  

Ключевые слова: интегрированные занятия, дошкольное учебное 
учреждение, творческие способности. 

Syshchenko Y.  
Kramatorsk Economic and Humanitarian Institute, Associate Professor 

foreign Languages 
INTEGRATED ENGLISH CLASSES AS AGENT COMPREHENSIVE 

DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 
The description of the general principles of building of integrated lessons 

of English in the pre-school educational establishment is given. Integrated 
lessons are seen as a means of children’s general development and the 
development of their creative abilities. The example of an integrated lesson is 
also offered.  

Key words: integrated lessons, pre-school educational establishment, 
creative abilities. 
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Процес глобалізації людських відносин у межах країни, на 
міждержавному й міжконтинентальному рівнях передбачає тісне 
міжособистісне спілкування представників різних націй і народностей, що 
у свою чергу вимагає від людини оволодіння як рідною, так і іноземною 
мовою не поверхово, а на рівні, що дозволяє достатньо високо розвинути 
комунікативні навички мовця. Окреслена проблема в сучасному 
суспільстві постає дуже гостро, саме тому дедалі частіше вивчення 
іноземних мов розпочинають уже в ранньому дитинстві. Це зумовлено ще 
й тим, що на сьогоднішній день державним освітнім стандартом 
передбачено вивчення іноземної мови вже з першого класу 
загальноосвітньої школи. Враховуючи значне інтелектуальне й емоційне 
навантаження на дітей у початкових класах, ознайомлення з дисципліною 
«Іноземна мова» в дошкільний період дозволить не тільки підготувати 
дитину до навчання, але й сформувати в неї основи комунікативної 
компетенції й базовий лексичний запас, розвинути аудитивні навички. 
Раннє вивчення іноземної мови здатне також забезпечити більш 
комфортну адаптацію дитини в початковій школі, знизити рівень стресу, 
сприятиме як навчальному процесу загалом, так і розвитку особистості 
дитини, підвищенню продуктивності її мислення. 

На сьогоднішній день існує велика кількість комунікативно й 
особистісно орієнтованих методик навчання іноземним мовам 
дошкільників (Х. Дорон, В. Мєщерякова, Т. Шкваріна), однак в основу 
більшості таких методик покладено ігрову діяльність і багаторазове 
повторення як єдино можливі засоби в навчанні дошкільників іноземної 
мови. Проте ми вважаємо нераціональним виключення предметно-
практичних видів діяльності дошкільників з процесу навчання іноземним 
мовам (театралізація, музикування, рухова діяльність, розвиток сенсорики, 
малювання, ліплення, аплікація тощо) або недостатню увагу до них на 
заняттях. Метою даної статті є описати методику роботи з навчання 
англійської мови  дітей 4-річного віку, представити її як цілісну систему, 
що охоплює різні види дитячої діяльності, які є основою для розвитку 
іншомовної мовленнєвої компетентності дошкільників. Система роботи з 
вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку, що використовується на 
наших заняттях, має тісний взаємозв’язок із розвитком рідного мовлення, 
фізичним вихованням, ознайомленням дітей з оточуючим середовищем. 

На заняттях оволодіння дітьми іноземною мовою ми розглядаємо не як 
самоціль, а як засіб їх інтелектуального й фізичного розвитку. Вивчення 
англійської мови за допомогою наших розробок дозволяє дитині пізнавати 
навколишній світ, сприяє розкриттю її творчого потенціалу. Згодом діти 
починають підсвідомо використовувати той мовний матеріал, який 
отримали з оточуючого середовища (мовлення вчителя або батьків, 



Загальна школа 
 

Гуманізація навчально-виховного процесу                                            Випуск LXXІV 
                                                                                                                  Слов’янськ – 2015 

 

181 

поетичні й пісенні твори тощо) з метою брати участь у виконанні 
загальних завдань або ігрових вправ. 

Інтегровані заняття як форма організації освітнього процесу в 
дошкільному навчальному закладі базуються на таких методичних 
принципах: 

 ненасильства — навчання відбувається не примусово, на всіх 
заняттях створюється доброзичлива емоційна атмосфера;  

 колективної взаємодії — співпраця під час розв’язання завдань 
сприяє формуванню комунікативної взаємодії на занятті, 
поступовому розвитку самостійності дітей під час конкретного виду 
діяльності;  

 швидкої зміни діяльності — аби підтримувати інтерес дітей 
упродовж усього заняття та запобігти швидкій стомлюваності, слід 
час від часу змінювати вид діяльності;  

 комунікативності — результатом навчання іноземної мови є 
формування навичок і вмінь використовувати мовлення як засіб 
спілкування, а також створення умов для мовленнєвої активності 
дошкільників);  

 урахування рідної мови — бажано проводити заняття виключно 
іноземною мовою, однак іноді неможливо обійтися без рідної мови, 
наприклад, під час опису правил гри або пояснення певних явищ. 
Найбільш ефективним методом навчання дошкільників під час 

інтегрованих занять з англійської мови вбачаємо комунікативно-ігровий 
метод, який дає змогу моделювати ситуації спілкування в ігровій формі 
відповідно до потреб та віку дитини.  

На кожному занятті вихователь використовує такі змістові 
компоненти, як-от: music, fingerplays, sensory, vocabulary, math, dramatic 
play, arts and crafts. 

Music – використання музики на заняттях сприяє розвитку 
аудитивних навичок дітей, ритму та координації, розвиває пам’ять, навчає 
розпізнавати настрій мелодії, виражати власні почуття та емоції, знімає 
втому. 

Fingerplays – використання аутентичних пальчикових ігор і 
традиційних ігор із використанням спеціальних рухів сприяє не стільки 
оволодінню комунікативними навичками, скільки вдосконаленню 
фонетичного й ритмомелодійного аспекту мовлення та зануренню в дух 
мови, розвитку адитивних навичок дошкільників. Уводячи новий вірш або 
гру перший раз, вихователь пояснює її зміст рідною мовою, демонструючи 
потрібні рухи та мотивуючи дітей повторювати за ним.  

Sensory – використання завдань з елементами сенсорики сприяють 
загальному інтелектуальному розвитку дитини, вдосконалюють 
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спостережливість, уяву, моторику, збагачують знаннями про навколишнє 
середовище. 

Vocabulary – діти засвоюють лексичний матеріал мимоволі під час 
прослуховування розповіді вихователя, співу пісні, участі в іграх тощо. 
Проте використання завдань і вправ ігрового характеру, які мають за мету 
засвоєння лексичного та лексико-граматичного матеріалу, також є 
важливим компонентом, тому що значно підвищує мотивацію й інтерес 
дошкільників на заняттях. 

Math – використання завдань з математичними елементами під час 
навчання іноземної мови зводиться не тільки до того, щоб навчити дітей 
рахувати й вимірювати предмети, вони допомагають розвивати в дітей 
навички логічного мислення, сприяють розвиткові зорової пам’яті, 
моторики й розкриттю творчого потенціалу дитини. 

Dramatic play (active games) – ігри-драматизації сприяють розвитку 
комунікативної компетенції дошкільників, навчають колективній 
взаємодії, розвивають уміння домовлятися одне з одним, перевтілюватися, 
сприяють розвитку емоційності, спостережливості, розкривають творчий 
потенціал дитини, значно підвищують мотивацію до вивчення іноземної 
мови. 

Arts and Crafts – використання елементів прикладної творчості 
сприяють розвитку дрібної моторики, уяви, творчості, допомагають зняти 
втому й напруженість.  

У кожному тематичному циклі занять ми використовуємо автентичні 
матеріали для читання (дитячі казки й розповіді) та відеоматеріали 
(загальнорозвивальні відеофрагменти або тематично виправдані 
мультфільми англійською мовою), що допомагає вихователю створювати 
на занятті особливе розвивальне середовище, яке вводить дитину у світ 
іншомовної культури, що в майбутньому надасть можливість запустити в 
дитині природний механізм розвитку мовлення, сформувати вміння 
слухати й говорити іноземною мовою (Ш. А. Амонашвілі). Кожен 
тематичний цикл включає заняття трьох типів. Перший тип призначений 
для вступних занять циклу, він складається з музичних хвилинок, 
пальчикових ігор, ігор-драматизацій, завдань для розвитку сенсорики, 
завдань на засвоєння базових математичних знань, відеофільмів 
загальноосвітнього характеру або мультфільмів за темою, колективна 
робота над створенням колажу. Другий тип занять призначений для 
використання в середині циклу, він також містить музикальний компонент, 
пальчикові ігри, ігри-драматизації, завдання на розвиток моторики, 
сенсорики, формування та закріплення математичних знань, заняття 
прикладною творчістю. Третій тип занять використовується наприкінці 
циклу й пропонує ті ж компоненти, що й другий, але доповнюється 
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ознайомленням дітей з тематично спрямованим літературним твором. 
Описані змістові компоненти рекомендуємо використовувати на кожному 
занятті, але в довільній послідовності та на будь-якому його етапі залежно 
від мети та логічної структури. 

Наведемо приклад інтегрованого заняття для дітей 4-річного віку на 
тему «Parts of the body». 

ЗАВДАННЯ: 
1. створити сприятливі умови для оволодіння дитиною основами 

іншомовного спілкування; 
2. закріплювати набуті знання, вправляти у вмінні застосовувати їх на 

практиці; 
3. розширювати словниковий запас. 

ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ: паперове обличчя клоуна; таз із 
крупою; флеш-картки; повітряні кульки; ватман; мухобійка. 

ХІД ЗАНЯТТЯ:  
З’являється мишка Софі, вітається з дітьми пісенькою. 

Мишка Софі: How are you? What’s your name? How old are you? etc. 
Look! What is it? It is a nose! Whose nose is it? It’s a clown’s nose. The clown 
has lost it. Let’s go to the circus and return it to the clown.  

Діти відповідають на запитання. 
Music 

Діти виконують пісню з елементами драматизації «The wheels on 
the bus». 

Вихователь віддає іграшковому клоуну ніс і пропонує перевірити, чи 
всі частини тіла в нього на місці.  

Music 
 Діти виконують пісню «Head and shoulders». 

Dramatic play Гра „Stick the nose” 
Вихователь вішає плакат з обличчям клоуна, на якому відсутній ніс, і 

кожній дитині із зав’язаними очима пропонується приліпити ніс на 
правильне місце. 

Sensory  
Вихователь розповідає, що клоуну дуже подобається дарувати дітям 

радість і він приготував сюрприз, але його потрібно знайти.  Діти шукають 
вирізані з картону повітряні кульки у ємності із будь-якою крупою, 
дістають їх та називають вголос їхній колір. 

Fingerplays  
Вихователь разом із дітьми грає в пальчикову гру «Little clowns». 

This little clown is fat and gray (hold up thumb) 
This little clown does tricks all day (hold up next finger) 
This little clown is tall and strong (hold up next finger) 
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This little clown is wee and small (hold up next finger) 
And this little clown can do anything at all (hold up little finger) 

Math  
Завдання «Clothes pin» 

Діти отримують прищіпки з цифрами та паперове коло, на якому 
намальована певна кількість повітряних кульок. Завдання для дітей — 
з’єднати прищіпку з цифрою із тим колом, на якому є відповідна кількість 
кульок. 

Vocabulary  
Гра «English with a fly-flap» 

Вихователь наклеює на ватман картки із зображенням частин тіла та 
прикріплює його на стіну. Діти мають відповісти на запитання вихователя 
або виконати названу ним дію (на кшталт: «Touch the nose», «What are 
green? (Eyes are green)» etc), хлопаючи по малюнку, що позначає правильну 
відповідь, мухобійкою. Як варіант вихователь може попросити дітей 
доторкнутися до зображення-відповіді носом або ліктем. 

Arts and crafts 
Діти роблять аплікацію клоуна з використанням елементів техніки 

пластилінографіі.  
Наведений приклад заняття демонструє, що інтегровані заняття з 

англійської мови передбачають динамічне спілкування з дітьми, швидку 
зміну діяльності дітей на занятті, вони позитивно впливають на розвиток 
творчих здібностей дошкільників та значно поширюють їхній світогляд. 
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ 

ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ 
В даній статті висвітлено сутність роботи соціального педагога з 

дітьми-сиротами як провідного суб’єкта в умовах реформування закладів 
інтернатного типу. Розкрито умови реалізації соціально-педагогічної 
діяльності в інтернатних закладах. Проаналізовано функції соціального 
педагога в закладах інтернатного типу.  

Ключові слова: соціальний педагог, діти-сироти, соціально-
педагогічна робота, інтернатні заклади. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 

В данной статье освещена сущность роботы социального педагога 
с детьми-сиротами как ведущего субъекта в условиях реформирования 
учреждений интернатного типа. Раскрыты условия реализации 
социально-педагогической деятельности в интернатных учреждениях. 
Проанализированы функции cоциального педагога в учреждениях 
интернатного типа. 

Ключевые слова: социальный педагог, дети-сироты, социально-
педагогическая работа, интернатные учреждения. 
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ROLE OF THE SOCIAL EDUCATOR IN THE PROCESS OF 

REFORMING RESIDENTIAL INSTITUTIONS 
In this article the essence of the social teacher work with orphaned 

children as a major subject in the conditions of reforming residential 
institutions. Disclosed conditions for the implementation of social and 
educational activities in residential institutions. Analyzed the functions of the 
social teacher in residential institutions. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. Аналізуючи 
процес реформування в закладах інтернатного типу, ми дійшли висновки 
щодо активізації ролі соціального педагога як провідного суб’єкта 
соціально-педагогічної роботи.  

Соціальний педагог як суб’єкт зазначеної роботи, на нашу думку, є 
інтегральним носієм наукової соціально-педагогічної картини світу, 
сукупним представником усіх тих, кому доводиться у своїй професійній 
діяльності працювати з дітьми в різноманітних сферах і царинах соціуму.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. У соціально-
педагогічній теорії соціальному педагогу присвячено достатньо багато 
різноаспектних досліджень (Б. Алмазов, С. Архипова, Л. Боднар; 
Р. Вайнола, Ю. Василькова, Ю. Галагузова, Г. Голоухова, О. Гура, 
Л. Завацька, В. Коваль, І. Ковчина, О. Кроклинська, Т. Лесіна, О. Лісовець, 
М. Малькова, Т. Меньшикова, Н. Нікітіна; В. Поліщук, В. Сорочинська, 
М. Шакурова, П. Шептенко ) Разом У соціально-педагогічній теорії 
соціальному педагогу присвячено достатньо багато різноаспектних 
досліджень (Б. Алмазов, С. Архипова, Л. Боднар; Р. Вайнола, 
Ю. Василькова, Ю. Галагузова, Г. Голоухова, О. Гура, Л. Завацька, 
В. Коваль, І. Ковчина, О. Кроклинська, Т. Лесіна, О. Лісовець, 
М. Малькова, Т. Меньшикова, Н. Нікітіна; В. Поліщук, В. Сорочинська, 
М. Шакурова, П. Шептенко ) з тим практично відсутні роботи, за деяким 
винятком (Г. Клімантова, І. Ковчина, І. Манохіна, Р. Овчарова, 
М. Тоторкулова, В. Шкуркіна, С. Харченко) які досліджують соціального 
педагога як суб’єкта соціально-педагогічної роботи в інтернатному закладі, 
водночас саме зараз ці заклади, зазнаючи сутнісних трансформацій у 
своєму розвитку, потребує провідного компетентного суб’єкта соціально-
педагогічної роботи (П. Плотніков; О. Потопахіна). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальний педагог 
закладів інтернатного типу, здійснюючи посередницьку функцію 
координує діяльність різноманітних установ й організацій, що займаються 
проблемами виховання, навчання й освіти. В більшості зарубіжних країн 
зазначені функції соціального педагога закріплені законодавчо. Так, 
наприклад, у Німеччині законодавством затверджена назва єдиної професії 
дипломований „соціальний педагог і соціальний працівник”, а зміст 
підготовки соціального працівника уподібнюється до підготовки 
соціального педагога. Крім того, в багатьох землях Німеччини соціальний 
педагог – це єдина та загальна назва професії для всіх, хто закінчив 
соціальні відділення вищих навчальних закладів. 
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В Україні соціальний педагог інтернатного закладу – штатний і 
позаштатний, офіційний чи добровільний провідний суб’єкт соціально-
педагогічної роботи, покликаний завжди репрезентувати інтереси дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, розкрити назустріч 
цим інтересам і потребам потенціал соціуму, різних інститутів 
суспільства, інтегрувати різноманітні суспільні впливи щодо забезпечення 
їхньої доцільності на конкретному особистісному рівні вихованця закладу 
інтернатного або сімейного типу. 

Отже, головним предметом діяльності соціального педагога в 
закладах інтернатного типу є активізація й інтеграція соціально-
культурних і соціально-педагогічних функцій і впливів суспільства на 
соціалізацію його вихованців. 

Таке розуміння предмету діяльності соціального педагога визначило 
і відповідну логіку нашого дослідження як суб’єкта соціально-педагогічної 
роботи з вихованцями інтернатних закладів. 

На нашу думку, є всі підстави стверджувати, що стратегічним 
завданням діяльності соціального педагога в закладах інтернатного типу є 
завдання реалізації в межах своєї компетенції державної сімейної політики 
як нормативно-правової основи організації діяльності з подолання всіх 
видів сирітства дітей, захисту їхніх прав [3]. 

Означену роль соціального педагога визначають й основні напрямки 
його діяльності. 

Провідним напрямком роботи соціального педагога з вихованцями 
інтернатних закладів, на наше глибоке переконання, є його діяльність 
щодо забезпечення соціальної ідеології та політики у процесі 
трансформації дитячого будинку інтернатного типу в дитячий будинок 
сімейного типу з подальшою трансформацією останнього в прийомну 
сім’ю, що відповідає найбільш повному забезпеченню права кожної 
дитини на виховання в сім’ї. Означена робота здійснюється в межах 
структури організаційних форм улаштування дітей, які залишилися без 
батьківської опіки (див. рис.1) [2,с.29] 

Реалізуючи такі напрямки своєї діяльності, соціальний педагог 
насамперед повинен знати сімейні форми заміcної турботи у їхніх 
порівняльних характеристиках [4] та надавати суттєву психолого-
педагогічну підтримку професійній сім’ї, оскільки остання є гібридною 
формою дитячих будинків сімейного типу та містить риси опіки, дитячого 
закладу й усиновлення [9].  

 
 
 



Соціальнаа педагогіка 
 

Гуманізація навчально-виховного процесу                                            Випуск LXXІV 
                                                                                                                  Слов’янськ – 2015 

 

188 

Сімейні форми   Сирітські заклади 

 
Непрофесійні 
сім’ї 

 
 

Професійні 
сім’ї 

Інтернати Дитячі 
будинки 
різних 
типів 

 
Опіка Усиновлення Патронатна сім’я Прийомна сім’я 

 
Рис. 1. Форми устрою дітей, які залишились без батьківської 

опіки 
Соціальний педагог дитячого будинку як уповноважений служби 

органів опіки і піклування „проводить” дитину через низку етапів, поки 
вона не увійде в патронатну сім’ю. Протягом першого етапу відбувається 
знайомство з дитиною; про неї збирають медико-соціальну інформацію. 
Підсумком цього етапу є план проблемних ділянок наступної роботи з 
дитиною. Другий етап характеризується як етап підготовки дитини до 
переміщення в сім’ю. Цей етап вважається завершеним, коли дитина 
починає демонструвати основний показник готовності до переходу в 
патронатну сім’ю, що пов’язаний зі зниженням у неї інтенсивності 
невротичних проявів і поведінкових стабілізацій [9]. 

Протягом другого етапу здійснюється вибір прийомної сім’ї, при 
цьому враховуються специфічні потреби дитини, особливості її історії та 
життєвого досвіду, очікування та можливості її майбутніх вихователів. 

Після розміщення дитини в патронатну сім’ю професійний супровід 
такої сім’ї з боку співробітників дитячого будинку здійснюється протягом 
усього часу до досягнення дитиною повноліття. Професійний супровід 
реалізують соціальний педагог та психолог з психолого-педагогічної 
служби дитячого будинку. Права й обов’язки сім’ї та служби чітко 
розмежені в договорі, юридично визначені. Це зумовлює якісну зміну ролі 
служби – з контролера в помічника, партнера сім’ї. Таким чином 
забезпечуються потреби дитини [4]. 

У залежності від того, на якому етапі трансформації знаходиться той 
чи інший конкретний дитячий будинок, соціальний педагог має на 
практиці реалізовувати конкретну технологічну модель сімейного устрою 
та виховання дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків. 

Трансформований дитячий будинок є центром системної роботи зі 
замісною сім’єю у своєму регіоні, що залучає до роботи соціального 
педагога: 
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- цілеспрямовану пропаганду замісної сім’ї (спільно зі фахівцями 
служби сім’ї, громадськими організаціями та ЗМІ); 

- підбір і підготовку замісних батьків (спільно з фахівцями служби 
сім’ї та громадськими організаціями); 

- комплексний супровід замісних сімей (спільно з фахівцями 
соціально-педагогічного, освітнього, психологічного, правового, 
медичного напрямів служби сім’ї й іншими існуючими 
службами); 

- соціальну адаптацію осіб із числа сиріт (житло, профнавчання, 
працевлаштування). 

Соціальні педагоги дитячого будинку – є координаторами 
комплексного супроводу замісних сімей. До їхньої компетенції належить 
інноваційна робота зі створення Програм супроводу замісних сімей, у ході 
реалізації яких здійснюється стратегічна мета супроводу: відновлення 
втрачених дитиною функцій і соціальних зв’язків, покращення здоров’я 
дитини, її соціальної активності та самореалізації. Створення таких 
програм починається з участі соціальних педагогів у розробці загальної 
зведеної форми сім’ї та дитини, яка отримує весь комплекс інформації: вік, 
соціальний статус, рівень здоров’я, успішність дитини, додаткову 
зайнятість, результати медичного контролю, участь у різних гуртках, 
секціях й ін. 

Соціальні педагоги дитячих будинків розробляють і підписують 
договори з головами міських і сільських громад про спільну діяльність з 
питань профілактики без нагляду, надання допомоги в соціальному 
супроводі прийомних сімей, розробляють бланки актів житлово-побутових 
умов, побутових характеристик на прийомних батьків і т. ін. для ведення 
єдиного документального обігу на території регіону, що 
розповсюджуються серед фахівців закладів освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту, адміністративних і громадських закладів і т. ін. 

Соціально-педагогічні працівники дитячого будинку організують 
діяльність сімейного консиліуму, який вирішує питання життєвого устрою 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також приймає 
рішення щодо створення та функціонування прийомних сімей. Окремим 
аспектом діяльності соціальних педагогів є робота з прийомними 
батьками, в ході якої здійснюється не тільки контроль за утриманням і 
вихованням дітей, але й надається необхідна комплексна допомога. 
Ефективним засобом роботи з батьками є проведення місячника типу 
„Материнське серце”, мета якого полягає в пропаганді успішних 
прийомних сімей і безпосередньо самої форми влаштування дітей, які 
залишилися без батьківської опіки. Позитивні результати отримує робота 
„Шкіл для батьків” („Школа кандидатів у прийомні батьки”, „Школа 
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прийомних сімей” тощо); організація „Днів здоров’я” як форми активного 
сімейного відпочинку, різних творчих дій і культурно-масових заходів. 

Соціальні дитячого будинку-методичного центру мають можливість 
спільно зі закладами освіти, науки та культури реалізувати проект 
„Відеопаспорт дитини” (Н. Іванова) – унікальна можливість на сучасному 
рівні обробляти, зберігати та поширювати інформацію про дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у формі повного комплексу 
необхідної й актуальної відеоінформації про дитину. 

Завдання щодо забезпечення розвитку емоційно-вольової сфери 
дитини передбачає роботу соціального педагога дитячого будинку зі 
створення в закладі атмосфери психологічного комфорту на підставі 
оптимізації життєдіяльності дитячого будинку, гуманізації й оптимізації 
відношень, емоційної насиченості та мажорного стилю життя дитячого 
будинку, свободи у вираженні почуттів, атмосфери спільного переживання 
й емоційно-вольової напруги. Означене завдання актуалізоване 
особливостями розвитку особистості дітей-сиріт. Абсолютно всі 
дослідники, аналізуючи особливості розвитку особистості дітей-сиріт в 
умовах дитячого будинку, констатують, що найбільш вагомими й 
базовими проблемами їхнього особистісного зростання є порушення 
емоційно-вольової сфери, емоційного стану та соціальної адаптації. Отже, 
для більшості вихованців дитячих будинків першорядне значення має 
набуття ними емоційно-душевного комфорту, почуття захищеності та 
впевненості в собі. Необхідно зауважити, що під психолого-педагогічним 
комфортом ми розуміємо морально-емоційний стан колективу дитячого 
будинку, в якому знаходять гармонійний розвиток і задоволення інтересів 
та потреб суб’єкти виховного процесу з боку зовнішніх побутових умов 
їхнього життя, з боку їхніх душевних переживань і хвилювань, ставлень 
один до одного, до навчання, роботи, до навколишніх подій. Результатом 
комфортної життєдіяльності вихованців дитячого будинку є стан їхньої 
комфортності, який супроводжує його ефективне соціальне виховання, 
зумовлює формування таких особистісних новоутворень, як: мотив 
досягнення успіху, емоційна стійкість, творчий підхід до діяльності 
(Є. Рогов) [6, с.79-92]. Комфорт у дитячому будинку досягається за 
рахунок оптимізації всієї системи життєдіяльності в ньому засобами 
гуманізації й оптимізації відносин між суб’єктами дитячого будинку. 
Оптимізація відносин передбачає організацію життєдіяльності закладу у 
відповідності до поставленої мети та реальної психологічної ситуації. Від 
так, режим дитячого будинку повинен бути менш жорстким і 
регламентованим, більш вільним – умови самопідготовки, організації 
вільного часу вихованців. Гуманізація ж стосунків у дитячому будинку 
передбачає розбудову відношень його суб’єктів на підставі заміни стилю 
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педагогічного спілкування – від авторитарного до демократичного, що в 
значній мірі забезпечує вільний розвиток закладених природою дитини 
сил, здібностей і дарувань. Одним із головних проявів оптимізації та 
гуманізації відносин і всієї життєдіяльності дитячого будинку є розробка, 
під керівництвом соціального педагога, системи заходів, які спрямовані на 
підтримку випускників дитячого будинку, в тому числі на надання їм 
соціальної, психологічної та матеріальної допомоги. Як стверджують 
психологи, на відміну від життя дорослих, діяльність дитини повинна 
насичуватися яскравими емоційними проявами. Процес формування 
духовної сфери дитини потребує прояву всієї гамми почуттів, які містять і 
негативні переживання. Зважаючи на це, дуже важливою з боку соціально-
педагогічної служби дитячого будинку є робота, яка спрямована на 
забезпечення емоційно насиченого життя вихованців, мажорного стилю 
життя дитячого будинку, свободи у виявленні почуттів, умов спільного 
переживання (С. Маслов). Важливо пам’ятати, що бурхливі, емоційно 
насичені виховні заходи в дитячому будинку повинні бути лише 
яскравими епізодами на фоні нормального, спокійного, ділового, 
„домашнього” життя (І. Дубровіна, А. Рузська) [5], для цього обов’язковим 
є створення в дитячому будинку атмосфери емоційно-вольової напруги. 
Чим складнішою було здолання перешкод, тим менше впевненості в 
успіху, тим більш яскраві емоції викликає сам успіх, тим більшу 
особистісну цінність він представляє для дитини. 

Завдання щодо розробки та реалізації змісту технологій виховання 
дітей-сиріт, які спрямовані на засвоєння ними соціальних цінностей, 
адекватних конкретним цінностям, повинні бути пов’язані, в першу чергу, 
з прийняттям дитиною таких конкретних цінностей, як: цінності сім’ї та 
сімейних відносин; цінностей „вітчизна”, „українська нація”, цінностей 
спілкування. 

Головним критерієм, як наслідок прийняття дитиною цінностей сім’ї, 
є критерій готовності до самостійного сімейного життя. Готовність до 
самостійного сімейного життя дітей, позбавлених батьківської опіки, за 
даними психологів (Г. Семья, Н. Плясов, Г. Плясова) [7, с.26-30] має 
чотири складових: когнітивну – рівень теоретичних знань у дітей про 
сім’ю, її функції, взаємовідносини в сім’ї, роль батька та матері, про 
домашню працю, побут сім’ї, її бюджет і т. ін.; знання нормативно-
законодавчої бази, що стосується сім’ї; узгодження сенсу та мети 
сімейного життя, реальне уявлення про сімейне життя, його радості й 
турботи; розуміння власної ролі в сімейному житті й т. ін.; сформованість 
уявлень про сексуальні відносини, гігієну та безпеку; потребо-емоційну – 
сформованість установок, ціннісних орієнтацій на сімейне життя, 
наявність персонального життєвого плану, де сім’я займає одне з 
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провідних місць; усвідомлення сім’ї як цінності; наявність мотивації на 
створення власної сім’ї та виховання власних дітей і т. ін.; емоційну – 
сформованість емоційно позитивних уявлень про сімейне життя, власної 
ролі в ньому, майбутньому чоловікові, дітях, родичах; понять про любов, 
турботу, довіру, порозуміння, повагу і т. ін.; позитивних міжособистісних 
відносин з представниками протилежної статі; вміння адекватно 
висловлювати власні почуття згідно з обставинами, здатність брати на себе 
відповідальність за іншу людину (дитину, чоловіка, родичів та ін.); вміння 
проводити спільне дозвілля; наявність неідеалізованого портрету 
майбутнього подружжя; діяльнісно-практичну – рівень сформованості 
практичних навичок ведення домашнього господарства; уміння реально 
оцінювати дійсність і характер життєвих проблем (через спілкування з 
однолітками та їхніми сім’ями, родичами, що не проживають разом, через 
вирішення спеціально створених ситуацій); рівень спілкування з братами, 
сестрами, друзями, дорослими; прояв родинних почуттів у сім’ї і до 
родичів, які не проживають разом; наявність комунікативних навичок і 
навичок вирішення міжособистісних конфліктів; уміння активно 
проводити й організовувати дозвілля, свята, створення та підтримка 
сімейних традицій, уміння розпоряжатися сімейним бюджетом і грошима; 
вміння дотримуватися особистої гігієни, слідкувати за власними речами; 
вміння доглядати за дітьми, старими та хворими; сформованість уявлень 
про необхідні навички й уміння в сексуальних взаєминах, вміння 
дотримуватися гігієни та безпеки сексу. 

Змістовно завдання діяльності соціального педагога дитячого будинку 
визначають як допомогу в інтеграції вихованця в суспільство, допомогу в 
його розвитку, вихованні, освіті, професійному становленні, тобто допомогу 
в соціалізації дитини. Важливо зазначити, що діяльність соціального педагога 
в дитячому будинку спрямована на зміни тих обставин в житті дитини-
сироти, які характеризуються відсутністю чого-небудь, залежністю від чого-
небудь або потребами в будь-чому. Отже, метою діяльності соціального 
педагога в дитячому будинку є створення умов для психологічного комфорту 
та безпеки дитини, задоволення її потреб за допомогою соціальних, правових, 
психологічних, педагогічних, медичних механізмів попередження та 
подолання запланованих результатів. Є очевидним, що більшість проблем 
соціальний педагог не може вирішувати самостійно. У такому випадку він 
повинен вміти виступати посередником у координації зусиль різних фахівців 
(психолога, медичного працівника, спеціаліста з соціальної роботи, юриста й 
ін.), які разом з ним утворюють соціально-психологічну службу дитячого 
будинку (соціального педагога), а також відомств та адміністративних 
органів (освіти, охорони здоров’я, соціального захисту й ін.) для 
комплексного вирішення проблем вихованця, на підставі розробки та 
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реалізації різних соціальних проектів і програм, ініціатив, які відповідають 
повноцінному розвитку дитини. В залежності від типу дитячого будинку та 
від умов регіону, в яких він діє (село, селище, місто, район міста й ін.), 
соціальний педагог надає допомогу дітям-сиротам за участю комплексу 
закладів міжвідомчого характеру (центри сім’ї та дитинства, центри дозвілля, 
центри здоров’я, дитячі дворові клуби, будинки дитячої творчості, молодіжні 
гуртожитки, будинки відпочинку для підлітків, освітні молодіжні центри, 
центри профорієнтації, центри зайнятості й ін.). Соціальні педагоги, які 
працюють у таких закладах, є співробітниками соціально-педагогічної 
служби дитячого будинку, що здійснюють первинну діагностику соціуму та 
виявляють дітей з проблемами, диференціюють проблеми дітей, визначають 
їхні причини, шляхи та способи їхнього вирішення. З огляду на це, 
соціальний педагог повинен займатися достатньо „рутинною”, на перший 
погляд, роботою. Як приклад розглянемо фрагмент діагностичної роботи з 
вихованцями в державному дитячому будинку інтернатного типу як 
найбільш типовому закладі державного піклування дітей, які залишилися без 
батьків, у зібранні документів. 

Соціальний педагог збирає документи, які засвідчують соціальний 
статус дитини та свідчать про її спадкові, майнові та житлові права. 
Документами, які підтверджують сирітський статус дитини, є свідоцтво про 
смерть батьків, або тільки матері, якщо батько дитини не перебував у шлюбі 
з його матір’ю, або довідка з РАГСу, котра видається в момент реєстрації 
народження дитини, мати і батько якої не перебували у шлюбі, або рішення 
суду, про позбавлення батьківських прав, чи рішення про позбавлення 
дитини батьківських прав (рішення про обмеження в батьківських правах), 
які засвідчені оригіналом печатки суду, або рішенням суду про визнання 
батьків не дієздатними, невідомо зниклими, про об’яву їх померлими, чи 
довідки з медичних закладів про те, що батьки хворі та не можуть виконувати 
свої батьківські обов’язки у зв’язку з довготривалою хворобою, або вироки 
суду про те, що батьки засуджені та відбувають покарання; якщо батьки 
відмовились від дитини, то в її особовій справі повинен бути документ, який 
має назву „згода на усиновлення”; якщо дитину покинули батьки, то в 
особовій справі буде документ, який має назву „акт про підкинення дитини” 
складений міліцією. 

Окрім зазначених документів в особовій справі вихованця закладу 
тимчасового перебування дітей-сиріт повинні бути довідка про склад сім’ї; 
довідка (інформація) про вид житла, в якій сім’я проживає (проживала). 
Якщо біологічна сім’я дитини мала державне житло, в якому вона мешкала 
до влаштування в інтернатний заклад, то в особовій справі повинно бути 
рішення виконкому про закріплення права дитини на проживання на цій 
житловій площі. Якщо дитина осиротіла в наслідок смерті останнього з 
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батьків, в її особовій справі повинен бути опис майна, яке залишилося 
після смерті батьків. 

Робота „рутинна”, але без неї соціальний педагог не зможе вирішити 
одне зі своїх важливих завдань – захист інтересів дитини у правозахисних 
й адміністративних органах. Реалізуючи посередницьку функцію, 
соціальний педагог дитячого будинку охороняє і захищає права вихованця, 
які визначені як у міжнародних актах, так і у вітчизняних законодавчих 
документах. Так, соціальний педагог займається житловими проблемами 
сироти, її працевлаштуванням і продовженням її подальшого навчання 
(М. Галагузова) [8]. 

На підставі викладеного, стає очевидним, що не кожен соціальний 
педагог здатен стати соціальним педагогом дитячого будинку, що 
підтверджує реальна практика функціонування дитячих будинків. 
Визначальним тут є система цінностей соціального педагога, де альтруїзм 
– здатність робити добро іншій людині – переходить із розряду 
філософських категорій у ґрунтовне твердження. Альтруїстичні 
переконання соціального педагога мають гуманістичну спрямованість. 
Процес професійного становлення соціального педагога розвивається до 
утворення в нього системи морально-гуманістичних якостей (альтруїзм, 
доброта, справедливість, терпимість, порядність, обов’язок, честь, гідність, 
відповідальність і т. ін.). Група морально-гуманістичних якостей 
соціального педагога дитячого будинку є системо-утворювальним 
чинником у системі професійних груп якостей, до складу якої належать й 
інші групи, наприклад: психологічні характеристики, які забезпечують 
професійну придатність до певного виду діяльності (високий рівень 
перебігу психічних процесів, стійкі психічні стани, високий рівень 
емоційних і вольових характеристик; психоаналітичні якості, які 
створюють підставу для вдосконалення соціального педагога як 
професіонала (самоконтроль, самокритичність, самооцінка), а також 
якості, які відображають стресостійкість (психофізична стресостійкість, 
саморегуляція); психолого-педагогічні якості, які забезпечують 
установлення ефективних взаємовідносин з усіма об’єктами та суб’єктами 
соціально-педагогічної діяльності (комунікабельність, емпатійність, 
терпимість, перцептивність, візуальність, красномовність, тактовність) [9]. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ПОШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ РУХІВ В УКРАЇНІ ТА 
СВІТІ 

У статті розглянуто сутність соціальних рухів, дана класифікація 
їх проявів за різними параметрами. Наведено найбільш поширені соціальні 
рухи, що існують у світі, та визначені ті, які властиві Україні на 
сучасному етапі її розвитку. Обґрунтовано збільшення кількості 
протестної активності у діяльності соціальних рухів в українському 
суспільстві. Виокремленні характерні риси властиві сучасним соціальних 
рухам у світі та в Україні. 

Ключові слова: соціальні рухи, неурядові організації, рух за права 
людини, жіночі рухи, молодіжні організації, релігійні рухи, дозвіллєві 
організації, протестна активність. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. Перехід до 
інформаційного суспільства створив нові можливості для суспільно-
політичної ініціативи у напрямах взаємодії із владними інституціями 
різного рівня в усьому світі. Нові соціальні рухи принципово 
відрізняються від попередніх за характером своєї організації, напрямами 
діяльності та специфікою функціонування, породжуючи необхідність 
пошуку нових форм діалогу між владою та суспільством.  

Процеси прийняття рішень на державному та наддержавному рівні 
сьогодні активно відслідковуються представниками соціальних рухів 
відповідного спрямування і часто наштовхуються на протидію 
громадських ініціатив. Безпринципність наддержавних структур щодо 
свого прагнення контролю, неспроможність урядів держав протидіяти їм, 
небажання влади дослухатися до потреб людей і адекватно оцінювати 
реальну ситуацію у країні породжує активізацію соціальних рухів як 
одного з найбільш активних суб’єктів громадянського суспільства. Саме 
вони здійснюють вирішальний вплив на процеси відстоювання та 
розширення прав людини, збереження і розповсюдження демократії, 
піднімають старі та породжують нові актуальні теми для обговорення і 
вирішення, починаючи від подій Сієтлу-99 року та завершуючи подіями 
українського Майдану. Саме тому, в інтересах розвитку української 
держави, важливо сприяти розвитку соціальних рухів, їх співробітництву з 
міжнародними рухами та віднайти ефективні механізми взаємодії з 
державною владою. 

Метою статті полягає у визначенні основних тенденцій розвитку 
соціальних рухів в Україні та світі. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Вивченням різних 
аспектів проблематики соціальних рухів займалися Г. Блумер, Т. Р. Гарр, 
Е. Гіденс, Л. Кілліан, С. Ліпсет, Дж. Маккарті, Р. Тернер, Ч. Тілі, А. Турен, 
П. Штомпка, Н. Смелзер, Д. Стокдейл, Е. Хоффер, а також В. Бабкіна, 
О. Балакірєва, В. Барабаш, І. Галактіонова, М. Головатий, В. Воронкова, 
Т. Заславська, О. Здравомислова, В. Костюшева, А. Капська, А. Кравченко, 
Т. Константинова, С. Лазарев, Т. Метельова, М. Назарова, О. Оверчук, 
В. Тишкова, Г. Погосян, І. Халій, Р. Ривкіна, О. Яницький, А. Посадська, 
Т. Стегній, О. Симончук, О. Яременко та ін. Збільшення кількості 
соціальних рухів та урізноманітнення їх форм потребує подальшого 
дослідження зазначеної проблематики.  
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Виклад основного матеріалу. Аналіз сутності та визначення 
характерних рис соціальних рухів властивих тому чи іншому суспільству 
дає можливість виявити тенденції його розвитку і поширення, виокремити 
закономірні риси цього феномену і, відповідно, побудувати механізми 
ефективної взаємодії рухів та влади з метою визначення найбільш 
сприятливих для розвитку українського суспільства напрямків діяльності. 

Нова філософська енциклопедія визначає соціальні рухи як «Вільно 
організовані, тривалі кампанії на підтримку групових чи соціально-
значущих цілей, що домагаються здійснення або запобігання змін у 
соціальній структурі або у цінностях. Хоча соціальні рухи відрізняються за 
своїми характеристиками, вони є результатом більшою чи меншою мірою 
спонтанних об’єднань різних верств населення, які поділяють спільні 
погляди на суспільство. Соціальні рухи переплітаються з політичними 
рухами, іноді тут важко провести яку-небудь розмежувальну лінію» [11]. 

Соціологічний словник, деталізуючи визначення, розглядає соціальні 
рухи як «Термін, що охоплює безліч різних форм колективної дії, 
націлених на соціальну реорганізацію. Цілі соціальних рухів можуть бути 
широкими, такими, як повалення існуючого уряду, або вузькими, як 
установка пристроїв, що обмежують або уповільнюють рух транспортних 
засобів на певній вулиці в передмісті. Форми організації також бувають 
різними. Одні соціальні рухи відрізняє висока ступінь організації, 
наявність добре розвинених бюрократії та лідерства, інші є рухомими і 
неформальними» [12]. 

Отже, можемо узагальнити, що соціальні рухи це вільно 
організовані, колективні дії, що спрямовані на підтримку групових чи 
соціально-значущих цілей, або на запобігання змінам у певних сферах 
життєдіяльності суспільства. 

Залежно від обраної основи для класифікації соціальні рухи 
прийнято поділяти на різні види. Зокрема, В. Городяненко [14] наводить 
такі види соціальних рухів, як експресивні (виникають в умовах 
неможливості змінити систему і виражаються у зміні ставлення до 
оточуючого світу); утопічні (спрямовані на пошук можливостей реалізації 
утопічних ідей); рухи реформ (мають на меті змінити окремі сфери 
суспільства); революційні рухи (прагнуть кардинально змінити існуючі 
принципи функціонування та організації соціальної системи); рухи опору 
(спрямовані на протидію впровадження певних змін). На нашу думку, рухи 
опору доцільніше називати рухами протидії змінам, оскільки опір як 
форма активності, що властива певному соціальному суб’єкту та 
спрямована проти тиску, що загрожує існуванню системи, властивий будь-
якому виду реалізації соціального руху. Чи то рух реформ, чи 
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революційний рух, у будь якому випадку він вимушений долати опір 
системи від якої залежить реалізація його цілей.  

У сучасному суспільстві можна виділити велику кількість різновидів 
соціальних рухів: молодіжні, феміністські, політичні, революційні, 
релігійні та ін. Відповідно їх можна класифікувати і наступним чином: 1) 
за характером психологічних параметрів процесу (усвідомлені рухи і 
неусвідомлені); 2) за формою прояву процесу (явні (відкриті) і латентні 
(приховані)); 3) за методами, які застосовуються для боротьби (активні і 
пасивні); 4) за тривалістю (короткострокові, середньострокові, 
довгострокові); 5) за масштабами (локальні і глобальні); 6) за ініціатором 
(зверху, коли формування нової якості обумовлене ініціативами влади, та 
знизу, коли нова якість є результатом самостійного розвитку системи); 7) 
за застосуванням сили (із використанням фізичної та психічної сили); 8) за 
характером прояву (виявляються у формі активної або пасивної протидії). 
Кожен вияв соціального руху може бути класифіковано відносно усіх 
перелічених характеристик. 

Аналіз соціальних рухів має враховувати специфічні риси, що 
властиві новітнім проявам його здійснення. Так П. Штомпка виділяє такі 
три риси, що властиві новим соціальним рухам: по-перше, вони 
концентрують увагу не лише на економічних вимогах, але і на культурних 
проблемах, правах людини, якості життя та ін.; по-друге, учасники таких 
рухів не є представниками якогось певного класу, в той же час, більшість 
учасників – освідченні люди, з високим рівнем свідомості; по-третє, такі 
рухи децентралізовані  і не мають жорсткої організації [13, с. 340]. Усі ці 
риси накладають відбиток на поширення, характер розвитку та 
функціонування соціальних рухів у світі.  

Соціальні рухи у світі сьогодні широко представляють як ті організації, 
які створені або співпрацюють з урядами та іншими представниками 
інституціалізованої влади, наприклад Організацією Об’єднаних Націй, яких 
нараховується 13 000 [1], так і такі неурядові організації, які виступають 
швидше у формі соціальних рухів і складають його основу. «Нині неурядові 
організації відкрито розколюються на дві групи: тих, хто являє собою 
непрозорі самодостатні структури, націлені виключно на симуляцію 
діяльності та проїдання грантів, і тих, хто поставив себе на службу масовому 
руху, підкорившись його завданням та його демократії, хто готовий 
виступати як експертна спільнота, технічний апарат, не намагаючись більше 
замінювати собою організацію мас» [5, с. 344]. 

Важливе місце серед таких організацій належить профспілкам, як 
традиційно спрямованим, так і з оновленими цілями та принципами 
діяльності. Процеси глобалізації наклали відбиток на діяльність 
профспілок, але вони продовжують залишатися наймасовішими 



Соціальнаа педагогіка 
 

Гуманізація навчально-виховного процесу                                            Випуск LXXІV 
                                                                                                                  Слов’янськ – 2015 

 

200 

організаціями працюючих. Наприкінці ХХ століття, в умовах глобалізації 
активізувалася робота зі створення профспілкових об’єднань, здатних 
координувати діяльність профспілок не лише в різних країнах, але й на 
різних континентах. Наприклад, у 1996 році було створено Міжнародну 
конфедерацію профспілок, яка об’єднала більш ніж 175 млн. робітників, 
що представляють профспілки із 155 країн світу, та 311 національних 
філіалів [16]. Така організація діяльності дала можливість здійснювати 
протидію, враховуючи географічні та економічні особливості розміщення 
капіталів, співпрацювати з різноманітними світовими організаціями та 
координувати акції протестів з найбільшою ефективністю. 

Жіночі та молодіжні організації також широко представлені у 
сучасному соціальному русі. Зміна ролі держави в процесах регулювання 
економіки та відкритість національних ринків радикально вплинули на 
становище жінок у суспільстві, призвівши до погіршення їх матеріального 
становища. Жіночий рух веде початок з другої половини ХХ століття і 
сьогодні представлений мережею організацій, до якої входять Міжнародна 
демократична федерація жінок, яка об’єднує 660 жіночих організацій із 
160 країн світу [17], Альтернативи розвитку: жінки за нову епоху, Жіноча 
організація за оточуюче середовище та нову епоху, Всесвітній жіночий 
марш та ін. Крім того, в кожній державі існують організації – спілки жінок, 
союзи ділових жінок, союзи матерів. Вони ведуть активну діяльність, 
радикально виступаючи в рамках самітів Організації Об’єднаних Націй та 
на конференціях різного рівня, відстоюючи права жінок. Кінець 1990-х 
років супроводжувався активізацією діяльності жіночих організацій. 
Наприклад, з 8 березня по 19 жовтня 2000 року жіночі акції протесту 
відбулися більш ніж у 140 країнах світу [4, с. 212]. Саме завдяки 
активному соціальному руху наприкінці ХХ століття в Європі були 
встановлені такі права жінок, як право на розлучення, аборт, оплату 
домашньої праці, оплачувана відпустка по догляду за дитиною. Рівень 
представництва жінок у національних парламентах зріс з 11,6 % у 1995 
році до 18,4 % у 2008 році [9, c. 20–21]. Розмір офіційної допомоги 
країнам, які здійснюють допомогу у виконанні обов’язків по забезпеченню 
гендерної рівності, склав близько 103,9 мільярди доларів США, що 
еквівалентно 0,3 % загального національного доходу розвинених країн 
[9, с. 90]. Таке зростання свідчить про ефективність боротьби за розвитку 
міри життя. Права жінок та основні напрями з розвитку гендерної рівності 
закріплені в низці міжнародних угод: Конвенції Організації Об’єднаних 
націй про ліквідацію всіх форм дискримінації у відношенні жінок; 
Пекінської платформи дій; Резолюції ради безпеки та ін. 

Молодіжний рух супроводжував розвиток світу протягом усього 
ХХ століття. Але кінець 80-х років характеризується безпрецедентним 
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ростом кількості молодіжних організацій, зміною ролі великих 
молодіжних об’єднань, які характеризуються подоланням ідеологічних 
розбіжностей,  специфічною рисою яких стала радикалізація діяльності. 
Найбільшими молодіжними організаціями є Всесвітня федерація 
демократичної молоді, створена у 1945 році та об’єднує 250 молодіжних 
організацій більш ніж зі 100 різних країн світу [18], Міжнародна спілка 
студентів, створена у 1946 році, включає 110 студентських спілок, 
організація AIESEC (фр. Association International des Etudientes en Science 
Economique et Commercial), створена у 1948 році та своєю діяльністю 
охоплює 1800 університетів із 108 країн світу  [7]. Крім того, молодіжні 
підрозділи існують при великих неурядових організацій та охоплюють усі 
суспільно-політичні сфери життя, наприклад, молодіжний екологічний 
рух, молодіжний жіночий рух, релігійний молодіжний рух, патріотичні, 
благодійні організації та інші. Існують неконструктивні молодіжні 
об’єднання агресивної спрямованості, фанати, металісти, а також 
альтернативні або контркультурні течії, такі як рокери, хіпі, готи, 
авангардисти та багато інших. Серед основних цілей молодіжних 
організацій знаходиться захист різноманітних потреб та інтересів молоді, 
інтеграція та мобілізація молодіжних організацій на виконання соціально 
значущих цілей у різних сферах суспільного життя.  

Важливу роль у формуванні процесів соціального опору у світі 
відіграють екологічні рухи. Вони є відносно новим явищем, яке виникло в 
другій половині ХХ століття у відповідь на суттєве погіршення екологічної 
ситуації у світі. Руйнуючий вплив на природу, який посилився в останні 
тридцять років, викликав широкий протест, спрямований на урівноваження 
стану між економічною вигодою та збереженням природи. Провідна роль у 
боротьбі за покращення екологічної ситуації у світі належить таким 
організаціям, як Грінпіс, Всесвітній фонд охорони природи, Міжнародний 
союз охорони природи і природних ресурсів, Міжнародний Соціально-
екологічний союз. Головні принципи екологічних рухів закріплені у 
21 повістці Конференції в Ріо-де-Жанейро, Орхуській конференції, 
Протоколі зі стратегічної екологічної оцінки до Конвенції Еспоо по оцінці 
впливу на оточуюче середовище. 

Нині функціонує широка мережа наукових організацій, яка охоплює 
увесь світ і відіграє важливу роль у попередженні та протистоянні 
поширення деструктивного впливу інновацій на міру життя. Наприклад, 
Індійська асоціація наукових співробітників, Федерація вчених та 
технологів, Фонд дослідження науки, технологій та екології здійснюють 
активну протидію політиці відкритих дверей, спрямованої на миттєву 
глобальну інтеграцію. Ці ж організації проводять широкі кампанії з 
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інформатизації суспільства про негативні впливи, пов’язані з імпортом 
генно-модифікованої сільськогосподарської продукції та іншого. 

Релігійні організації традиційно залишаються важливою складовою 
соціально-політичної системи суспільства. Сучасні релігійні організації у 
світі представлені такими об’єднаннями, як Християнська мирна 
конференція, Всесвітній ісламський конгрес, Азіатська буддистська 
конференція, Всесвітня федерація католицької молоді тощо. Вони беруть 
активну участь у політичному житті. При цьому до кола проблем, 
вирішенням яких займаються ці організації, входять не лише питання 
релігії, але й питання миру, злагоди, гуманізму, розвитку духовності та 
моральних чеснот. 

Важливу роль у формуванні глобального соціального руху 
відіграють також різноманітні об’єднання дозвіллєвого характеру, їх 
діяльність поширюється на культурну (література, кіно, музика, 
образотворче мистецтво та інше), спортивно-оздоровчу (східні 
єдиноборства, йога, воєнно-патріотичні тощо) сфери. Це також творчі 
об’єднання, які поєднують у собі людей творчих професій. До них 
відносяться різноманітні спілки (наприклад, спілка письменників, 
композиторів, художників, журналістів, вчителів тощо); добровільні 
товариства, які діють у різних сферах: науки, техніки, освіти, соціальної 
допомоги; рухи ненасильницького опору, серед яких рух пацифістів, 
діяльність яких набуває актуальності у зв’язку зі збільшенням кількості 
локальних конфліктів, збройних зіткнень, тероризму. 

До основних рис сучасних проявів соціального опору в світі на рівні 
глобальної організації відносять: «масовість акцій (від 50 тисяч до більш 
ніж 1 млн. учасників); інтернаціональний характер виступів (в усіх 
випадках у акціях були представлені багато десятків країн з делегаціями до 
10 тисяч осіб); інтер-класова структура учасників (від безробітних і селян 
до професіоналів та дрібної буржуазії), представники різних вікових 
категорій (за відносного домінування молоді) і приблизно пропорційне 
представництво чоловіків і жінок; принципова установка ініціаторів та 
одночасно стихійно відтворювана практика плюралізму ідеологій, форм та 
методів дій; узгодження методів діалогу та громадянської непокори при 
взаємодії з владою (під час акцій усі учасники, як правило, розділяються на 
колони, які схильні, або ні, йти на прямі сутички з поліцією, що 
виставляють радикально ліві, або помірно соціальні лозунги і т. п.); полі 
центричність, мережевий принцип організації акцій; відсутність єдиної 
політичної або іншої інституціональної структури, яка реально організує 
акції; рухомість та тимчасовість мереж, які координують акції» [2, с. 30]. 
Соціальні рухи організуються за принципом демократії здійснюваної «з 
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низу», за ініціативою різноманітних учасників цього процесу, що сприяє 
широкій підтримці та солідаризації його розрізнених представників. 

Роль соціальних рухів у суспільно-політичному житті різниться і 
залежить від періоду історичного розвитку. Їх вагомість зростає у 
переломні періоди, які потребують консолідації національного духу, вияву 
міжнародної злагоди, компромісів, конструктивного діалогу. Саме тому 
аналізуючи представленість існуючих у світі соціальних рухів в Україні, 
можемо констатувати, що поряд із ними тут наявні специфічні соціальні 
рухи, що виникли як результат необхідності вирішення локальних 
проблем. Оверчук О. [8] виділяє такі рухи, що поширені в українському 
суспільстві: рух проти порушень прав людини, діяльність якого 
реалізується через організацію акцій протесту, наприклад, безстрокової 
акції «Ні! Беззаконню!», що розпочалася у 2010 році, конференції із 
правозахисниками та журналістами та ін.; рух проти дискримінації за 
мовою, сплеск якого відбувся після прийняття закону «Про мови в 
Україні», та вилився у акції протесту, збільшення публікацій для 
привернення уваги до проблеми; Антифашистський рух, який виливається 
швидше у боротьбу проти ксенофобських та расистських настроїв, 
дискримінації за кольором шкіри чи національним походженням; рух 
проти дискримінації прав жінок (феміністичний рух), спрямований 
швидше на залучення уваги до проблем українських жінок; рух проти 
гендерного насильства, спрямований на боротьбу з дійсно актуальною для 
України проблемою насилля у сім’ї та соціумі; рух проти тотальної 
вакцинації, виник з метою подолання необхідності масової вакцинації; 
рухи проти забруднення довкілля є глобальними та локальними. Локальні 
концентруються на вирішенні плинних проблем і є досить дієвими, 
наприклад боротьба зі сміттєзвалищами. Проте, ініціативи глобальних 
організацій в Україні, на жаль, не мають значної результативності; рухи 
проти будівництва, виникають стихійно, часто проходять у досить 
агресивній формі; рух проти підвищення комунальних тарифів, поки що не 
мали ефективності, але продовжують свою діяльність. В Україні 
набувають поширення патріотичні рухи: рух проти байдужості 
суспільства, учасниками якого є відомі українські музичні гурти, 
письменники, спортсмени; суспільно-політичний рух «Пробудження» 
закликає громадян активніше взятися за вирішення проблем країни; 
волонтерський рух, що активізувався у зв’язку із війною на сході України, 
та демонструє справжню єдність українського народу. Крім того, 
О. Оверчук спираючись на дослідження «Расизм та ксенофобія в Україні» 
[10] застерігає про поширення в Україні неформальних рухів діяльність 
яких спрямована на насильницькі дії на ґрунті расової та національної 
ворожнечі, зокрема Біла Влада – Скінхеди Спектрум, українська філія 
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світової екстремістської мережі Кров і Честь, воєнізована неонацистська 
секта Світова Церква Творця Рутенія та ін. 

Що стосується протестної активності соціальних рухів, то не 
виокремлюючи їхню кількість за напрямами, спираючись на дослідження 
Т. Метельової [6], можемо констатувати стрімке зростання їх загальної 
кількості. Відповідно до даних моніторингу «Протести, перемоги і репресії 
в Україні» 2011 р, 2012 р. та 2013 р. можемо констатувати, що з жовтня 
2009 по вересень 2010 року, зафіксовано – 2788 протестів, у 2011 році було 
зафіксовано – 2277 протестних акцій, у 2012 році кількість акцій зросла на 
60 % і склала 3636. У 2013 році  – кількість протестів знову зросла більш 
ніж на 30% і склала вже понад 4822 протести на рік, у 2014 році 
протестами була охоплена практично уся країна. Такі дані яскраво свідчать 
про стрімкий розвиток соціальних рухів в Україні, та значне зростання 
соціальної активності населення в цілому. 

Висновки. Аналіз широкого спектру діяльності соціальних рухів в 
Україні дозволяє виокремити такі їхні спільні риси: по-перше, це 
стихійність, найчастіше соціальний рух виникає швидко як протест проти 
певних дій з боку влади, і вже пізніше організовується і продовжує своє 
функціонування; по-друге, це відсутність організаторів ззовні та будь-якої 
структури, соціальні рухи не мають постійної чисельності, їх учасники 
рідко знайомі одне з одним; по-третє, у якості мети вони ставлять 
подолання певної актуальної на даний момент проблеми і не будують 
подальших планів щодо майбутньої діяльності; по-четверте, 
застосовуються переважно мирні засоби боротьби, до насилля учасників 
соціальних рухів, частіше всього змушує агресивна реакція влади; по-
п’яте, значна негативна реакція влади на протестні прояви діяльності 
соціальних рухів (щороку збільшується кількість арештів і силових 
розгонів протестів). 

Таким чином, розглянувши характерні риси соціальних рухів в 
Україні та світі можемо погодитися з О. Оверчук [8], щодо відсутності в 
нашій країні масових соціальних рухів, які б активно впливали на життя 
суспільства, проте, можемо спостерігати активізацію стихійних 
протестних рухів, які за сприятливих умов здатні об’єднати усю країну у 
масовий страйк, як це відбулося у 2013 році. Збільшення частоти проявів 
протесних акцій з боку соціальних рухів свідчить не лише про наявність 
значної кількості невирішених проблем, але і про зростання готовності у 
суспільства вирішувати їх радикальними методами. З одного боку, 
відбувається поступове залучення населення країни до процесів прийняття 
рішень, впливу на владу, через участь у суспільних рухах, а з іншого 
формується готовність людей діяти радикально. Що саме по собі складає 
загрозу для суспільства, оскільки такого роду дії мають потенцію 
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скочування до значних безладів аж до громадянських війн та революцій. 
Саме тому вивчення соціальних рухів в Україні потребує подальшого 
глибокого аналізу, з урахуванням історичних традицій здійснення влади у 
наші державі, а також вироблення ефективних механізмів взаємодії влади з 
соціальними рухами, через зменшення тиску та переходу до формування 
конструктивного діалогу. 
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ВРАХУВАННЯ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ СІМЕЙНОЇ СИСТЕМИ 

ПРИ ОЦІНЦІ ПОТРЕБ ДИТИНИ-СИРОТИ ТА ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї 
У статті розкриваються критерії, показники, компоненти оцінки 

потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 
також сімей, в яких вони виховуються. Представлено значення сімейної 
системи в здійсненні оцінки потреб дітей і спроможності батьків 
виховувати прийомних дітей. Охарактеризовано поняття 
„прив’язаністьˮ, „здорова сім’яˮ, „дисфункціональна сім’яˮ. 

Ключові слова: оцінка потреб дитини та її сім’ї, показники оцінки 
потреб, компоненти оцінки потреб, батьківський потенціал, сімейна 
система, прив’язаність, дисфункціональна сім’я, здорова сім’я. 
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

ОЦЕНКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕБЕНКА-СИРОТЫ И ПРИЁМНОЙ 
СЕМЬИ 

В статье раскрываются критерии, показатели, компоненты оценки 
потребностей детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а 
также семей, в которых они воспитываются. Представлено значение 
семейной системы во время проведения оценки потребностей ребенка 
способности родителей воспитывать приемных детей. 
Охарактеризованы понятия „привязанностьˮ, „здоровая семьяˮ, 
„дисфункциональная семьяˮ.  
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ACCOUNTING OF THE BASIC FACTORS OF THE FAMILY SYSTEM 

DURING THE NEEDS ASSESSMENT OF ORPHANS AND FOSTER 
FAMILIES 

The article describes the criteria, indicators, components to assess the 
needs of orphans and children who have been remained without parental care, 
as well as families in which they are brought up. The value of the family system 
in the needs assessment of children and the ability of parents to educate foster 
children are presented. The concepts of „attachmentˮ, „healthy familyˮ, and 
„dysfunctional familyˮ are described. 

Keywords: the needs assessment of the child and his family, the indicators 
of the needs assessment, the components of the needs assessment, the parental 
potential, the family system, the attachment, the dysfunctional family and the 
healthy family. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. Упродовж 
останнього десятиріччя в Україні помітно активізувалися зусилля 
державних і неурядових організацій задля підвищення якості соціальних 
послуг населенню відповідно до його потреб. Сучасна соціальна і 
економічна ситуація, створюючи передумови для позитивних змін у 
вирішенні родинного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, зумовила появу інструменту встановлення та 
гарантування спроможності прийомних сімей реалізовувати виховні 
функції відносно цих дітей. Одним із таких інструментів стало 
розроблення та впровадження в практику соціальної роботи оцінки потреб 
на основі урахування стабільності сімейної системи „приймаючоїˮ родини. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Аналіз літератури з даної 
проблеми показав її складність і багатогранність, оскільки вона інтегрує 
відносно самостійні напрями, що стосуються: 1) проблеми створення 
сімейних форм виховання; 2) концептуальних засад технології оцінки 
потреб дитини та її сім’ї; 3) сімейного системного аналізу відношень у 
прийомній сім’ї. Перший аспект вивчався І. Пєшою, Н. Комаровою, 
Г. Бевз, Л. Волинець, Н. Заверікою, Г. Лактіоновою; другий аспект – 
Ж. Петрочко, З. Кияницею, І. Звєрєвою, В. Кузьмінським, О Безпалько; 
третій – В. Сатиром, Р. Бендлером, Г. Варгою, В. Ослон, В. Шапарем та ін. 
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Формування цілей статті (постановка завдання). Мета статті – 
розкрити значення й сутність сімейної системи прийомної сім’ї при 
здійсненні оцінки потреб дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Залежно від категорії 
клієнтів, оцінка потреб яких здійснюється, вирізняють оцінку потреб 
дитини-сироти та сім’ї, в якій вона перебуває на момент здійснення оцінки. 
В загальному вигляді, Ж. Петрочко визначає оцінку потреб дитини та її 
сім’ї як процес збору, узагальнення та аналізу інформації щодо розвитку 
дитини, батьківського потенціалу, факторів сім’ї та середовища, 
підготовки висновків та рекомендацій для прийняття рішень у найкращих 
інтересах дитини щодо надання відповідних соціальних послуг. Метою 
оцінки потреб є визначення необхідних стратегій втручання, видів 
соціальних послуг, соціальної допомоги, спрямованих на забезпечення 
прав дитини, подолання складних життєвих обставин дитини та її сім’ї або 
мінімізацію їх наслідків [5].  

Оцінка потреб дитини-сироти та прийомної сім’ї – це вагомий 
аргумент під час прийняття відповідальних рішень стосовно дитини, у 
тому числі виявлення спроможності кандидатів у прийомні батьки та 
батьки-вихователі створити прийомну сім’ю/ДБСТ; це спосіб 
усвідомлення змісту соціальної й соціально-педагогічної роботи з 
прийомною дитиною та сім’єю. Результати оцінки служать для відкриття 
випадку й початку здійснення/не здійснення соціальних дій відносно 
клієнта. Серед критеріїв визначення типу випадку є: 

- характер впливу життєвих обставин на стан та потреби дитини; 
- стан батьків, осіб, що їх замінюють та їхній потенціал, щодо 

задоволення потреб дитини; 
- вплив факторів сім’ї та середовища на задоволення потреб 

дитини/особи; 
- тривалість існування проблеми; 
- усвідомлення отримувачем проблеми та готовність до співпраці з 

надавачами послуг тощо. 
Соціальний працівник оцінює показники задоволеності чи не 

задоволеності потреб в здоров’ї, освіті, емоційному розвитку, 
самоусвідомленні і самопрезентації, сімейних та соціальних стосунків, 
самообслуговуванні (компонент „потреби дитиниˮ); елементарному догляді, 
гарантіях безпеки, емоційному теплі, стимулюванні, життєвих цінностях і 
обмеженнях (компонент „батьківський потенціалˮ); історії сім’ї, родичах, 
житлово-побутових умовах, зайнятості, доходах, соціальній інтеграції, 
ресурсах громади (компонент „фактори сім’ї та середовищаˮ) [5].  
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Відтак, сімейна система належить до „колаˮ оцінюваних показників 
як така що характеризує потреби дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування, рівень батьківського потенціалу прийомної 
сім’ї. При оцінці потреб дитини-сироти та сім’ї, яка на разі заміняє дитині 
біологічну сім’ю, соціальний працівник задається питанням, які стосунки 
присутні між її членами, чи позитивні вони, чи допомагає сім’я кожному її 
членові ефективно розвиватися. 

Для якісної оцінки сімейної системи та її членів служать ресурси й 
резерви кандидатів у прийомні батьки, які мають індивідуально варіативний 
характер. Г. Бевз розглядає ресурси як запаси, засоби, можливості, якими 
володіє прийомна сім’я і які можуть бути задіяні безпосередньо, а резерви – 
як додаткові ресурси, наявність яких указує на „достатність” для розвитку 
прийомних батьків та сім’ї загалом. Резерви будуть потрібні в екстрених 
ситуаціях і будуть джерелом підтримки здорового функціонування сім’ї, 
відновлення її виховного потенціалу [1, с. 52]. 

Ефективність сімейної системи визначається за такими показниками: 
здорове функціонування сім’ї, її адаптаційний потенціал, психологічна 
готовність її членів до виконання нових соціальних ролей, свідоме 
прийняття рішення та підтримка його ініціатора як значущої батьківської 
фігури, особистісний потенціал прийомних батьків: любов, щирість 
зацікавленість, комунікативні вміння тощо. Мірою визначення необхідного 
ресурсу прийомної сім’ї є в першу чергу оцінка чинників ризику 
прийомної дитини (деприваційні впливи, травматичний досвід) [4]. 

Позитивне значення оцінки потреб для розвитку системи забезпечення 
прав дітей очевидне, адже відбуваються певні зміни не тільки на рівні 
особистості, а й на рівні соціального середовища, громади. Зосередження 
уваги на ресурсах, що забезпечують гармонійний розвиток дитини та її сім’ї, 
сприяє розвитку наявних ресурсів, їх примноженню, збагаченню [1]. 

Сімейна система визначається такими властивостями як цілісність, 
приклади взаємовідношень, що повторюються, функціонування і розвиток 
незалежно від довколишніх умов. Внутрішньо сімейні міжособистісні 
взаємини сприяють пристосуванню індивіда до внутрішніх культурних 
схем суспільства. Інколи відбувається утворення різного роду 
психологічних проблем, криз і конфліктів. 

Термін „дисфункціональна сім’я” зазвичай застосовується в широкому 
контексті відносно сімейної системи, яка є джерелом не адаптивної поведінки 
одного або декількох своїх членів, не забезпечує необхідних умов для їх 
особистісного зростання. За даними сучасних досліджень, дисфункціональні 
сім’ї мають наступні характеристики: існування будь-яких проблем в сім’ї 
заперечується, відчувається нестача в частині інтимності, відчуття сорому 
використовуються для мотивації індивідуальної поведінки, родинні ролі є 
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жорсткими, індивідуальна ідентичність приноситься в жертву родинної 
ідентичності, а особистісні потреби – потребам сім’ї в цілому. Конфлікти тут 
закриті, має місце хронічна неприязнь одних членів сім’ї до інших. 
Дисфункціональність сімейної системи призводить до психологічних 
симптомів й негативних соціальних явищ – таких як алкоголізм, наркоманія, 
насильство, дитячі крадіжки, та інше [2]. 

Функціональна (здорова) сім’я характеризується гнучкою ієрархічною 
структурою влади, ясно сформульованими родинними правилами, сильною 
батьківською коаліцією, неушкодженими і доброзичливими відносинами між 
поколіннями. Здорова сім’я – це „система в русі”, процес безперервної зміни, 
еволюції, становлення. Сімейні правила тут відкриті і служать позитивними 
орієнтирами для зростання. Друзі членів сім’ї, сусіди вільно входять у 
внутрішньо сімейний простір без страху попасти в епіцентр конфлікту чи 
залишитися без уваги господарів, останні із задоволенням приймають гостей. 
Зазвичай сімейна система складається з трьох або навіть чотирьох поколінь. 
При цьому старше покоління може спілкуватися з молодшим не зберігаючи 
дистанцію „задля повагиˮ. Здорова сім’я – це місце прояву близькості, 
кохання, так само місце сварок, і, навіть, ненависті. В сім’ї не має обмежень 
на міжособистісні взаємини, абсолютна свобода на прояв будь-яких 
людських почуттів. 

Чітка дистанція між поколіннями – один з основних компонентів в 
структурі добре функціонуючої сім’ї (її не слід плутати з негнучкими 
ієрархічними структурами). Ясно, що батьки і діти не рівні між собою з 
точки зору таких понять як „владаˮ і „відповідальністьˮ. Солідарні батьки 
є хребтом сім’ї, вони забезпечують відчуття безпеки для дітей. Проте 
здорова сім’я ґрунтується не на домінуванні батьків над дітьми, а на тому, 
що сила одних забезпечує безпеку інших. Оскільки ця сила чітко 
усвідомлюється і не береться під сумнів, батькам немає необхідності 
завжди відкрито проявляти й безперервно доводити її існування як дітям, 
так і самим собі. Вони заохочують відвертість по відношенню до гри, 
творчості в спілкуванні [2]. 

Стосунки між подружжям – психологічний центр всіх сімейних 
відношень. Якщо в сім’ї культурні відмінності розглядаються як 
негативний чинник, від якого необхідно позбавитися, то такі відношення 
ведуть до розколів в родині, викликають у членів сім’ї захисні реакції. 
Проте, якщо до різниці в культурному розвитку когось з членів родини 
відносяться як до ресурсу, то такі стосунки можуть бути цінним чинником 
сімейної стабільності. Відчуваючи нестачу в почуттях, чоловік і дружина 
зазвичай встають перед проблемами та труднощами саме тоді, коли на 
„ареніˮ з’являються діти та їм доводиться виконувати батьківські 
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обов’язки. Твердження про те, що поява дітей дозволить відновити 
порушені стосунки між подружжям є небезпечною помилкою. 

Отже, важно враховувати певні психологічні показники стабільності 
сімейної системи, що вказує на те, чи справляться батьки-вихователі, 
прийомні батьки з метою виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, чи функціонально спроможна патронатна 
родина перейти до наступного – вищого – рівня розвитку дитини і родини. 

Наступний чинник що є „дзвіночкомˮ для фахівця, який здійснює 
оцінку потреб – це наявність чи відсутність прив’язаності у дитини-сироти 
до нової родини. Досвід показує, що діти, які відчули на собі вплив 
деприваційних умов життя, приносять у прийомну сім’ю проблеми 
самооцінки, поведінки, когнітивних моделей сприйняття себе й 
оточуючих, що ускладнює процес їхньої інтеграції в сім’ю. Розірвання 
специфічного зв’язку матері й дитини, відсутність сформованої 
прив’язаності в дітей цієї категорії, поряд з наявністю деприваційних 
ситуацій, призводить до численних відхилень, таких як тривога, недовіра 
до оточуючих, агресивність; нерідко це є джерелом майбутніх проблем у 
власній сім’ї. Наявність або відсутність сформованої прив’язаності впливає 
також на міжособистісні зв’язки і є важливим складником взаєморозуміння 
між прийомними батьками та дітьми. Депривація, довготривале відчуття 
фрустрації, деформовані моделі сприйняття себе й оточуючих, 
утриманська позиція, невміння управляти своїми інтересами й бажаннями, 
ставити перед собою цілі – ці та інші проблеми ускладнюють процес 
соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [3]. 

Врахування зазначеного є умовою результативної оцінки потреб 
дитини, що проводиться з метою пересвідчення, чи підростаюча 
особистість виховується і розвивається в сприятливому середовищі. 
Іншими словами, чи дитина як на особистісному рівні, так і на рівні 
соціуму включена в систему довготривалих і емоційно позитивних 
соціальних взаємодій, зав’язків, що є основою відчуття нею власної 
захищеності, гарантованості своїх прав.  

Отже, робота із сім’єю загалом дає соціальним працівникам більше 
можливостей для надання допомоги та підтримки. У той же час оцінка 
сім’ї пов’язана з більшістю тих же проблем, що й оцінка особистості: вона 
досить тривала й складна та, на жаль, суб’єктивна (незрозуміло, де 
проходить межа між „досить хорошою” і „недостатньо хорошою” сім’єю), 
зберігаються проблема відмови та небезпека психотравми кандидата. 

Напрямами подальших досліджень є обґрунтування оптимального 
використання діагностичного інструментарію оцінки потреб фахівцями 
соціальної сфери. 
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ФАКТОРИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-АКТИВНОЇ 

ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ 
ПЕРІОДАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

В статті сформульовано завдання формування в межах навчального 
закладу соціально активної позиції особистості в підлітковому та 
юнацькому періодах життя. Досліджено ключові фактори становлення і 
розвитку соціально-активної позиції особистості молоді. Виявлено, що 
професійно-технічна освіта, виконуючи свої функції, сприяє становленню і 
розвитку соціально-активної позиції особистості шляхом формування 
адаптивної компетенції, компетенції вільно мислити та діяти та 
компетентції критичного мислення, сутність яких розглянуто в статті. 
Вказані компетенції і повноваження освіти, які можуть бути сформовані 
для їх розвитку в особи дитячого та юнацького віку, можуть стати 
основню для певних проблемних питань формування соціально активної 
особистості в підлітковому та юнацькому періодах життєдіяльності, 
перелік яких наведено в роботі.  

Ключові слова: учень, молодь, соцвіалізація, соціально-педагогічні 
умови, професійно-технічні навчальні заклади, соціально-активна позиція, 
підлітки, юнаки, соціальна група, взаємовідносини, взаємодія. 
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старший преподаватель кафедры социальной педагогіки Бердянского 

государственного педагогического университета 
ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-

АКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ И 
ЮНОШЕСКОМ ПЕРИОДАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье сформулирована задача формирования в пределах учебного 
заведения социально активной позиции личности в подростковом и 
юношеском периодах жизни. Исследовано ключевые факторы становления и 
развития социально-активной позиции личности молодежи. Выявлено, что 
профессионально-техническое образование, выполняя свои функции, 
способствует становлению и развитию социально-активной позиции 
личности путем формирования адаптивной компетенции, компетенции 
свободно мыслить и действовать и компетентции критического мышления, 
сущность которых рассмотрена в статье. Указанные компетенции и 
полномочия образования, которые могут быть сформированы для их 
развития у лица детского и юношеского возраста, могут стать основой для 
определенных проблемных вопросов формирования социально активной 
личности в подростковом и юношеском периодах жизнедеятельности, 
перечень которых приведен в работе. 

Ключевые слова: ученик, молодежь, соцвиализация, социально-
педагогические условия, профессионально-технические учебные заведения, 
социально-активная позиция, подростки, юноши, социальная группа, 
взаимоотношения, взаимодействие. 
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FACTORS FORMATION AND DEVELOPMENT OF SOCIALLY 
ACTIVE POSITION OF THE INDIVIDUAL IN ADOLESCENCE AND 

EARLY PERIODS OF LIFE 
The article stated the task of forming within the institution socially active 

position of the individual in adolescence and early periods of life. Investigated 
the key factors of formation and development of socially active position of the 
individual youth. It was revealed that technical and vocational education in 
performing their functions, contributes to the establishment and development of 
socially active position of the person through the formation of adaptive 
competence, competence to think and act freely and kompetenttsii critical 
thinking, the essence of which is discussed in the article. These competences and 
powers of education, which can be formed for their development in the face of 
children and adolescents, can be the basis for certain problematic issues of 
formation of socially active personality in adolescence and early periods of life, 
the list of which is given in Ref. 
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Шановні автори статей! Збірник наукових праць “Гуманізація навчально-
виховного процесу” є фаховим виданням iз педагогічних наук (Затверджено Рішенням 
Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України  від 30.06.2015 р.). Свідоцтво 
про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 21279-
11079ПР, видано 26.03.2015 р. Державною реєстраційною службою України. 

Фахове друковане періодичне видання зареєстровано в базі даних Міжнародного 
Центру ISSN в Парижі, йому присвоєно ISSN 2077–1827. 

Періодичність видання – 6 разів на рік.  
Містить наступні розділи: ВИЩА  ШКОЛА; ІСТОРІЯ  ПЕДАГОГІКИ; ЗАГАЛЬНА 

ШКОЛА; ПОЧАТКОВА  ШКОЛА; ВИХОВАННЯ; ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ; 
ПСИХОЛОГІЯ; СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА; ДЕФЕКТОЛОГІЯ. 

Перш ніж подати статтю до друку уважно прочитайте вимоги і неухильно 
дотримуйтесь їх. Деякі автори оформлюють статті, згідно вимог, які надають інші фахові 
видання або на власний розсуд. У публікації повинні відповідати поля, шрифт, інтервал, 
структурні елементи, література тощо. Часто трапляються випадки, коли автор 
використовує автоматичні перекладачі. 

Попередження: статті, які не відповідають зазначеним вимогам опубліковані не 
будуть! Авторові про це не буде повідомлено, стаття не повертається. Слідкуйте за тим, у 
якому вигляді ви подаєте свою статтю. Пам’ятайте: «Статті подаються повністю 
підготовленими до друку в авторській редакції. Відповідальність за допущені помилки та 
неточності несуть автори публікацій».  

Згідно з Постановою Президії ВАК України № 7–05/1 від 15.01.2003 року „Про 
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” до друку 
приймаються лише статті, де присутні необхідні елементи, які потрібно виділити 
напівжирним шрифтом:  

1. Прізвище та ім’я  автора(ів) статті (українською, російською та англійською 
мовами). 

2. Посада, вчене звання, місце роботи (українською, російською та англійською). 
3. УДК. Надається довідково-бібліографічним відділом бібліотеки ВНЗ, де ви 

працюєте. За правильність надання УДК несуть відповідальність працівники бібліотеки. 
Кожній новій статті присвоюється своя УДК.  

4. Назва статті (українською, російською та англійською мовами). 
5. Анотації (українською, російською та англійською мовами). Українська 

анотація повинна бути до 10 речень, російська та англійська – до 5 речень. 
6. Ключові слова (українською, російською та англійською мовами). 
7. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим 

науковими чи практичними завданнями. 
8. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. 

9. Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
10. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. 
11. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. 
12. Література друкується в кінці статті за абеткою. Джерела подаються у 

квадратних дужках [1, с. 3]. Дотримуйтесь встановленим вимогам щодо оформлення 
літературних джерел міждержавного стандарту  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і Бюлетеню ВАК 



 

України. – № 3. – 2008. Для нумерації використовуйте список. Не ставте цифри вручну 
та не оформлюйте літературу в таблиці. 

Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою 
майстра таблиць редактора Word з арабською нумерацією.  

Формули підготовлені в редакції формул MS Equation 2.0. 
Набір тексту статті здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, docx, rtf), на 

папері формату А 4 (книжковий), береги скрізь по 2,5 см., вирівнювання по ширині, 
абзац – 1,25, шрифт 14 TNR, через 1,5 інтервали. 

Не ставте абзац, використовуючи клавішу «Пробіл» та «Табуляцію». Алгоритм 
призначення абзацу такий: верхня панель «Формат» – Абзац – Вкладка «Відступи та 
інтервали» (треба на неї натиснути). Відступи: ліворуч, праворуч 0; Інтервал: перед, 
після 0. Відступ – 1, 25. Інтервал – полуторний. Тепер треба натиснути вкладку 
«Положення на сторінці». Поставити «галочки»: заборона висячих рядків, не відривати 
від наступного. 

Не користуйтесь для форматування тексту пробілами, табуляцією і т.ін. Не 
ставте переноси вручну, не користуйтесь автоматичним переносом. Не використовуйте 
у документі колонтитули, зноски. 

Посилання на роботи, що не публікувались неприпустиме. 
Текст має бути уважно вичитаний і перевірений. Статті друкуються в авторській 

редакції. Відповідальність за допущені помилки та неточності несуть автори публікацій. 
Для авторів без вченого ступеня рукопис супроводжується рецензією кандидата 

(доктора) наук.  
Обсяг статті – 7 – 20 аркушів (до 20 000 знаків з пробілами). 
 
Увага! Незалежно від наукового ступеня до статті додаються внутрішня і 

зовнішня рецензії. 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими 
чи практичними завданнями. Моніторинг є одним із засобів управління якістю освіти та 
інструментом її удосконалення і поліпшення. Він являє собою систему збирання, обробки, 
зберігання і поширення інформації про стан освіти, прогнозування на підставі об’єктивних 
даних основних тенденцій розвитку освіти та розроблення науково-аргументованих 
рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності 
функціонування освітньої галузі. 

Педагогічний моніторинг – це систематичне безперервне контролююче відстеження 
якісних результатів навчання, виховання й розвитку учнів у системі «вчитель-учень». До його 
складу входить моніторинг навчальних досягнень учнів, який передбачає систематичне 
спостереження за станом навчальних досягнень учнів, прогнозування і вдосконалення цього стану. 



 

Моніторинг навчальних досягнень учнів здійснюється завдяки контролю й оцінювання. Проте, на 
відміну від контролю й оцінювання, він реалізує зворотній зв’язок у навчальному процесі, що дає 
змогу оперативно реагувати і в разі потреби його коригувати. Інструментарієм реалізації 
моніторингу навчальних досягнень учнів є форми контролю їхніх навчальних досягнень. Однією із 
форм контролю та інструментом реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів є практичні 
роботи. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Теорію освітнього моніторингу і напрями 
його впровадження у навчальних закладах розкрито у працях Г. Азгальдова, О. Ануфрієвої, 
Г. Гунти, Г. Дмитренка, Г. Єльникової, В. Кальней, О. Локшиної, Т. Лукіної, О. Ляшенка, 
А. Майорова, В. Олійника, Е. Райхмана, С. Шишова та ін.  

Формування цілей статті (постановка завдання). Мета статті – розкрити методику 
використання практичних робіт як інструменту реалізації моніторингу навчальних досягнень 
учнів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України № 1392 від 23 листопада 2011 р., географічний компонент входить до складу освітньої 
галузі «Природознавство» [6]. Одним із завдань цієї галузі є набуття учнями досвіду практичної 
та експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у процесі пізнання світу. Це 
завдання реалізується за допомогою практичних робіт, що використовуються на уроках 
географії. 

Як вважає С. Кобернік, практична робота – це «засіб формування вмінь і навичок 
учнів у технології виконання завдань з картами атласів, контурними картами, статистичним 
матеріалом, довідниками [8, с. 48]». Практичні роботи допомагають учням закріпити 
теоретичний матеріал та змушують їх порівнювати об’єкти природи. Їх поділяють на навчальні 
(тренувальні) й підсумкові. 

Під час виконання навчальних (тренувальних) практичних робіт учні опановують 
якийсь прийом навчальної роботи. Наприклад, вчаться розв’язувати задачі з використанням 
різних видів масштабів, визначати географічні координати за географічною картою та 
географічні координати крайніх точок і протяжність материка, будувати графіки зміни 
температури повітря тощо.  

Підсумкові практичні роботи зазвичай проводяться після виконання серії тренувальних 
практичних робіт для перевірки сформованості умінь і навичок в учнів та їх подальшого 
розвитку. За змістом підсумкові роботи здебільшого являють собою складання описів або 
характеристик географічних об’єктів, компонентів природи, природних комплексів тощо. 
Наприклад: «Складання порівняльної характеристики висотної поясності у різних частинах 
Кордильєр»; «Порівняльна характеристика ландшафтів у різних секторах однієї природної 
зони». 

Відповідно до чинної навчальної програми з географії [4] у 6 класі під час вивчення 
курсу «Загальна географія» учні виконують 14 практичних робіт, у 7 класі у процесі 
опрацювання курсу «Географія материків і океанів» – 12 практичних робіт. Розглянемо 
розподіл практичних робіт по класах. 

Висновки. Отже, географічні задачі є інструментом реалізації моніторингу навчальних 
досягнень учнів. Адже за їх допомогою вчитель може визначити рівень навчальних досягнень і 
компетентність учнів та на основі здобутих даних втрутитися у навчальний процес, щоб 
підвищити його якість. Однією з умов використання практичних робіт як інструменту 
реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів є проведення після поточного чи 
тематичного оцінювання «роботи над помилками». Під час цієї «роботи» кожний учень має 
усвідомити причини виникнення своїх помилок. Адже метою моніторингу навчальних 
досягнень учнів є виявлення конкретних досягнень учнів з кожного предмета і слідкування за 
рівнем їх зростання. 
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PRACTICAL WORKS AS A TOOL FOR MONITORING THE ACADEMIC 
PERFORMANCE OF STUDENTS GRADES 6-7 IN GEOGRAPHY 

This article reveals the concept of «monitoring of student achievements», «monitoring 
implementation tools of student achievements», «practical work». Thus, monitoring of student 
achievements is systematic observation of the student achievements as well prediction and 
improvement of this state. One of the forms of the control and monitoring implementation tool of 
student achievements is practical work. 

Practical work on geography lessons is a way of developing abilities and skills of students in 
performance of tasks technology with Atlas, contour maps, statistical data directories. Practical works 
help students to consolidate the theoretical material and induce them to compare objects of nature.  

Have been described two groups of practical work. They are training and final.  
During the execution of training practical work students master some method of academic 

work. For example, they learn to solve tasks by using different scales as well determine the geographic 
coordinates on a geographical map, geographic coordinates of the extreme points. They also learn to 
determine the length of the continent and build graphs of air temperature and so on. 

Final practical work is usually carried out after a series of training practical work to test the 
skills and abilities of students and its future development. The content of the final work are largely 
descriptions or characteristics of geographic features, natural components, natural systems and so on.   

One of the conditions for the use of practical work as a tool for monitoring the implementation 
of student achievements is to hold a "work on the bugs." after their execution During this "work" 
every student should understand the causes of his errors. For the purpose of monitoring student 
achievements is to identify specific student achievement in each separate subject and tracking their 
level of growth. 

The content of practical work in the current program in geography for 5-9 grades of secondary 
schools and the geography program that will be implemented in the 2014/15 academic years is 
revealed. 

Analysis of these two programs has shown that the new programs of work have a more 
practical focus, as evidenced by their names. Thus, according to the current curriculum in Grade 6 
during the course "General Geography" students perform fourteen practical works and in 7th grade 
during the study course "The geography of continents and oceans they perform twelve practical works. 
According to the new curriculum in the 6th grade students are proposed to perform nine practical 
works and conduct three research studies in the form of presentations  or writings (essays), mini-
projects, posters, works on the ground. In 7th grade fifteen practical works and conducting of 10 
studies are provided. 

It has been revealed during the analysis of existing textbooks on geography for grades 6 and 7 
that practical work in them placed under the rubric named "practical tasks" and "practical work". Their 
content is fully matches with the content of practical work specified by the current curriculum in 
geography. However, their amount corresponds in the textbook of Kobernika S. and R. Kovalenko 
only. 

Thereby, practical work is an instrument of student achievements monitoring. After all, by 
using them the teacher can determine the level of academic achievements as well competence of 
students and based on data obtained one are able to intervene in the learning process to improve its 
quality. 
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ВИМОГИ ДСТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ 
ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВОМУ ФАХОВОМУ ВИДАННІ 

 
Оформлення списку використаної літератури повинно відповідати наступним вимогам 

ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання”.  

Звертаємо увагу авторів статей, що у процесі складання списку використаних  джерел 
необхідно дотримуватися зазначених у стандарті форм запису.  
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// Інформаційні технології і засоби навчання. – 2006. – № 1. – Режим доступу: 
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Feduń A. Główne kierunki ukraińsko-polskiej współpracy transgranicznej w 
warunkach procesu integracji europejskiej // Polska w systemie 
międzynarodowym w dobie integracji europejskiej / Pod red. M.Marczewskiej-
Rytko. – Puławy: Wyd. Puławsk. Szkoły Wyższ., 2001. – S.141-145. 

Архіви  

Посилання на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, 
пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному посібнику, статті 
тощо) на архівні документи при першому згадуванні назва архіву подається 
повністю, в дужках – загальноприйняте скорочення. При повторному – 
застосовують скорочену форму назви архіву. 
Посилання містить: 
•  назву архіву (скорочено), 
•  номер фонду - ф., 
•  номер опису - оп., 
•  номер справи - спр., 
•  загальну кількість аркушів - арк. 
Усі складові посилання розділяють комами. 
Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ 
України), ф. 129, оп. 2, спр. 1144, арк. 4. 
2. ЦДІАЛ України, ф. 309, оп.1, спр. 346, арк. 5-10. 
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