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Гайдабрус Б.В.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Діяльність
сучасних
закладів
освіти
здійснюється
в
епоху
економіки знань і базується
на
використанні
інноваційних
підходів
з
огляду
на
особливості впровадження інформаційних
технологій у проведенні профорієнтаційної
роботи задля підвищення якості освіти. За
словами Голови Верховної Ради України,
«...освіта – це фундамент держави, це те, що
забезпечує суспільний прогрес, успішний
розвиток націй, держав, кожної людини.
Освіта сьогодні – один з головних напрямів
законодавчої діяльності Верховної Ради
України. І наше завдання перевести її на
новий рівень якості, доступності та
ефективності».
Динамічно змінне оточення накладає
певні обмеження для випускників шкіл на
вибір майбутньої професії. Пов’язано це із
тим, що не всі школярі мають доступ до
інформації щодо ринку праці, вимог до
особистісних
якостей
і
професійної
підготовки фахівців, про умови вступної
кампанії,
роботи
та
по-тенційних
роботодавців. Тому професійна орієнтація
являє собою комплекс підходів і заходів задля
допомоги дітям та їхнім батькам зробити
правильний і мотивований вибір професії.
Для того, щоб школяр зробив правильний
вибір, недостатньо лише мати в наявності
інформацію про переваги чи недоліки тієї чи
іншої
професії.
Він
повинен
бути
переконаний в тому, що це – найкращий
вибір саме для нього з усіх можливих.
Сумський
державний
університет
(СумДУ)
активно
працює
над
вдосконаленням профорієнтаційних заходів,
орієнтованих
на
випускників
шкіл,
технікумів, коледжів та інших установ.
Поряд з проведенням таких «базових»
заходів, як «Дні відкритих дверей»,
розповсюдження
рекламної
продукції,
проведення на базі ВНЗ конференцій,
«круглих столів», ділових ігор, форумів,
кіберзмагань тощо, університет запроваджує
інноваційні
методи
профорієнтаційної

роботи. Серед таких методів можна
виокремити
такі:
відеоролики
з
використанням сучасних програмних і
апаратних засобів, інтерактивні посібники
абітурієнта,
створення
високоякісної
рекламної продукції в рамках єдиної
концепції факультету (спеціальності), що
перш за все формує позитивне емоційне
враження та інші. Зупинимося докладніше на
цих інноваційних розробках.
Мультимедійні
відеоролики.
Мультимедійна продукція, що створюється, –
це комбінування різних форм представлення
профорієнтаційної інформації у форматі
одного відеоролику: текстової, звукової,
графічної та анімації. На рис. 1 (а,б)
зображено скриншот профорієнтаційного
ролику
факультету
електроніки
та

інформаційних технологій (ЕлІТ) СумДУ.
Продукт було реалізовано з використанням

мультимедійної та програмної платформи
AdobeFlash з використанням векторної
графіки та анімації.
Рисунок 1а. Скриншот профорієнтаційного
відеоролику факультету ЕлІТ СумДУ.
Рисунок 1б. Скриншот профорієнтаційного
відеоролику факультету ЕлІТ СумДУ.
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Інтерактивні
посібники абітурієнта.
Термін
«інтерактивний»
походить
від
англійського слова «interact», де «inter» –
взаємний,
«act» – дія, і означає здатність
взаємодіяти в режимі бесіди, діалогу з чимось
(комп’ютером) або кимось (людиною). Тому в
рамках проведення професійної орієнтації
важливим і актуальним є використання
інтерактивних інструментів взаємодії з
абітурієнтом. Одним із таких інструментів є
інтерактивні посібники абітурієнта (рис 3).

Представлений продукт має версію з
голосовим супроводом для цілеспрямованої
окремої презентації, а також версію з
субтитрами – для фонового представлення на
виставках чи заходах, де використання
звукової доріжки є недоцільним.
Інший презентаційний відеоролик було
створено за допомогою повнофункціональної
професійної програмної системи для розробки
та редагування тривимірної графіки й анімації
Autodesk3dsMAX. У ролику у 3D зображено
університет з інфраструктурою, кафедри,
обладнання, провідні ІТ компанії світу –
партнери
СумДУ.
Окрім
створення
перелічених множин сцен, було виконано їх
рендеринг (візуалізацію). Тільки після
візуалізації можна побачити усі властивості
матеріалів об’єктів, ефекти зовнішнього
середовища, що безумовно сприяє більш
якісному сприйняттю роботи. На рис. 2 (а, б)
представлено
декотрі
скриншоти
презентаційного відеоролику СумДУ.

Рисунок 3. Головна сторінка посібника
абітурієнта.

Цей посібник може бути інтегровано до
інформаційної
сторінки
структурного
підрозділу або веб-сайту університету, де
кожен бажаючий може ознайомитись із 3D
моделями
закладу,
переглянути
інформаційний ві-део-ролик, а також перейти
до інформаційно-розважального блоку.
Інформаційно-розважальний блок цього
посібника дозволяє налагоджувати взаємодію
«користувач-система»
у інтерактивному
форматі. Наприклад, це стосується пошуку та
перегляду корисних джерел інформації,
актуальної інформації для вступників, а
також проходження логічного квесту на
предмет визначення інтересів, навчальних і
професійних нахилів, що у майбутньому
допоможе визначитись із вибором напряму
підготовки
та
подальшим
працевлаштуванням.

Рисунок 2а. Скриншот профорієнтаційного
відеоролику СумДУ.

Рисунок 2б. Скриншот профорієнтаційного
відеоролику СумДУ.

За відгуками абітурієнтів та їхніх батьків,
інших зацікавлених осіб, відеоролики, які
створює та використовує у профорієнтаційній
роботі Сумський державний університет,
сприяють формуванню позитивного іміджу
закладу, презентують навчальні та практичні
можливості, а також впливають на подальший
вибір місця навчання.

Рисунок 4. Структура інформаційнорозважального блоку інтерактивного посібника
3
абітурієнта.
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Слід зазначити, що створення та
використання подібних інтерактивних
посібників є актуальним не тільки для
закладів освіти всіх рівнів, закладів
п ісля ди пл омн ої осв іти, нав чал ьн о методичних центрів професійно-технічної
освіти, а і для органів державної служби
зайнятості. Центрами зайнятості може бути
налагоджено проходження інтерактивного
квесту і тестування щодо вибору професії,
профнавчання громадян, які потребують
працевлаштування.
Окрім того, використання подібних
інформаційних технологій значно полегшить
співпрацю з людьми з обмеженими
можливостями.
Високоякісна
рекламна
продукція.
Створення
високоякісної
рекламної
продукції в рамках єдиної
концепції
факультету
(спеці-альності) створює у
профорієнтаційній роботі синергетичний
ефект.
Він полягає у тому, що всі ІТ-рішення
(сайт, веб-додатки для смартфонів тощо),
мультимедійні продукти та друковані
рекламні матеріали перш за все формують
позитивне

емоційне враження та доповнюють один
одного. Якісна продукція формує у
зацікавлених сторін позитивний емоційний
відгук, тобто оперативну емоційну реакцію
на поточні зміни в середовищі. Тому було
започатковано створення рекламних
банерів, які можна буде розміщувати у
шкільних і дошкільних закладах, на
білбордах та лайтбоксах. Ці банери, на
відміну від класичних брошур та буклетів,
не є прямою рекламою, не містять корисної
інформації, а лише формують позитивний
образ.
О т ж е, в и к о р и с т а н н я с у ч а сн и х
інформаційних технологій дозволяє
ств орювати як існ і м уль тим едійн і
інтерактивні продукти, які значно
підвищують
ефективність
профорієнтаційної роботи, сприяють
формуванню позитивного іміджу та
бачення перспектив розвитку закладу.
Без ум овн о, м ул ьтим едіа спр ощує
сприйняття інформації споживачем, а різні

а)

б)
Рисунок 5. Рекламні банери.
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Головними напрямами цього процесу мають
стати:
• створення предметно-орієнтованих навчаль-

Смоленко О.П.

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Пріоритетним
напрямком
освітньої
системи
України,
що
підтверджено
державними законами та нормативними
документами, є доступ до якісної освіти.
Тому
впровадження
інноваційних
педагогічних технологій в навчальновиховний процес є одним із найважливіших
проблем. Гармонійно розвинена особистість
має стати головною метою і змістом всієї
системи освіти.
Для сучасного суспільства впровадження
інноваційних педагогічних технологій має не
стільки теоретичне, скільки прагматичне
значення, адже в умовах глобалізації воно
стосується його історичного розвитку та
перспектив, які пов’язані з так званими
«високими технологіями».
Слово
«інновація»
має
латинське
походження
і
в
перекладі
означає
«оновлення», «зміну», «введення нового». У
педагогічній інтерпретації інновація означає
нововведення, що поліпшує хід і результати
навчально-виховного процесу.
Дослідники
проблем
педагогічної
інноватики (О. Арламов, М. Бургін,
В. Журавльов, В. Загвязинський, А. Ніколс,
Н. Юсуфбекова) намагаються співвіднести
поняття нового у педагогіці з такими
характеристиками, як корисне, прогресивне,
позитивне, сучасне, передове. Суспільна
потреба спонукає педагогів-науковців до
пошуку нових педагогічних ідей і технологій,
до поширення і запровадження передового
педагогічного досвіду.
Педагогічна технологія – це строго
обґрунтована система педагогічних засобів,
форм і методів їх етапність, націленість на
вирішення конкретних навчально-виховних
завдань.
Необхідною
умовою
використання
інноваційних педагогічних технологій є
реформування системи освіти, розробка
нових
дидактичних
і
методичних
концептуальних засад освіти.

но-інформаційних середовищ, які дозволяють
використовувати
мультімедіа,
системи
гіпермедіа, електронні підручники тощо;
• освоєння засобів комунікації (комп’ютерної
мережі,
телефонного,
телевізійного,
супутникового
зв’язку
для
обміну
інформацією);
• навчання правил і навичок «навігації» в
інформаційному просторі;
• розвиток дистанційної освіти.
Навчання з використанням інноваційних
технологій якісно перевищує класичну освіту.
Воно інтегрує процеси, які не можна
об’єднувати в межах класичної освіти:
навчання, працевлаштування, планування
кар’єри, безперервна освіта.
Джерела і складові частини нових
педагогічних технологій.
• Соціальні перетворення і нове педагогічне
мислення.
• Наука (педагогіка, психологія, соціологія
тощо).
• Передовий перспективний досвід.
•
Досвід
минулого
(вітчизняний
і
зарубіжний).
• Етнопедагогіка (народна педагогіка).
Упродовж 2010-2015 років педагогічні
колективи ПТНЗ Сумської області працюють
над реалізацією науково-методичної теми
«Впровадження інноваційних педагогічних
технологій як засіб розвитку творчої
особистості». Результатом тривалої роботи
стало визначення педагогічними колективами
основних умов для розвитку творчої
особистості:
• відповідна фахова підготовка педагогічних
працівників (спеціалістів вищої категорії – 33,
вчителів-методистів – 11, старших-викладачів – 17, викладачів першої категорії – 16 );
• створення умов для творчості в
індивідуальній і колективній діяльності;
5 • готовність учителя до інноваційної
діяльності;
• використання нетрадиційних форм і методів
навчання та виховання;
• використання навчального матеріалу різного
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змісту, виду і форм;
• надання учневі свободи вибору способів
виконання навчальних завдань;
•
матеріально-технічне
забезпечення
навчально-виховного процесу;
• творчі роботи викладачів з питання
впровадження інноваційних технологій в
навчально-виховний процес.
Впровадження інноваційних технологій у
навчально-виховний процес є вимогою
сьогодення. Діяльність ПТНЗ побудована так,
щоб кожен викладач міг найбільш повно
розкрити здібності й талант, розвивати
ініціативу і пошук.
У
практику
професійно-технічних
навчальних
закладів
області
активно
увійшли:
• проектні технології, що забезпечують
інтеграцію різнопредметних знань і вмінь із
різних видів діяльності;
• ігрові технології, що формують навички
розв’язувати творчі завдання на основі
вибору альтернативних варіантів;
• інформаційно-комунікаційні технології.
З упровадженням нових технологій
змінилась і сама форма проведення уроків. У
педагогічній практиці викладачів зۥявилися
нові форми уроків: урок-практикум, урокпошук, урок-дискусія, урок-мандрівка, урокпанорама, урок-залік тощо.
Викладачі під час проведення уроків
впроваджують такі педагогічні інновації як :
• технологія розвивального навчання;
• інтерактивні методики (робота в групах,
метод проектів, «розумовий штурм», «ажурна
пилка», «кейс-метод», «акваріум», рольові та
ділові ігри, «велике коло», «шкала думок»,
«бесіда за Сократом», «асоціативний кущ»,
«відкритий мікрофон», групова дискусія,
взаємне навчання);
• технологія проблемного навчання;
• блочний метод викладання матеріалу;
• кооперативна форма навчання.
Професіоналізація викладача і входження
його в інноваційний режим роботи неможливі
без творчого самовизначення, в якому
провідну роль
відіграють
інноваційні
педагогічні
технології.
Інноваційні
педагогічні технології розглядають не тільки
як
налаштованість
на
сприйняття,
продукування і застосування нового, а
насамперед як відкритість. Інноваційні
педагогічні технології як принцип педагогіки
забезпечують умови розвитку особистості,
здійснення її права на індивідуальний

творчий внесок, на особистісну ініціативу, на
свободу саморозвитку.
Інноваційні педагогічні технології мають
гуманістичну спрямованість у системі освіти,
зумовлену співіснуванням і складними
взаєминами в науковій педагогіці й
педагогічній практиці традиційної наукової
педагогіки.
Інноваційні
педагогічні
технології належать до системи загального
наукового і педагогічного знання. Вони
виникли і розвиваються на межі загальної
інноватики, методології, теорії та історії
педагогіки, психології, соціології і теорії
управління, економіки освіти. Інноваційні
педагогічні технології є однією з домінуючих
тенденцій розвитку людства.
Отже, інноваційні педагогічні технології це системні процеси цілеспрямованої дії на
«учня», що спрямовані на задоволення всієї
сукупності його потреб; це новостворені або
вдосконалені педагогічні системи, що
забезпечують високий рівень навчальновиховного процесу.
Сучасні інноваційні педагогічні технології
характеризуються тим, що:
• збагачують навчальний процес за рахунок
впровадження активних, аналітичних і
комунікативних способів навчання та
представлення викладачів і учнів про
освітню діяльність;
• забезпечують високий рівень навчальновиховного процесу;
• формують компетентність майбутніх
фахівців;
• забезпечують становлення аналітичних,
організаційних, проектних, комунікативних
навичок;
• розвивають здібності до прийняття вірних
рішень у нестандартних ситуаціях;
• формують вміння будувати власні освітні
програми;
• є ресурсом для зміни змісту освіти і
структури навчального процесу відповідно
до міжнародних вимог;
•
підвищують
показники
досягнень
структурних
компонентів
процесу
технологізації навчання;
• орієнтовані на стимулювання творчого
потенціалу.
Особливу
увагу
при
проектуванні
інноваційних
педагогічних
технологій
необхідно приділяти чіткості й визначеності
фіксації результатів, наявності критеріїв
їхнього
досягнення,
покроковій
і
формалізованій структурі діяльності. Для
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Ринок праці визначає потребу у
кваліфікованих фахівцях з високим рівнем
компетенції. Відповідно до цього необхідно
удосконалювати і формувати новий зміст
освіти, фактично, визначати алгоритм
інноваційного стилю своєї діяльності.
Вагомим чинником для якісного супроводу
змісту професійно-технічної освіти є
забезпечення навчально-комп'ютерними
комплексами та відповідним програмним
забезпеченням. Один з головних показників
рівня комп’ютеризації – це кількість учнів на
один комп’ютер та ефективне застосування
інформаційно-комунікативної бази у
навчально-виховному та навчальновиробничому процесі, використання
педагогічних програмних засобів (ППЗ).
Освітня інноваційна діяльність має
с п р и я т и
п і д в и щ е н н ю
конкурентоспроможності випускників

ПТНЗ, досягненню більш
ефективного розвитку нашого суспільства.
Модернізація системи освіти пов’язується,
насамперед, із введенням в освітнє
середовище інноваційних технологій, в
основу яких покладені цілісні моделі
навчально-виховного процесу, засновані на
діалектичній єдності методології та засобів їх
здійснення.
Отже, інноваційні педагогічні технології в
процесі професійної підготовки майбутніх
фахівців покращують їх засвоєння
навчального матеріалу, зменшують час на
вирішення ст андартних завдань і
доп ом а г а ют ь
знайти
розв’язки
нестандартних, стимулюють творчий
потенціал, зумовлюють позитивне ставлення
до навчальних дисциплін, підвищують рівень
інформаційної культури та створюють умови
для повноцінного розкриття їх як
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИЧНОГО ПРИЙОМУ «ФІШБОУН»
В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
Педагогічна система кожної історичної
епохи
переживає
кардинальні
зміни. підходів до формування творчого мислення
Протягом усього розвитку суспільства через активізацію творчої діяльності тих, хто
складались різні парадигми освіти та навчається.
виховання людини. Людство постійно
Серед
педагогічних
технологій
збагачує теорію та практику навчання. найбільший
інтерес
для
навчання
Розвиток науки та техніки, стрімкий ріст усіх представляють ті технології, які орієнтовані
сфер суспільного виробництва вимагає від на групову роботу учнів, навчання у
сучасної освіти постійного оновлення змісту, співпраці, активний пізнавальний процес,
структури стилю управління, методів і форм роботу з різними джерелами інформації.
навчання. Сучасне замовлення суспільства Саме ці технології передбачають широке
полягає в тому, щоб створити такі умови використання дослідницьких, проблемних
навчання, за яких би кожний учень успішно методів, застосування отриманих знань у
навчався, розвивав свій інтелект, був готовий спільній або індивідуальній діяльності,
до
творчої
самореалізації.
Молодим розвиток не тільки самостійного критичного
українцям потрібні так звані наскрізні мислення, а й культури спілкування, уміння
компетенції: критичне мислення, здатність виконувати різні соціальні ролі у спільній
конструктивно
вирішувати
проблеми, діяльності. Також ці технології найбільш
прийняття зважених рішень, адекватна ефективно вирішують проблеми особистіснооцінка ризиків, творче мислення, здатність орієнтованого навчання. Учні отримують
працювати разом, управління власними реальну
можливість
відповідно
до
емоціями, ініціативність.
індивідуальних задатків, здібностей досягати
Інноваційна діяльність реалізується на певних результатів у різних галузях знань,
основі використання творчого мислення осмислювати
одержувані
знання,
в
особистості. Особливого значення набувають результаті чого їм вдається формувати
питання пошуку ефективних технологічних 7
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Методичний прийом, який ефективно
використовувати в групах співпраці, є
прийом «Фішбоун» (англ. Fishbone). Він
спрямований на розвиток критичного
мислення учнів. Суть цього методичного
прийому
–
встановлення
причиннонаслідкових взаємозв’язків між об’єктом
аналізу і факторами, які впливають на нього,
та здійснення обґрунтованого вибору.
Додатково метод дозволяє розвивати
навички роботи з інформацією та вміння
ставити і вирішувати проблеми.
Дослівно він перекладається з англійської
мови як «рибна кістка» або «скелет риби». В
основі «Фішбоуна» – схематична діаграма у
формі риб’ячого скелета. У світі діаграма
відома під ім’ям Ісікави (Ішикави) Каору
(Ishikawa Kaoru) – японського професора,
одного з найбільших японських теоретиків
менеджменту, який і винайшов метод
структурного аналізу причинно-наслідкових
зв’язків. Він запропонував її у 1952 році (за
іншими даними — у 1943) як доповнення до
існуючих методик логічного аналізу та
покращення якості процесів в промисловості
Японії. Тому ця діаграма має декілька назв:
діаграма
Ісікави, діаграма «риб’ячої
кістки» (англ. Fishbone Diagram), «причиннонаслідкова» діаграма (англ. Cause and Effect
Diagram), діаграма «аналізу кореневих
причин».

факторів можуть бути додані стрілки
факторів другого порядку, які впливають на
них і т. д. Ключове завдання полягає у тому,
щоб мати від трьох до шести основних
категорій, які охоплюють всі можливі
впливи. При тому необхідно виявляти
справжні причини, а не симптоми. Коли така
створювана діаграма є повною, вона
відтворює досить повну картину всіх
можливих основних причин визначеної
проблеми.
Така діаграма надає можливість виявити
ключові
взаємозв’язки
між
різними
факторами та більш достеменно зрозуміти
досліджуваний процес. Діаграма сприяє
визначенню
головних
чинників,
які
спричиняють найзначніший внесок до
проблеми,
що
розглядається,
та
попередженню або усуненню їх дії.
Діаграми
можна
розташовувати
як
горизонтально, так і вертикально. Це не має
принципового значення.
Робота з діаграмою Ісікави проводиться в
кілька етапів.
– Виявлення та збирання всіх факторів і
причин, що впливають на досліджуваний
результат.
– Групування факторів за смисловим і
причинно-наслідковими блоками.
– Розподіл
цих факторів всередині
кожного блоку за значимістю.
– Аналіз отриманих результатів.
– «Відкидання» факторів, на які ми не
можемо впливати.
–
Ігнорування
малозначущих
і
непринципових чинників.
Робота з діаграмою може проводитися всім
класом учнів під керівництвом учителя,
групою учнів або індивідуально. Типовим
застосуванням такого методу є виконання
малюнку діаграми на дошці керівником
команди, який першим визначає основні
проблеми і просить про допомогу у групи
однодумців з метою визначення основних
причин, які схематично позначено на
основній кістці діаграми, та їх деталізації.
Група надає пропозиції але поки не буде
заповнена вся причинно-наслідкова діаграма.
Після завершення обговорення вирішують,
що є найімовірнішою кореневою причиною
проблеми.
Алгоритм дій при роботі з «Фішбоун».
1. Перш ніж приступати до побудови
діаграми, всі учасники повинні прийти до
єдиної
думки
щодо
формулювання

Схема «Фішбоун» являє собою графічне
зображення,
що
дозволяє
наочно
продемонструвати певні причини конкретних
подій, явищ, проблем і відповідні висновки
або результати обговорення в процесі
аналізу. Вигляд діаграми при розгляді
досліджуваної проблеми справді нагадує
кістяк
риби.
Проблема
позначається
основною стрілкою. Фактори, що посилюють
проблему,
відображають
стрілками,
похиленими праворуч до основної, а ті, що
нейтралізують проблему, — з нахилом вліво.
При поглибленні рівня аналізу до стрілок
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проблеми. Як відомо, будь-яка проблема
починається з голови. Тому розміщуємо
нашу проблему в голову риби.
2. Досліджувана проблема записується із
правої сторони в середині чистого аркуша
паперу або на дошці й оформляється в
рамку, до якої ліворуч підходить основна
горизонтальна стрілка — «хребет».
3. На верхніх (або лівих) «кісточках»
записуються
формулювання
причин
проблеми. Ідеально, якщо різні частини
проблеми розташовані так, що найбільш
важлива знаходиться в голові риби. Цей
прийом дозволяє нам «розбити» загальну
проблемну тему на низку причин і
аргументів.
4. Далі наносяться вторинні причини
(причини рівня 2), які впливають на головні
причини («більшої кістки»), а ті є наслідком
вторинних причин. Вторинні причини
записуються й розташовуються у вигляді
«середніх кісток», що примикають до
«більших». Причини рівня 3, які впливають
на причини рівня 2, розташовуються у
вигляді «дрібних кісток», що примикають до
«середніх», і т.д.
5. При аналізі повинні виявлятися й
фіксуватися всі фактори, навіть ті, які
здаються незначними, тому що мета схеми
— відшукати найбільш правильний шлях і
ефективний спосіб рішення проблеми.
6. Причини (фактори) оцінюються й
ранжируються за їхньою значимістю,
виділяючи особливо важливі.
7. На нижніх (або правих) кісточках
записуються факти, які підтверджують, що
дані причини проблеми існують. Аналізуючи
джерела, текст або відеофільм, учні
визначають причини й аргументи, які
підтверджують їхні припущення. Часто
буває, що причин більше, ніж аргументів. Це
відбувається тому, що припущення вже
сформульовані,
а
інформація,
яка
підтверджує правомірність гіпотез, поки що
відсутня. У такому разі учні звикають до
усвідомлення того, що припущення без
аргументів так і залишаються на лівій
стороні «риби», тобто залишаються тільки
лише припущеннями.
8. Хвіст риби – висновок. Шляхом аналізу
зв’язки
«причини-аргументи»
учні
синтезують висновок, який записується в
кінцевій частині малюнка.
Головне при вирішенні проблеми –
встановити причинно-наслідкові зв’язки,

відповісти на питання «чому?»
Діаграма Ісікави має такі переваги:
–
дозволяє
графічно
відобразити
взаємозв’язок досліджуваної проблеми й
причин, що впливають на цю проблему;
–
представити
взаємозв’язок
між
причинами та зіставити їх відносну
важливість;
– зручна й проста для застосування й
розуміння учнями;
– дає можливість стимулювати творче
мислення;
– дозволяє впорядкувати роботу творчої
(навчальної) групи.
Цей вид схем дозволяє ефективно
знаходити рішення в складних ситуаціях,
виробляти нові свіжі ідеї. На такій схемі
можна зафіксувати будь-яку кількість ідей, її
часто використовують на етапі проведення
«мозкового штурму». Записи повинні бути
короткими: ключові слова або фрази, що
відображають суть явища. Факт надає
проблемі ясності і реальних обрисів.
Діаграма дозволяє в простій і доступній
формі систематизувати всі можливі
проблеми, виокремлити найістотніші та
провести пошук першопричини.
Проте однією з найголовніших переваг
методичного прийому «Фішбоун» є те, що
варіанти вирішення проблеми можуть бути
досить нестандартні і нешаблонні. Мова йде
про розвиток латерального мислення учнів.
Вважається, що мислення – це процес
вирішення проблеми, який відбувається
завдяки
переробці
інтелектуальної
інформації.
Своєю
чергою
інтелект
здебільшого
визначається
природними,
генними можливостями людини, а знання –
це інформація для розумової діяльності.
Тому ще в 1967 році Е. де Боно –
британський лікар і дослідник процесів
творчого мислення – в книзі «Думати поновому:
використання
латерального
мислення»
ввів термін «латеральне
мислення» (нестандартне), під яким розуміє
специфічний процес обробки інформації,
спрямований на зміну існуючої стереотипної
моделі сприйняття навколишньої дійсності,
створення нових альтернативних підходів до
розв’язання проблеми. Саме латеральне
мислення Е. де Боно вважає основою
креативності. Це мислення, завдяки якому
людина у хаосі інформації знаходить слушну
ідею. На думку вченого, цей тип мислення
доступний усім, хто хоче знайти в будь-якій
9 проблемній ситуації щось нове.
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ня своєї позиції,
– адекватне розуміння тексту;
– усвідомлене читання текстів вголос і про
себе з отриманням необхідної інформації.
При
використанні
мультимедійного
варіанту дуже важливо зробити таку діаграму
інтерактивною. В популярному додатку
PowerPoint можна підготувати анімовану
діаграму Ісікави. Робота з діаграмою ефектно
виглядає і на інтерактивній дошці. Проте і на
звичайній дошці при використанні кольорової
крейди, і на ватмані, і навіть в учнівському
зошиті ця діаграма працює на 100 %.
Як відомо, людина може відтворити 10%
інформації, яку вона почула, 35 % інформації,
яку побачила, і 65 % інформації при взаємодії
почутого та побаченого. Кожен вчитель веде
боротьбу за якість знань своїх учнів. Тому ту
інформацію, яку учень почув, побачив і
пропустив крізь себе під час обговорення, він
запам’ятає надовго. Як говорив Бенджамін
Франклін: «Tell me and I forget, Teach me and I
may remember, Involve me and I learn».
Ні для кого не секрет, що сучасні діти
краще засвоюють інформацію візуально.
Вони заручники стрімкого розвитку сучасної
техніки. Тому, щоб зробити навчання дітей
комфортним,
необхідно
частіше
застосовувати
методичний
прийом
«Фішбоун». Цей метод може застосовуватися
на уроках вивчення нового матеріалу,
закріплення
або
узагальнення
та
систематизації
знань.
Може
використовуватись як при роботі з уже
відомою учням інформацією, так і при аналізі
текстів або відеофільмів, з якими учні
знайомляться на уроці.
Найбільш
ефективним
цей
метод
виявляється при вивченні тем, де чітко
простежуються причинно-наслідкові зв’язки.
Так, на уроках англійської мови учні самі
виділили теми, в яких методичний прийом
«Фішбоун» допоміг краще розібратися в
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легко бути підлітком?», «Наша планета в
небезпеці?», «Проблеми батьків і дітей»,
«Чому кити викидаються на берег?», «Як
бути здоровим?», «Що краще: книга чи
комп’ютер?» та інші.
Причини,
що
змушують
педагогів
звернутися до нового методичного прийому,
це:
– позитивна мотивація учнів до навчальної
діяльності; навіть слабо встигаючих учнів
заворожує новизна вивчення матеріалу, і вони
краще його засвоюють;
– підвищення якості знань; учні здобувають
навички роботи з текстом, вчаться виділяти
головне і глибоко проникати в суть
прочитаного, робити висновки, формулювати
свою точку зору і логічно обґрунтовувати її;
– комунікативна проблема, всі учні можуть
висловити свою думку, не боячись
помилитися, тому що немає неправильних
висловлювань,
а
є
тільки
нечіткі
формулювання;
– учні вчаться критично ставитися до
отриманої інформації (будувати власну
гіпотезу), доводити свою точку зору
(підбирати, вибудовувати аргументи), творчо
мислити;
– матеріал надовго запам’ятовується, тому
що пропущений через себе; учні глибше
проникають у суть досліджуваного питання;
– це гарний спосіб самовираження.
Спільна робота учнів – це відмінний спосіб
розвитку їхньої активності, зміни способу
мислення, виховання соціальних і моральних
навичок: здатності працювати в команді,
приймати групове рішення і нести
відповідальність за нього, прагнути отримати
нові знання. Упровадження методичного
прийому «Фішбоун» в навчальний процес
підвищує ефективність навчання в умовах
модернізації змісту і форм освіти.
Застосування методичного прийому повинно
бути методично, інформаційно, організаційно
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Процеси демократизації,
трансформації
та
глобалізації,
що
розгорнулися в світі та в
Україні, потребують нових форм політичної
організації, яка забезпечувала б умови для
розкриття творчих можливостей людини. А
реально здійснити це можливо лише у
вільному демократичному суспільстві.
Україна вже впродовж тривалого часу
п ер еж и в а є с у п ер еч н і й с к л а д н і
трансформаційні процеси. Основним,
головним інструментом становлення
демократії залишається людина-громадянин.
Освіта повинна стати осередком
формування громадянина України, взяти на
себе відповідальність за виховання
підростаючого покоління. Національна
освіта повинна зробити головний акцент на
ф о р м ув а н н я о с о би ст о с т і, з да т н о ї
перетворити
свою
країну
на
високорозвинену європейську державу.
Одним із ключових викликів, які сьогодні
суспільство ставить перед освітою, є
забезпечення оптимального балансу між
локальним та глобальним, з тим, щоб
людина, формуючись як патріот своєї країни,
усвідомлювала реалії глобалізованого світу,
була здатна жити і діяти в ньому, нести
відповідальність за нього, бути, по суті, не
тільки громадянином своєї країни, а й
громадянином світу.
Сьогодні відбувається активний захист
існування української незалежної держави,
забезпечення її стабільного розвитку,
водночас триває процес формування
громадянського суспільства, а це передбачає
пріоритет людини та нації.
Розвиток суспільства на буває
лю дин оц ен три сь к ої
орієнтац ії:
ін див ідуал ьний розвит ок людини,
особистості за таких умов є, з одного боку,
основним показником прогресу, а з іншого –
головною передумовою подальшого
розвитку суспільства. Освіта по-винна
набувати інноваційного характеру, звідси –
необхідність формувати особистість, здатну

до сприйняття динамічного розвитку [1].
Сучасне громадянське суспільство
неможливе без високоінтелектуальної та
глибоко
духовної людини – громадянина своєї
держави.
Формуванню саме такої особистості сприяє
громадянська освіта.
Громадянська
освіта
є
важливою
складовою
становлення
демократичної
держави й громадянського суспільства в
Україні,
що
передбачає
істотну
трансформацію світог-лядних орієнтацій і
самосвідомості людей. Тому вона поступово
стає невід’ємним компонентом навчальновиховного процесу в загальноосвітній школі.
Громадянська освіта має на меті підготовку
молоді до активної участі
в житті
демократичного суспільства й розвитку
демократичної культури.
Громадяни мають вчитися бути вільними,
незалежними і творчими, критично мислити,
знати свої права й обов’язки, вміти
працювати в колективі, вести діалог і
переговори [2].
Відповідно до Резолюції міністрів освіти
держав – членів Ради Європи громадянська
освіта ґрунтується на процесуальному та
багатовимірному підході до громадянства,
що передбачає такі виміри:
– політичний – участь у процесі прийняття
рішень і використання політичної влади;
– правовий вимір – знання та використання
прав громадянина та дотримання його
обов’язків;
– культурний – повага до історії та
культури інших народів, внесок у розбудову
мирних міжнаціональних відносин;
– соціальний та економічний – боротьба з
бідністю та відчуженням, пошук нових форм
праці та зміцнення громади, виявлення
економічних
чинників
розвитку
демократичного суспільства;
– європейський – розуміння єдності та
багатоманітності європейської культури,
навчання жити в європейському контексті;
– глобальний – усвідомлення та

11

Освітні технології та інновації
Стукалова
Т.Г.
_________________________________________________________________________________________
нування громадянина в політичному,
Громадянська освіта – це освіта,
правовому, економічному, соціальному та спрямована на формування знань, умінь,
культурному полі демократичної держави.
навичок і громадянських компетенцій,
Намагання України зайняти достойне потрібних для життя в демократичній
місце у сім’ї цивілізованих європейських державі.
країн ставить
перед
нею
завдання
Щодо завдань громадянської освіти, то
формування
серед них можна визначити такі, як:
нових суспільних відносин, що ґрунтуються
– розвиток у молодого покоління високої
на
загальнолюдських
цінностях
і соціальної
активності,
громадянської
пріоритетах. Важливе місце серед них відповідальності, духовності, і, як наслідок,
займають
гуманізм,
толерантність, становлення
такого
суспільства,
що
демократизм, визнання життя і гідності складатиметьлюдини як найвищої цінності. Водночас,
ся з громадян, котрі володіють високою
розвиток індивідуальної та суспільної
свідомістю та здатністю проявити її в
свідомості невід’ємний від виховання
повсякденній діяльності;
почуття національної гідності та патріотизму
– утвердження у суспільстві поваги до
[4].
культурного та історичного минулого
Суспільство не може зводитися лише до
України;
держави або певної сукупності людей. Це
– створення та забезпечення реалізації
складна система соціальних, економічних,
можливостей для повноцінної соціалізації
політичних та інших відносин, яка може
молодих
громадян,
більш
активного
розглядатися
у
багатьох
контекстах:
залучення їх у вирішення соціальноісторичному,
просторовому,
економічних,
культурних,
правових,
цивілізаційному,
структурному,
екологічних та інших проблем;
функціональному і, що особливо важливо, –
– виховання поваги до Конституції країни,
в культурному.
Історія становлення
законності,
норм
суспільного
та
взаємовідносин громадянина та суспільства
колективного життя, створення умов для
не може бути зрозумілою поза культурою,
забезпечення реалізації конституційних прав
тобто поза людським змістом соціальності.
людини та її обов’язків.
Глобальний процес демократизації, який є
Сучасний світ вимагає від особи
однією з рис суспільно-політичного життя
політичної активної та усвідомлення своєї
світового
співтовариства,
передбачає
ролі і значення в житті суспільства, а також
формування людини, спроможної розкрити
дій відповідно до власних переконань і
свій потенціал; людини, для якої демократія
цінностей.
є природним середовищем задоволення
Отже, саме освічені громадяни із
особистих і суспільних інтересів, яка
розвинутим почуттям власної гідності, які
сповідує максиму «вільна людина –
знають свої права та обов’язки і вміють їх
розвинене громадянське суспільство –
реалізовувати є фундаментальною засадою
сильна держава».
встановлення демократичного й заможного
Система
освіти
повинна
швидко
суспільства.
реагувати на суспільні запити, на інтереси та
потреби молодого покоління, вимоги
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ІНТЕГРАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
І ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
В УМОВАХ ТІСНОЇ СПІВПРАЦІ
На сучасному етапі процесу
оновлення змісту освіти
постає проблема розробки
та
впровадженням
у
педагогічну практику ефективних технологій
розвитку
інтелектуальних
і
творчих
здібностей особистості, формування її
пізнавальної та творчої активності. Цього
вимагають
швидкі
темпи
розвитку
суспільства, які спостерігаються в останні
роки, необхідність пошуку шляхів виходу
нашої економіки з занепаду, впровадження
нових сучасних технологій у навчальновиховний процес.
Розвиток сучасного суспільства потребує
ф ор м ув а н н я в себіч н о р оз в и н ен о ї,
конкурентоздатної та проєвропейської
особистості, а отже, особливої актуальності
набуває інтеграція загальної та позашкільної
освіти.
Такий тісний контакт загальноосвітніх і
позашкільних
закладів
передбачає
об’єднання суб’єктів діяльності: дітей, їхніх
батьків і педагогів; об’єднання на рівні
навчальних планів і освітніх програм;
створення єдиного виховного простору для
творчого розвитку дітей та учнівської
молоді.
Такі науковці, як О. Биковська, В.
Вербицький, В. Кремень, Г. Пустовіт та інші,
наголошують на тому, що освіта дітей та
учнівської молоді буде якісною та
результативною за умови об’єднання ресурсів
школи, батьків і позашкільних закладів.
Важливо, що єдина «виховна траєкторія»
об’єднує школу, батьків і позашкільний
навчальний заклад (ПНЗ), тому байдужість
хоча б однієї зі сторін негативно
позначається на функціонуванні складових
педагогічного трикутника «батьки-дитинапедагоги», гальмуючи належний розвиток і
формування зростаючої особистості.
Сьогодні позашкільний навчальний
заклад – це своєрідна відкрита соціальнопедагогічна система, спрямована на
виховання дитини як суб’єкта власного
життя й успіху, на оволодіння вихованцем

ключовими компетенціями. Але позашкілля
не може у повній мірі виконати поставлені
перед ним завдання, якщо не зорієнтує
свою діяльність на урізноманітнення форми
взаємодії зі школами.
Принцип соціального партнерства, що
лежить в основі взаємодії загальноосвітніх і
позашкільних
навчальних
закладів,
є
стартовим соціальним капіталом, а саме:
– дає можливість урахувати вимоги
сучасного ринку праці в організації навчально
-виховного
процесу,
зокрема
шукати
невикористані можливості закладу;
– сприяє забезпеченню своєчасного
переходу до нових освітніх послуг,
навчальних програм, науково-методичного
супроводу;
– забезпечує переваги закладу в умовах
конкуренції;
– сприяє розвитку позитивного іміджу
закладу;
– надає можливість працювати з кращим
результатом.
З досвіду роботи гуртків фізкультурноспортивного напрямку Сумського районного
Будинку дітей та юнацтва Сумської
районної ради Сумської області апробовано
й доведено ефективність таких способів
партнерства з навчальними закладами
району, як:
– проведення семінарів-практикумів для
педагогічних працівників різних категорій,
які дотичні до фізкультурно-спортивної
діяльності, з метою оволодіння ними
методикою
проведення
спортивнотуристських занять і заходів у школі;
– провідною формою роботи керівників
гуртків СР БДЮ є сумісництво, а отже,
педагог є одночасно і керівником гуртка, і
вчителем;
– проведення змагань, збір-привалів на
базах навчальних закладів району;
– реалізація спільних проектів і програм;
– вивчення думки педагогічних
колективів шкіл при розробленні програми
розвитку закладу, плануванні заходів
позашкілля зі спортивного туризму.
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Метою
інтеграційної
діяльності
загальноосвітнього
та
позашкільного
навчальних закладів є створення умов для
активного включення дітей і молоді в
соціально-економічне, політичне, науковотехнічне, культурне життя суспільства,
забезпечення конкурентоздатності людських
ресурсів.
Зміни в інтеграційній діяльності ПНЗ ма-

ють базуватися на системних науковометодичних орієнтирах із чіткою
спрямованістю на підвищення якості освіти.
За таких умов інтеграція загальної та
позашкільної освіти буде відігравати роль
ефективного механізму підвищення якості
освіти в школі за рахунок використання
потенціалу освіти позашкілля.
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ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ СОФІЇ РУСОВОЇ В ОСВІТНЬОМУ
ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
З-поміж плеяди педагогів і психологів,
які зробили вагомий внесок у розвиток
дошкільного виховання в Україні, гідне
місце посідає Софія Русова.
С. Русова – етнограф, мистецтвознавець,
історик, письменник, громадський діяч, одна
із засновниць жіночого руху в Україні, і
головне, видатний педагог і психолог, автор
концепції національної освіти, нової школи,
наукових
монографій
з
педагогіки,
психології, підручників, програм.
С. Русова як видатний педагог і
непересічна особистість сьогодні посідає
належне їй місце у розбудові суспільного
дошкільного виховання.
Її педагогіко-просвітницька діяльність
відіграє велику роль у поширенні та втіленні
в життя просвітницьких ідей дошкільного
виховання в Україні. С. Русова підтримувала
створення дитячих садків і пропонувала
зробити дошкільне виховання першою
ланкою в загальній системі народної освіти.
Визначаючи
пріоритетні
напрямки
національної освіти, видатний педагог
орієнтувалася на історичну традицію і
актуальність потреб України, на праці
вітчизняних філософів, психологів, педагогів
(Г.Сковороди, К.Ушинського, І. Сікорського)
і водночас враховувала набутки європейської
та загалом світової педагогічної думки.
У своїх працях вона вибудовує
концепцію національної освіти, вбачаючи
саме в ній головні засади творення держави.
С. Русова переконливо, змістовно формує
думку про першочергове значення для
держави власної концепції та системи освіти
і виховання. Ця система має бути
організована
«на
підставах
сучасних
положень психології та педагогіки, про
закономірності та умови розвитку дитини,
про найбільш доцільні для дошкільного віку
методи виховання» [1].
Особливо цінним є те, що вона ще на
межі XX століття наголошувала на
розвиткові малюка з перших років життя,
відповідально ставитися дорослим до
дитини.

Палкий патріот, С. Русова, була
переконана, що виховання справжнього
справжньо-

го громадянина своєї держави потрібно
розпочинати з наймолодшого віку, що
духовність, національна самосвідомість
закладаються в людини з перших років її
життя. Вона сформулювала мету і завдання
дошкільного виховання, склала орієнтовну
програму роботи з дітьми дошкільного віку,
визначила форми та методи організації
навчально-виховного процесу.
У працях просвітительки («Дитячий сад на
національному
ґрунті»,
«Дошкільне
виховання», «Націоналізація дошкільного
виховання», «Теорія і практика дошкільного
виховання» тощо) глибоко висвітлені
питання
розумового,
морального,
естетичного, трудового виховання.
С.Русова вважала, що виховання є творчим
процесом, однак фундаментом воно має
науку, а саме закони психології, фізіології,
педагогіки, вирішальне значення має
загальнокультурна та професійна, особливо
психологічна підготовка вихователя.
Виховательку С. Русова називала
«садівницею», бо вважала, що їй необхідно
знати: коли посадити, коли полити, чим
підживити, як розпушити землю, аби зібрати
хороший урожай. Це означає: потрібно добре
знати дитячу психологію, законах
педагогіки, щоб не знівечити, не затоптати
посіяне при народженні дитини. Але
найголовнішим вважала родинне виховання.
Тож до матері, як до вихователя,
висуваються певні вимоги: «Бажано мати
коло дитини свідому, розвинену особу, яка
знала б, як керувати вихованням, і добре
розуміла психологію дитини» [7,9].
Атмосфера тепла, доброзичливості,
постійного інтересу й поваги до малюка як
до особистості має панувати і в дошкільних
закладах.
Саме зараз ми обміркуємо теоретично і
впроваджуємо
в практичній роботі
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В центрі уваги – особистість дитини.
Великого значення надаємо національнопатріотичному,
морально-етичному,
художньому вихованню.
Приємно констатувати, що творчі
пошуки привели багато педагогічних
колективів
Сумщини
до
психологопедагогічної спадщини С. Русової. Десятки
освітніх закладів в основу освітньовиховного процесу покладають її ідеї.
Провідною ідеєю педагогічної спадщини
С. Русової є виховання дітей на культурній
спадщині рідного народу з використанням
усіх національних ресурсів: «У дошкільних
дитячих установах з перших днів дитини її
оченята повинні кохатися в національних
кольорах та орнаментах, дитяча уява має
формуватися на
основі національних
оповідань, казок, легенд, національної пісні.
Рідною казкою, етнографічним матеріалом
має бути проникнутий увесь родинний
побут, все оточення дітей » [5,10].
Актуальною ця ідея залишається і
сьогодні. Педагоги дошкільних закладів
прагнуть відтворити національні традиції.
Велику увагу педагоги приділяють
колисковим, забавлянкам, казкам, народним
іграм, лічилкам, загадкам. Саме вони
залучають дітей до національної культури. С.
Русова стверджувала, що «казка потрібна –
як духовний хліб, що, як і хліб насущний
ніколи не приїдається».
Відроджується в роботі з дітьми календарно-обрядовий цикл. Проводяться свята
«Калита», «Іде Святий Миколай», «Колядки,
щедрівки»,
«Стрітення»,
«Масляна»,
«Пасха», «Івана-Купала», «Обжинки», веселі
ярмарки. Заходи розкривають духовний світ
українців.
Здобувши
національну
незалежність, лише відтепер не пошепки, не
мовчки, а на повен голос, без остраху можна
щедрувати,
колядувати,
святкувати
Великдень.
С.Русова вважала, що в освітньовиховному процесі слід якнайбільше
використовувати скарбницю національної
творчості, вести дітей до розуміння краси
світового мистецтва через ознайомлення з
тим, що найближче. Національне мистецтво,
на її думку є найпершим фактором
пробудження художнього почуття у дітей:
«Немає народу, який би не мав свого
національного мистецтва. Візерунки на
старовинному українському жіночому одязі,
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плахти, вишиванки – все це багатство
національної творчості, могутній чинник
художнього розвитку і пробудження нових
національних творчих сил» [10,13]. Тому
педагоги Сумщини знайомлять вихованців з
різноманітними
ремеслами,
народними
умільцями, майстрами, якими славиться наш
край. Потім з дошкільнятами, залучаючи
родини дітей, створюють поробки, малюнки,
іграшки. Постійно влаштовують виставки
дитячих робіт. Це сприяє усвідомленню
дитиною належності до свого народу, а в
подальшому своїх обов’язків перед ним.
Основним
засобом
національного
виховання С. Русова визначає рідну мову.
Особливого значення надавала рідній мові
як могутньому засобу загального розвитку
дитини,
як
джерелу
неповторного
національного світобачення. У ній вона
вбачала систему, де фіксуються особливості
сприймання та відображення дійсності,
специфіка
її
художньо-образного
осмислення. Мова, вважала педагог, змалку
виховує думку та серце дитини, а згодом
визначає ступінь її підготовки до школи.
Величезну роль у становленні мовлення
малюка відіграє, звичайно ж, мова
вихователя і той лексичний матеріал, який
пропонується
вихованцям:
«Обов’язок
садівниці в тому, щоб вибирати такі твори,
які б найкраще впливали на високі почуття
дітей і були б такими простими у своїй красі,
щоб викликати творчу активність у
виявленні свого настрою» [6,11].
Саме тому педагоги у вихованні малюків
велике значення приділяють використанню
фольклорних творів.
За С. Русовою, у процесі розвитку
дитячого мовлення необхідно:
– стежити за правильною вимовою;
– навчати ритмічних віршів;
– давати дітям спілкуватись вільно на
цікаві для них теми;
– заохочувати їх до самостійного
складання творів, невеличких оповідань;
– переказувати художні твори, які б
захоплювали своїм змістом і художньою
формою, мовою;
– проводити тематичні заняття.
Плануючи роботу з розвитку мовлення,
вихователі орієнтуються на
завдання
програми для кожної вікової групи, а також
враховують індивідуальні особливості дітей,
специфіку мови свого регіону (діалектів),
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С. Русова вважала: праця є основний засіб,
завдяки якому знання фіксуються в дитячій
свідомості, оскільки вони набуваються «через
руку в розумі», і саме завдяки праці
виявляються творчі сили дитини. Педагог
акцентувала увагу на тому, що «праця має
завжди конкретне завдання, домагається
реальних результатів», вона має бути
доступною і не потребувати значних зусиль.
Справедливим є твердження: що праця
повинна відповідати природній дитячій
активності, сприяти розвитку самостійності.
Вона розвиває інтелект, бо кожне конкретне
трудове завдання, викликане безпосереднім
бажанням дитини, інтересом, цікавістю до
чогось, спочатку потребує усвідомлення того,
як саме треба його виконати, як користуватися
різноманітним матеріалом. Здійснюючи ту чи
іншу трудову операцію, діти передбачають
результат своєї діяльності, отримують
задоволення від досягнутого, вигаданого,
створеного [5,6].
Розкриваючи психологічні особливості
дитячої праці, С.Русова наголошувала на
необхідності такої організації її, коли дитина
не зневірюється у ній, не ставиться до неї як
до одноманітної нудної справи. Занадто важка
й нелюба праця, що стає суворим обов’язком,
не може сприяти ані духовному, ані
розумовому
розвитку
[12,13].
Праця
позитивно впливає на розвиток пізнавальних
інтересів дітей, формує уявлення про
особливості предметів навколишнього світу.
Цьому допомагають спостереження, екскурсії
в природу, колекціонування цікавих дрібниць,
ілюстрування бесід, оповідань. Говорячи про
користь праці для фізичного здоров’я і
морального розвитку дитини, С.Русова у своїх
висновках співзвучна з П.Лесгафтом, який
раціонально організованою ручною працею
повертав дитині рівновагу душі і тіла,
втрачену через недогляд і погане виховання.
Діяльність формує певні звички, виховує
характер, розвиває соціальні почуття [8].
У праці дошкільників криються великі
можливості для розвитку дитячої творчості.
Зрозуміло, для такої активної діяльності у
дитини ще замало знань, уявлень і вражень,
але поступово, через постійне поєднання
творчого хисту і здатності до наслідування
утворюються
нові
комбінації
перших
самостійних робіт. Цей процес надзвичайно
індивідуальний і потребує врахування
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суб’єктивних творчих сил дитини. А творчі
сили дітей в українському садку, вважала
С.Русова,
мають
збуджуватися
таким
національним матеріалом, який найбільш
поширений у даному краї: це і глина, і дерево,
і
все,
пов’язане
з
хліборобством,
пасічництвом.
Основна ідея педагога спрямована на
утвердження демократичного, справедливого
та гуманного стилю керівництва дітьми
«садівницею», бо лише на демократичному
грунті може активізуватися творчість малят.
На думку С.Русової, перші дитячі трудові
справи тісно поєднуються з улюбленими
забавами, іграми. Малі привчаються до
господарської праці: самі перуть і прасують
одяг для ляльки, імітують приготування
найпростіших страв, вчаться обслуговувати
себе і допомагати товаришам. Збираючи
камінці, папірці від цукерок, насіння, квіти,
діти використовують цей матеріал для
складання «картин», виготовлення гірлянд і
вінків, якими прикрашають приміщення.
Старші дошкільники охоче вирізують з
білого та кольорового паперу фігурки тварин,
різні предмети і поєднують їх з іншими
виробами. З дерева діти виготовляють візочки,
столики, стільчики, інше обладнання для
ляльчиної
хатини.
Користування
інструментом
виховує
почуття
відповідальності, дисципліну діяльності.
Великого значення надавала С. Русова
спільній праці дошкільників, характерними
ознаками якої є встановлення єдиної мети,
погодження
з
колективною
думкою,
взаємодопомога та дотримання обов’язків
кожним учасником, спрямування зусиль на те,
щоб гуртом якнайкраще виконати завдання.
Спільні інтереси, переживання, почування
розвивають естетичний смак до праці й «чуття
гармонійної єдності цілого колективу».
Участь у проведенні в дитячих садках
національних свят ріднить дітей з природою, з
працею, наповнює красою і добротою їхні
забави, справи, взаємини. Русова радила
також організувати старших дошкільників у
«самоурядові громадки», щоб діти свідомо
ставилися до своїх обов'язків і вчилися
справедливо розподіляти їх між собою.
Одним
із
принципів
Концепції
національного дошкільного закладу, за С.
Русовою, є виховання природою, створення
можливостей
для
запровадження
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традицій мовного етикету (звертання, вітання, слова подяки, побажань тощо).
Для ознайомлення дітей з природою вона жує в сімейному оточенні, тому саме стосунки
рекомендує використовувати різні методи: в сім’ї, культурний, духовний, моральний,
спостереження, нескладні досліди, працю в естетичний рівень її членів, їхні захоплення та
природі, ігри, розглядання картин, бесіди, інтереси, погляди на життя, на людей і природу
читання художніх творів: «Наше завдання – стають головними чинниками формування
вести дитину до найширшої волі й до багатьох переконань, ціннісних орієнтирів,
найсильнішої уваги до кольорів природи, щоб світогляду маленької людини. В сім’ї дитина
до птахів, до квіток вона приглядалася і візьме в руки першу іграшку, почує першу
підбирала, малюючи, якраз відповідні фарби – пісню, першу казку, намалює перший
хай вчиться розпізнавати за кольором пір’ячко малюнок, побачить першу картинку. Саме тут
ластівки, одуда» [7].
закладаються основи національного виховання
С. Русова вважала, що увага дітей має бути [12].
звернена на все. Вихованці повинні
Ігрова діяльність – провідна для дітей
переживати красу природи за всякої пори року, дошкільного віку. С. Русова говорила: «Нічого
за всякої погоди. Це буде для них утіхою на все так не потребує дитина, як можливості вільно
життя.
гратися». І це чи не найголовніше питання
«Увесь цей багатий матеріал (до якого сьогодення. Адже в грі діти розвиваються
свідома садівниця може чимало додати всебічно: розвивається мова, вдосконалюються
місцевого цікавого) мусить перебувати в дітей трудові навички,
виховується культура
на очах, в їх руках, щоб вони пильно поведінки. В грі діти «живуть» дорослим
додивлялися, вбирали в себе враження, життям.
кольори, вид, деталі й розуміли життя природи Отже, спадщина С. Русової і сьогодні є
навкруг себе і спільне життя людей...» [9].
актуальною для педагогічної спільноти
Для дитини природа є багатим джерелом, України.
е м оц і й н ою , е с т ет и ч н ою , д ух о в н ою
ЛІТЕРАТУРА
скарбницею. Тому С. Русова називає природу
1. Барабаш О. Педагогічна концепція С.Русової // В книзі:
«джерелом невичерпних і різноманітних Ідеї Софії Русової у контексті сучасного дошкільного
знань».
виховання. Збірник матеріалів обласних педагогічних
У дошкільних закладах використовуються читань. – Івано-Франківськ, 2001 – С.17-20.
всі можливості, щоб перебувати якнайближче 2. Видатні українські педагоги: Інформаційний довідник//
Л.В.Калуська, 2 вид. Тернопіль: Мандрівець, 2010. –
до природи. Влітку діти гріються під теплими упор.
224с.
промінчиками сонця, бігають босоніж по 3. Гураш Л. Софія Русова. – Апостол правди і науки //
теплій землі, загартовуються повітрям, водою. Дошкільне виховання. – 2001.– №2. – С.10-11.
Вони вдихають пахощі дерев, кущів, квітів, 4. Геник С. Софія Русова // У кн. Геник С. 150 видатних
слухають спів птахів, вирощують городину; українок, – Івано –Франківськ: Лілея, 2003. – С. 17-174.
5. Джус О. Творча спадщина Софії Русової періоду
милуються засніженими деревами взимку, еміграції // – Івано –Франківськ, 2002. – 260с.
піклуються про пташок, будують лігво для 6. Дорошенко Н.Софія Русова як педагог // Шлях
ведмедика, розчищають лопатками доріжку до виховання і навчання. – Львів, 1996, кн.:1. – С.4-10.
палацу Снігової Королеви, визволяють зайчика 7. Ідеї Софії Русової у контексті сучасного дошкільного
виховання: Збірник матеріалів обласних педагогічних
від снігових заметів. Все це спонукає до читань // О.Мариновська, Л Калуська. – Івано-Франківськ.
творчості і знаходить відображення в 2001. – 88с.
малюнках на асфальті, осінніх фантазіях з 8. Калуська Л. Ідеї західно-європейських педагогів –
яскравого листя в аплікаціях і виробах з просвітителів у творчій спадщині С.Русової // в кн.: Ідеї
Русової у контексті сучасного дошкільного
природного матеріалу. На майданчику Софії
виховання: Збірник матеріалів обласних педагогічних
влаштовуються тематичні ділянки: «зелені читань. Івано-Франківськ. 2001. – С.21-23.
старожили» (дерева та кущі), «зелена аптека», 9. Коваленко Є.. Пінчук І. Освітня діяльність і
«рідкісні рослини», дослідна ділянка, «весела педагогічні погляди Софії Русової //– Ніжин. 1998. – 213с.
галявина» для відпочинку та ігор, місце для 10. Мельничук М. Світ правдивий і чистий. Духовність
дитини очима С. Русової // Дошкільне виховання. –1997. –
художньої праці з природним матеріалом.
№ 6. – С.14-15.
Спостереження, прості досліди, праця в 11. Проскура О. Педагог і діяч // Дошкільне виховання. –
природі допомагають дітям відчути себе 1996. – №3. – С.12-13.
12. Проскура О. Софія Русова – вчений, педагог,
частиною природи, а не господарем її.
громадський діяч // Педагогіка і психологія. – 1996. – №1.
Важливим джерелом впливів на дитину для – С.171 – 180.
С. Русової є соціальне середовище – оточення, 13. Проскура О.С.Ф.Русова і концепція українського
де живе й розвивається дитина, де однією з дитячого садка // Дошкільне виховання. – 1991.–№7. –

18

С.16-18.
14. Сто п’ятдесят років від дня народження Софії
Русової / Авторський проект Н.Бабій, Г.Мишастої //
Освітянстьке слово, 2006.– № 5 -6. – С. 2-6.

Інформаційний, науково-методичний журнал

№1 (29), 2016

_________________________________________________________________________________________

Цимерман І.Л.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ
На
сучасному
етапі
розвитку наукових знань
про
раннє
дитинство
актуалізується
проблема
протікання
періоду
зростання особистості в ранньому віці.
Зазначається, що цей період є стартовим і
відіграє особливу роль у становленні
особистості, багато в чому визначає
особливості її подальшого розвитку.
Важливість раннього дитинства зазначена в
основних державних документах: Закон
України «Про дошкільну освіту» та «Про
охорону дитинства».
На
думку
вітчизняних
науковців
(О.Богініч, А.Гончаренко, О.Кононко та ін.),
призначення раннього віку
полягає у
пристосуванні новонародженого до нових
умов життя та орієнтації в них, оволодінні
елементарними практичними вміннями та
навичками, формуванні відчуття причетності
до навколишньої дійсності, залежності від неї,
можливості певним чином впливати на неї.
Педагогічна
система
суспільного
виховання дітей раннього віку у нашій країні
має історичний розвиток. Вона була майже
згорнута у 90-ті роки минулого сторіччя
внаслідок державної політики, зорієнтованої
на глобальне сімейне виховання дітей від
народження до трьох років. Це призвело до
руйнування сталої системи суспільного
виховання наймолодших: закриттю ясел,
ясельних груп у дошкільних закладах,
нарешті, до втрати унікальних педагогічних
кадрів.
На сьогодні маємо визнати:
– глобальна сімейна політика, проголошена
у 90-ті роки, себе не виправдала, бо прагнення
мати дитину, родину поєднується у сучасної
молоді з повноцінною освітою, цікавою та
добре сплаченою роботою;
– проблеми материнства та дитинства на
сучасному
етапі
розвитку
суспільства
неможливо
вирішити
без
допомоги
суспільного виховання;
– суспільне виховання дітей раннього віку
має значні позитивні наслідки (виявилось, що
діти, які зростають
в умовах виключно
родинного виховання, найчастіше відстають
від своїх однолітків у психічному та

Нині, коли накреслюється тенденція до
зростання народжуваності в Україні, коли до
дошкільних закладів починають повертатися
діти
раннього віку перед дошкільними
навчальними закладами постає завдання
реалізації комплексного підходу до розвитку
дитини раннього віку.
Серед проблем виховання та розвитку
дітей раннього віку в умовах родини і ДНЗ
державного значення набуває
проблема
збереження здоров’я дітей.
Але діти, народжені в Україні у ХХІ
столітті, не відрізняються міцним здоров’ям і
стійкою нервовою системою. Медична
статистика стверджує, що лише 30% дітей
народжуються абсолютно здоровими, а кожна
друга народжена дитина потребує допомоги
лікаря неонатолога. Це пов’язано із
соціальними стресами, поганою екологією,
проблемною
спадковістю,
невмінням
майбутніх матерів слідкувати за своїм
здоров’ям тощо. Вплив негативних факторів
оточуючого середовища та соціальних умов
життя може знищіти величезні потенційні
можливості, що даровані дитині природою.
Проблеми є не лише з фізичним, а й з
душевним здоров’ям дітей раннього віку.
Особливо можна
виділити пограничні
психічні розлади, що спостерігаються надто
часто (80-85 випадків на 1000), тобто
приблизно
8-10%
малюків
постійно
відчувають душевний дискомфорт. Їхня
поведінка, як правило, неадекватна ситуації:
вони вередливі, вперті, конфліктні, іноді
агресивні, іноді залякані тощо. Такі діти
потребують своєчасної допомоги спеціалістів
-медиків, психологів і педагогів.
Сучасні батьки та педагоги
мають
усвідомити, що здоров’я дитини раннього віку
– це інтегрована категорія, що передбачає
сукупність:
– фізичне здоров’я – це соматичний стан
дитини;
– душевне –
емоційний настрій,
формуючий у малюка радісне сприймання
світу, почуття захищеності, довіру до
оточення;
– духовне – пізнавальний розвиток на
засадах інтересу до довкілля.
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Сучасні наукові дослідження та
Вивчення фізіології мозку, з одного боку, та
педагогічна практика підтверджують ідею
дитячої психології, з іншого боку, показали,
самоцінності перших років життя дитини. Ця
що ключ до розвитку розумових здібностей –
важлива педагогічна ідея була закладена, у
це його власний досвід пізнання в перші три
свій час, у працях видатних психологів і
роки життя, тобто у період розвитку клітин
педагогів, таких як Є.Водовозова, Д.Ельконін,
мозку.
О.Запорожец, В.Сухомлинський, Є.Тихеєва,
2. Сучасне виховання робить помилку,
К. Ушинський та ін. Кожен період дитинства
міняючи місцями період «вимогливості» та
розглядається
не
як
підготовка
до
«вседозволеності». Саме у перші роки життя
майбутнього життя, а як справжнє, яскраве,
дитини треба бути з нею суворим і лагідним, а
самобутнє неповторне сьогодення.
коли вона починає розвиватися сама, важливо,
Цінність раннього дитинства полягає в
поступово навчитися поважати його волю,
тому, що воно дозволяє дитині в
його «я». Суворий батьківський вплив має
індивідуальних і спільних з дорослим заняттях
припинитися перед
вступом дитини до
здійснювати різні види вільної діяльності:
дитячого садка. Не втручання в ранньому віці,
гратися,
малювати,
слухати
казки,
а потім тиск на дитину пізніше може зіпсувати
експериментувати, конструювати, допомагати
його талант і спровокувати супротив.
дорослому.
3. Поняття «важко» та «легко» не
Проте у сучасній практиці дошкільної
підходить до дітей. Для дитини, у якій
освіти часто не реалізуються величезні
немає чітких, поняття того, що «важко» або
резерви раннього віку. З одного боку багато
«легко» – англійська або японська мова,
батьків та і педагогів до цього часу
музика Баха або дитячі пісні, одноманітна
розглядають цей період життя дитини, як час
музика
чи гармонія звуків – все має
переважно фізичного та фізіологічного
починатися одночасно, бо для нього все
розвитку,
коли
турбота
дорослого
однаково нове.
обмежується доглядом за дитиною. Зрозуміло,
4. Головне - навколишнє середовище, а не
що такий підхід не дозволяє повною мірою
гени. В Японії проводили експерименти з
розвивати потенційні можливості дитини.
близнюками, які з народження виховувалися в
З
іншого
боку
все
більшого
різних сім'ях. Дослідження довели: що навіть
розповсюдження набуває
у сучасному
близнюки, якщо вони ростуть у різних умовах
суспільстві
ідея
«раннього
розвитку».
і їх виховують різні люди, дуже відрізняються
Проблема раннього та надраннього розвитку
один від одного за характером і здібностями.
дітей має історичний і соціальний контекст.
5. Діти не є власністю батьків. Багато
Початок цього явища можна віднести до 90батьків мають ілюзію, що
поки дитина
х років вже минулого століття.
знаходиться під їхньою опікою, вона є їхнью
Вибуховий ефект у пострадянському
власністю, і вони можуть робити з нею все,
суспільстві мала в той час книга, а точніше,
що хочуть. Це почуття привласнення своєї
назва книги М. Ібукі «Після трьох вже пізно».
дитини є дуже поширеним явищем і є
Вона стала орієнтиром для значної кількості
причиною того, що воля самої дитини
батьків і педагогів, які, вірогідно, й не читали
ігнорується. Якщо дитина буде відчувати таке
саму книгу і не мають уявлення, про що саме
ставлення до себе, поки не розів’ється його
йдеться.
власна воля, вона може потім все життя
Книга була написана ще у 1978 році для
сумніватися у власних силах.
батьків і, на думку автора, повинна була стати
6. Нехай діти будуть краще, за нас.
самою «доброю революцією» у свідомості
«Учень перевершив вчителя» – це має бути
всіх,
хто
опікується
наймолодшими.
основною метою виховання. Таланти не
Педагогічні новаторські ідеї М.Ібуки і
народжуються, а виховуються. Навіть якщо
сьогодні
сприймаються
неоднозначно,
ми приймаємо за аксіому, що людський
підлягають аналізу і критиці, викликають
потенціал є 100% вроджений, то дитина
певні суперечності у науковців, теоретиків та
повинна досягти принаймні рівня своїх
практиків.
батьків.
Дуже стисло розглянемо основні тези його
Коли батькам не вдалося виховати дитину
педагогічної концепції.
так, щоб вона перевершила їх навіть трохи, це
1. Здібності та характер не
означає, що вони ледачі.
Певною мірою цьому сприяє поява великої
притаманні людині від народження, вони
20
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методик, автори яких обіцяють у
утворюються в певний період її життя.
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писати, рахувати. Значна кількість ігор і
занять,
котрим
приписується
назва
«розвивальні», являють собою набір для
знайомства із новою інформацією та
тренування певних умінь.
Такий підхід
свідчить про те, що розвиток дитини раннього
віку розуміється виключено як засвоєння
ними інформації та набуття навичок. При
цьому емоційні та со- ціальні сфери життя
дитини, його особистісна активність не
пов’язуються з поняттям розвиток, що є
великою помилкою.
Відсутність знань про закономірності
психічного розвитку та адекватних методиках
навчання призводять до того, що навчання
зводиться до дресури, заучування формальних
непотрібних для життя малюка знань.
Дії під диктовку дорослого, як і правильні
відповіді на запитання, не є реальними
показниками його розвитку. Більш того
орієнтація дорослих на формальне засвоєння
дитиною знань і навичок, що не відповідають
його інтересам і віковим можливостям можуть
стати гальмом у розвитку.
При такому навчанні малюк не відчуває
себе вільним, активним, самостійним, а набуті
знання є для нього чужими.
В останні часи науковці все частіше
спостерігають різні прояви «відчужуваного
знання». У маленьких дітей 3-річного віку, що
навчилися читати та вражають дорослих
швидкістю читання, часто не розуміють зміст
прочитаного. Для них читання – це
механічний процес, що зовсім не пов’язаний із
їх бажанням читати, з любов’ю до книги. У
більшості випадків це призводить до того, що
діти намагаються запобігати нав’язуванню
непотрібних йому знань.
Дослідження останніх років свідчать, що
неадекватність змісту, форм, методів навчання
можливостям, здібностям і потребам дітей
раннього розвитку свідчать:
– набуті у ранньому віці уміння читати,
рахувати ще не є достатніми для успішного
засвоєння дитиною у майбутньому шкільної
програми та розумового розвитку в цілому;
– діти, які з раннього віку зорієнтовані на
формальне навчання, що підміняють собою
повноцінний розвиток, у старшому віці стають
малоініціативними, невпевненими у собі,
відрізняються підвищеною занепокоєністю;
– небезпечними наслідками психічних і
фізичних навантажень дитини раннього віку

може стати виникнення у дитини невротичних
захворювань.
Сучасні обстеження дітей показують, що
приблизно четверта частина дітей раннього
віку (2-3-х років) може бути віднесена до
групи з нормальним і прискореним розвитком
інтелекту. Більшість демонструє середній
рівень розвитку, проте має чудові перспективи
за умов цілеспрямованої педагогічної роботи.
У незначної у відсотковій кількості малюків
виявлено середня відсталість, що потребує
спеціальної педагогічної корекції.
Отже, противагою ідеї форсованого розвитку у сучасному освітньому процесі має
бути
ампліфікація
як
оптимальне
використання вікових можливостей дитини.
Це означає, що йдеться про розвиток дитини
раннього віку, а не про «ранній» його
розвиток. Якщо батьки та педагоги знають,
беруть до уваги вікові можливості малюка,
рахуються з ними, його розвиток відбувається
відповідно до законів природи, оптимально за
часом, а не раніше чи пізніше.
Рушійною силою психічного розвитку у
ранній період дитинства виступає інтегрована
взаємодія дитини з оточуючим його світом,
що передбачає:
– розвивальне спілкування із дорослим;
– оточуючий предметний світ;
– активну діяльність самого малюка,
спрямовану на пізнання та засвоєння.
Методи, форми виховання, навчання дітей
раннього віку мають бути адекватними,
такими, що базуються на сучасних наукових
даних про психологічні закономірності
розвитку дитини.
Отже,
якісне
оновлення
системи
суспільного виховання дітей раннього віку
можливо за таких умов:
1. Збереження та відродження кращих
традицій минулого.
Враховуючи, що
позитивними сторонами класичної системи
ясельної підготовки є системність у роботі з
малюками,
а недоліками заорганізований диктат у
роботі з родиною, закритість дитячого закладу
для перебування батьків у групах.
2. Підготовка педагогічних кадрів для
роботи з дітьми раннього віку, яка
стосується як студентів, так і педагогівпрактиків.
Поряд з класичними методиками вихователь
повинен знати народні традиції виховання
дітей і сучасні інноваційні технології.
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В умовах конкуренції між ДНЗ, попиту
батьків цей показник є вагомим, проте іноді
працює лише на рекламу та імідж закладу.
Аналіз ефективності застосування новітніх
технологій у сучасному ДНЗ свідчить про те,
що значна
частина педагогів має суто
поверхове уявлення про них, не розуміє
концепції, сутності, не володіє алгоритмом їх
застосування в освітній процес.
Часто-густо можна спостерігати не творче
застосування, а спотворені, вихолощені,
змінені до невпізнання технології, які
категорично не можна розглядати як
модернізацію сучасного освітнього процесу.
Аби змінити ситуацію, важливо усвідомити
кожному педагогу, керівнику, управлінцю від
освіти, що інноваційні технології можуть

бути застосовані у роботі з дітьми за умов
якісного
досконалого володіння ними
педагогом.
3. Інтеграція родинного та суспільного
виховання.
Психофізичне благополуччя маленької
дитини не може бути досягнуто без участі
родини. Ігнорування цього положення майже
завжди, призводить до важкої адаптації, чого
не повинно бути в умовах дошкільного
навчального закладу. Більшість батьків мають
недостатню практичну та інформаційну
підготовку до вирішення конкретних завдань
виховання та розвитку дітей і ця ситуація,
спонукає педагогічні колективи на пошук
сучасних інтерактивних інноваційних форм
просвітницької роботи.

Пестун О.Г.

ЕЙДЕТИКА – ЛЕГКИЙ СПОСІБ
СПРИЙНЯТТЯ СКЛАДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Сучасний світ пропонує
безліч методик виховання
дітей,
намагаючись
створити для них найбільш
сприятливі умови для гармонійного розвитку.
Та більшість напрямків спирається на
принципи механічного запам’ятовування
предметів, цифр і явищ. Це не завжди дає
позитивний результат, оскільки природою
дитині закладено запам’ятовувати речі в
зовсім
інший
спосіб.
Дошкільня,
прилаштовуючись під методи, які, природно,
викликають у нього певний дискомфорт,
повільно входить в зону стресу, де й
залишається, намагаючись встигнути за
вимогами до засвоювання матеріалу. Дуже
часто це закінчується зниженням імунітету
маленької людини та деякими психологічними
розладами. Саме тому вихователі все частіше
знаходяться в пошуках методики, яка буде
сприйматися
дитиною
як
елемент
захоплюючої гри і допомагатиме маляті
засвоювати всі необхідні знання.
Одним із таких напрямів навчання є
ейдетика. Викладачі вважають її ідеальним

В середині 80-х років ХХ ст. російський
вчений І. Матюгін розробив ігрову систему,
яка покращує сприймання та відтворює
інформацію, спираючись на властиве кожній
людині вміння уявляти та фантазувати. Він
запропонував використовувати весь спектр
уявлень і фантазій: зорових, рухових,
тактильних, нюхових і смакових.
Чисельні експерименти довели, що пам’ять
людини тісно пов’язана з її уявою та
уявленнями – «ейдосами», як казали древні
греки. Методика отримала назву «Школа
ейдетики». Принцип ейдетики зводиться до
візуального запам’ятовування об’єктів, які
подаються у вигляді гри та супроводжуються
відповідними змістовими посиланнями, котрі
дитина швидко засвоює і з легкістю
відтворює.
На практиці це виглядає так: дитина бачить
картинку, запропоновану вихователем, яка,
завчасно, несе потрібну інформацію (це може
бути віршик у вигляді кількох малюнків,
спосіб вивчення цифр тощо).
Кожен
такий
візуальний
об’єкт
супроводжується звуковим супроводом: –
вихователь декламує
вірш, показуючи
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Дошкільня бачить в цьому елемент
захоплюючої гри і легко сприймає необхідну
інформацію. З такою ж легкістю малеча зможе
відтворити викладений матеріал, відтворюючи
в своїй пам’яті побачені образи.
Подібний спосіб навчання особливо
ефективний у дітей дошкільного віку,
оскільки саме до 5 років іде найбільш
інтенсивна робота уяви в головному мозку
малюка. Саме ейдетика змушує працювати
обидві його півкулі, спираючись на дитячу
уяву та фантазію, відкриває «приховані
резерви» мозку, дозволяє розвиватися більш
гармонійно. Результатом правильного
використання ейдетичних методів є
психологічний комфорт дошкільняти. Дитина
навчається з радістю, і це позитивно впливає
на її загальне почуття та фізичне й
психологічне здоров’я. Відчуття радості
спричиняє виробл ення природньог о
стимулятору ендорфіну, який відповідає за
підвищення імунітету та працездатності. Тут
спрацьовує головне правило вказаної
методики: «уява + позитивні емоції = секрет
усп ішн ог о н а в ча нн я ». Доц іл ь н і ст ь
використання ейдетики підтверджують і
психолінгвісти сучасності. Вони зробили
висновок, що ми мислимо образами та
відтворенням асоціацій, а не звуковими
словами.
Позитивний вплив ейдетичного подання
матеріалу є безумовним, якщо викладати його
грамотно і з потрібними психологічними навантаженнями. Правильна підготовка заняття
є запорукою легкого засвоєння уроку та знімає
можливу напругу при навчанні.
Зважаючи на безліч плюсів подібної
методики, я все частіше звертаюсь до
ейдетичних принципів у своїй роботі. Так, я
помітила значний прогрес у засвоєнні
матеріалу дітьми при запам’ятовуванні цифр і
слів іншомовного походження (наприклад,
англійської мови). Дуже вдалим є спосіб
вивчення віршів за ейдетичною методикою.
Малята з радістю йдуть на контакт і швидко
запам’ятовують рими будь-якої складності.
Більшість занять я підготувала самостійно,
відшукуючи зображення, які будуть легко
запам’ятовуватися. Результати такої роботи
були дуже вдалими, вірші відтворювалися в
дитячій пам’яті навіть через деякий час.

Авторське комплексне заняття з
пріоритетом логіко-математичного
розвитку
Тема. «Рукавичка».
Мета:
– закріплювати елементарні уявлення про
величини, площинні геометричні фігури: круг,
квадрат, овал, трикутник та об’ємні – куля,
куб; розглядаючи сукупність предметів,
об’єднувати їх в одну групу за певною
ознакою;
– уточнювати, розширювати лексику;
– вправляти дітей в умінні давати короткі
відповіді на запитання, вправляти в
порядковій та кількісній лічбі в межах 5;
– розвивати дрібну моторику рук, пам’ять,
мову, увагу, мислення;
– заохочувати до виконання певних
завдань, вміння докладати зусилля для
подолання труднощів;
– виховувати позитивне ставлення до ігор і
вправ з математики, бажання працювати
разом.
Матеріал:
мультимедійна
установка;
площинні геометричні фігури (трикутник,
круг, овал, квадрат), об’ємні (куля, куб);
сніжинки (5 штук); зображення тварин
(мишка, зайчик, жабка, лисичка, вовк,
ведмідь, кабан); дидактична гра «Що зайве?»,
дидактична гра «Добери зображення»,
дидактична гра «Чарівна торбинка»; шишки,
каштани, вата.
Хід проведення
Діти стоять у колі.
Казок чимало є на світі,
І веселих, і сумних,
Хіба зможемо прожити ми без них.
Казка стукає у двері,
Привітаємо її :
Казко, казко, нам з’явись,
Покажись і розкажись
(Слайд казки «Рукавичка».)
Вихователь: Рукавичка в нас казкова, тому
звірятам, щоб потрапити до рукавички
потрібно виконати різні завдання, а без нашої
допомоги їм не впоратися. Допоможемо їм?
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Ну, що ж увага на екран. Хто перший
прийшов до рукавички? Чим же ми зможемо
допомогти мишці?
Вихователь: Дітки, що ж нам потрібно
зробити з сніжинками? Так, правильно,
давайте їх зберемо та виставимо від більшої
до найменшої.
(Діти збирають по сніжинці та
викладають на дошці.)
Вихователь: Малята ми впоралися з
першим завданням. Давайте поглянемо, чи
потрапила мишка в рукавичку? Хто наступний
прийшов до рукавички?
Вихователь: Чим ми можемо допомогти
жабці?
Вихователь: Що нам потрібно зробити,
аби дізнатися, скільки сніжинок ми
назбирали?
(Діти рахують сніжинки в прямому та
зворотному порядку.)
Гра «Lets count» (рахують англійською
мовою).
Вихователь: Молодці, малята, ми
допомогли жабці. Хто знайшов рукавичку
після жабки? Яке завдання чекає на зайчика?
Вихователь: Дітки, куди вказує нам
стрілочка? Що ж нас чекає далі? Що може
означати ця схема? Що ми повинні зробити із
цифрами? Погляньмо уважно на малюнки та
назвемо цифру, яка, на вашу думку ховається
на малюнку.
Дидактична гра «На що схоже».
Вихователь: Молодці, ми виконали і це
завдання. Хто далі прийшов до рукавички?
Лисичці потрібно сказати, що знаходиться в
торбинці?
Дидактична гра «Чарівна торбинка».
Вихователь: Погляньте, лисичка вже у
рукавичці. А хто ж прийшов до рукавички
після лисички?
Вихователь: Давайте подумаємо, що може
позначати скрипковий ключ з нотами? Так,
виконуючи завдання ми дійсно стомилися,
тому рукавичка пропонує нам відпочити.
Фізкультхвилинка «Walking »
Walking walking,
Walking, walking.
Hop, hop, hop,
Hop, hop, hop.
Runing, running, running,
running, running, running.
Naw , lets sleep.
Naw , lets sleep.
Діти займають свої місця за столами для
роботи з картками.

Вихователь: Погляньмо на екран. Як
бачимо, нам залишилося допомогти
ведмедикові та кабану. Що нам потрібно
зробити, щоб ведмедик потрапив до
рукавички? Правильно, малята, нам потрібно
знайти зайвий предмет.
Дидактична гра «Що зайве?»
Вихователь: До рукавички залишилося
потрапити лише кабанові. Як ми йому можемо
допомогти?
Дидактична гра «Добери зображення».
Вихователь: Давайте поглянемо на екран,
чи всі звірята потрапили до рукавички? Отже,
ми допомогли виконати завдання всім
звірятам.
Чути гавкіт собаки, вбігає собака,
промовляє:
Собака: Дітки, дідусь загубив рукавичку,
чую, що вона десь тут. Віддайте її, будь ласка,
а то у дідуся мерзнуть ручки.
Вихователь: Але ж в рукавичці поселилися
звірята, їм також холодно.
Залишайся краще з нами, песику, у нас
цікаво, дітки радо тобі розкажуть вірші.
Хочеш послухати?
(Діти читають вірші)
Собака: А чи вмієте ви гратися?
Рухлива гра «Head, shoulders, knees, and
toes».
Head, shoulders, knees and toes,
knees and toes.
Head, shoulders, knees and toes,
knees and toes.
And eyes, and ears, and mouth
and nose,
Head, shoulders, knees and toes,
knees and toes.
Собака: Гарно тут у вас, весело, але
потрібно повернути рукавичку дідусеві. А
давайте ми з вами зробимо будинок для
звіряток.
Вихователь: А з чого ми можемо збудувати
будинок?
(Відповіді дітей. Потім діти на дошці
викладають будинок із смужечок і розселяють
звірят.)
Віддаємо рукавичку песику.

24

Інформаційний, науково-методичний журнал

№1 (29), 2016

___________________________________________________________________________________________

Сидоренко І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
У національній освіті за
роки
незалежності
з мі нилися прі оритети,
підходи до її навчальної та
виховної ролі. На сучасному
етапі вони будуються на
основі поваги до особистості учня, на визнанні та
реальному дотриманні його прав у суспільстві,
надання йому статусу активного суб’єкта у
навчальному закладі. І це не випадково. Адже
добре відомо, що школа є своєрідним дзеркалом
суспільства, і ті революційні зміни, що
відбуваються сьогодні у нашій країні, не можуть
не відбитися на переосмисленні стратегії і тактики
шкільного навчання. Педагоги, батьки,
громадськість об’єднані спільною проблемою – як
поліпшити, підвищити ефективність навчальновиховного процесу в школі.
У зв’язку з чим, у навчальних закладах усе
більша увага приділяється питанням особистісноорієнтованого освітнього процесу, тобто такого
процесу, який орієнтований на особистість. Але
«особистість не є цілісність, зумовлена
генотипично: особистістю не народжуються,
особистістю стають» [3]. Тобто особистість
людини створюється суспільними відносинами, у
які особистість вступає у своїй предметній
діяльності. Основна діяльність дітей проходить у
стінах школи. Тому саме школа і повинна
урізноманітнити цю діяльність, зробити її більш
активною і конкретною, щоб надати можливість
для різнобічного розвитку особистості учня.
Педагог сьогодні повинен не стільки вчити,
скільки розуміти і відчувати як дитина вчиться.
Щоб людину навчати та виховувати, її треба знати
у всіх проявах – це аксіома педагогіки. Як правило,
класні керівники, учителі-предметники не знають
досконало контингенту, з яким працюють, і
виховний вплив здійснюють на інтуїтивному рівні.
Високопрофесійний педагог повинен розуміти
важливість системного аналізу та діагностики
динаміки розвитку особистості. У цьому сутність
особистісно-орієнтованої педагогіки.
Враховуючи, що на сучасному етапі
реформування освіти психологічна служба
знаходиться у процесі становлення, учитель з
метою удосконалення навчально-виховного
процесу, гуманізації життя школярів повинен
знайти ті методи, при впровадженні яких вивчення
особистості буде відбуватися цілеспрямовано й
усвідомлено.
Ефективність від використання отриманих
результатів педагогічного дослідження буде най

більшою, коли до процедури у напрямку пошуку
цікавих підходів і форм на рівні співробітництва
будуть залучені всі учасники навчально-виховного
процесу.
Спілкування з слухачами курсів підвищення
кваліфікації у Сумському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти показує: усе
більше педагогів усвідомлюють, що сьогодні
тільки
через
цілеспрямоване
формування
особистості учня можна по-справжньому вирішити
завдання пов’язані з навчанням та вихованням.
Працівникам освіти потрібно враховувати у своїй
роботі знання щодо механізмів та закономірностей
становлення особистості й сприяти створенню
оптимальних умов для розвитку особистості
кожного учня.
Однак, учитель продовжує випробовувати
труднощі у доборі й послідовності вивчення всього
різноманіття
індивідуальних
особливостей
особистості учня, тим самим, позбавляючись
можливості науково обґрунтовано здійснювати
індивідуальний підхід до його формування. Що
повинно бути предметом вивчення особистості,
яка навчається? Як здійснити індивідуальноособистісну діагностику, виявити природні
задатки, здібності, можливості кожного учня і на їх
основі будувати виховний процес, максимально
стимулюючи самовираження та самореалізацію
особистості?
При вивченні особистості учня в умовах
освітнього закладу потрібно виявити взаємозв’язок
трьох основних особистісних характеристик, що
забезпечують
успішність
його
навчальнопізнавальної діяльності [4]:
1) ставлення до предмету, змісту, процесу,
результатів навчально-пізнавальної діяльності, що
виражається у мотивації навчання;
2) характер взаємин учня з учасниками
навчально-виховного процесу, що виявляється в
емоційно-оціночних відносинах учня і вчителя,
учнів між собою;
3) здатності саморегуляції навчальних дій,
станів і відносин як показника розвитку
самосвідомості.
У
багатьох
психолого-педагогічних
дослідженнях містяться, як правило, діагностичні
дані щодо тих чи інших особистісних якостей.
З урахуванням цих даних, на основі аналізу,
будуються шляхи конструювання виховного
процесу в тому чи іншому напрямку [1]. Саме
тому, останнім часом відмічається поступовий
перехід освітніх закладів на інноваційну систему
навчально-виховної роботи на засадах особистісно
-орієнтованого підходу з широким застосуванням
системного підходу до комплексного моніторингу
всіх учасників навчально-виховного процесу.
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дібностей, інтелекту, темпераменту, акцентуацій
характеру, вад психічного розвитку тощо, і
ґрунтується на психологічному принцципі: «Не
нашкодь!».
В основу методик покладені знання про тип та
конституційно-генетичні особливості особистості.
Комплекс діагностичних методик дає можливість
отримати соціопсихофізіологічний портрет
особистості, що включає:
1) індивідуально-типологічні властивості (сила,
рухливість, урівноваженість нервової системи);

Науковці визначають термін «моніторинг», як
деяку дію, що забезпечує реалізацію функцій
спостереження, контролю, і попередження, які
конкретизуються специфікою досліджуваного
об‘єкту та поставленими завданнями. Моніторинг
має свій об’єкт, у зв’язку з цим існують різні його
види
(технологічний,
екологічний
тощо).
Очевидно, що у кожному конкретному випадку
різновид моніторингу визначається також його
предметною спрямованістю у взаємозв’язку з
завданнями дослідження.
У сфері освіти термін «моніторинг» з’явився
порівняно недавно і витлумачується дослідниками
як система безперервного і тривалого
спостереження, оцінювання стану освітньої
системи, а також прогнозування на підставі
об’єктивних даних динаміки та основних
тенденцій її розвитку [2]. Комплексний психологопедагогічний моніторинг дає можливість певною
мірою прогнозувати і проектувати розвиток
особистості по конструктивному шляху, дає змогу
підвищити активність учнів у навчально-виховній
діяльності.
Практика показує, що тільки за умови
організації та проведення комплексного психолого
-педагогічного моніторингу кожного учасника
навчально-виховного процесу можна говорити про
психолого-педагогічний аналіз, передбачення та
управління перебігом формування та розвитку як
особистості учня, так і груп школярів у цілому.
Займатись цією діяльністю повинен фахівець,
бажано практичний психолог. На жаль, не в усіх
освітніх закладах передбачена посада практичного
психолога, а для оптимізації подальшої роботи
необхідно вивчати індивідуальні особливості
особистості кожного учня.
К ом пл е к с н ий п с их ол ог о - п е да г ог і ч н и й
моніторинг включає в себе фронтальне вивчення
всіх учасників навчально-виховного процесу
завдяки зручним та ефективним методикам.
Бажано проводити психолого-педагогічні зрізи два
рази на рік: перший раз, приблизно, у квітні, тому
що йде підготовка до планування роботи на новий
навчальний рік; другий – у грудні, з метою
здійснення планування роботи на другий семестр.
Результати по-винні фіксуватися у спеціальних
діагностичних журналах. Оскільки діагностика
здійснюється фронтально і з певним проміжком
часу, з’являється можливість систематизувати
індивідуальні та групові проблеми по класах і по
школі.
Комплексний
психолого-педагогічний
моніторинг передбачає різнобічне вивчення
особистості учня: його фізичний, психічний,
соціальний та духовний розвиток. Психічний
розвиток особистості учня діагностується за
допомогою традиційних методик вивчення
короткочасної, довготривалої зорової і слухової
пам’яті, концентрації та стійкості уваги, розумових

2) поз ицію особистості (а ктивні сть,
ініціативність, цілеспрямованість);
3) емоційний фон (емоціональність, емоційну
врівноваженість, поводження у стресі);
4) швидкісні властивості аналізаторних систем
(зорової, слухової, рухової);
5) особливості вищих психічних функцій
(мислення, пам’яті, мовлення, уяви, уваги,
уявлення, сприймання, відчуття);
6) стиль міжособистісних відносин;
7) професійну спрямованість [3].
При реалізації комплексного психологопедагогічного моніторингу
велика роль
відводиться вивченню особистості учня педагогом.
Відносно кожного учня процедура дослідження
учителем будується індивідуально. Своєрідність
особистості, її генетичні дані, здібності, інтереси і
нахили, досвід навчання, спілкування,
самопізнання можуть бути зрозумілі тільки у
контексті реальної життєдіяльності. Методика
кожного окремого дослідження залежить від
характеру об'єкту і предмету вивчення, загальної
методології дослідження, мети пошуку, сукупності
методів, які застосовуються у даному випадку.
Обумовлюється особливостями індивідуального
стилю педагогічної діяльності й особистістю
самого педагога, загальним рівнем кваліфікації
дослідника та його науково-дослідницького
досвіду.
Резюме. За умови організації комплексного
психолого-педагогічного моніторингу у навчальновиховному процесі, педагоги повинні знайти
умови, при здійсненні яких вивчення особистості
буде відбуватися цілеспрямовано й усвідомлено.
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НЕСТАНДАРТНИЙ УРОК ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ
Суспільство
не
може
повноцінно
функціонувати в умовах соціального та
науково-технічного прогресу без активності
людини, яка є могутнім їх джерелом. Важливе
завдання – навчити людину самостійно
орієнтуватися в інформаційному потоці,
продуктивно
використовувати
цю
інформацію. Для цього необхідно формувати
творче
мислення,
вміння
самостійно
поповнювати свої знання. Тому важливим
аспектом у формуванні особистості є
підвищення пізнавальної активності, яка
орієнтує суб’єкт на самовиховання, на
керівництво
людиною
своїм
власним
розвитком. На нашу думку, використання
нестандартних форм організації навчання
ефективно сприятиме розвитку пізнавальної
активності молодших школярів.
Розглянемо нестандартний урок як засіб
підвищення
пізнавальної
активності
молодших школярів на уроках мови.
В умовах сучасного суспільства дедалі
актуальнішою стає проблема реалізації
творчого потенціалу людини. Проблема
створення умов, які ефективно впливають на
формування пізнавальної активності дітей
молодшого шкільного віку, займає одне з
найважливіших
місць
у
психологопедагогічних дослідженнях. При цьому така
проблема не нова, вона розроблялася у різні
періоди розвитку педагогіки, однак на
сучасному етапі потребує переосмислення у
зв’язку
зі зміною пріоритетів у системі
освіти.
Розкриття сутності пізнавальної активності
особистості вимагає наукового визначення
поняття «активність». Термін «активність»
походить з латинської «actives», що означає
«діяльний», «енергійний», «ініціативний». У
педагогічному словнику за редакцією М.
Ярмаченка наводиться таке визначення:
«Активність» –1) властивість організму і
психіки, що залежить від зовнішніх та
внутрішніх потреб; 2) властивість особистості,
яка виявляється в діяльному, ініціативному
ставленні до навколишнього світу та самої
себе [3, с.21]. Активність учнів виражається

через
запитання,
прагнення
пізнавальну
самостійність
у
сприймання, відтворення, ро-

думати,
процесі

зуміння та творчого застосування. Критеріями
ефективності
активності
особистості
виступають:
ініціативність,
дієвість,
енергійність, інтенсивність, добросовісність,
інтерес, самостійність, усвідомлення дій, воля,
наполегливість в досягненні мети та творчість.
Прояв активності в процесі навчання
пов’язаний з пізнанням світу. Тому в багатьох
педагогічних
джерелах
акцентується
важливість саме пізнавальної активності, яка
виникає завдяки продуктивній активності.
Пізнавальна активність – складне інтегральне
утворення особистості, що має мотиваційні,
операційні та результативні компоненти.
Серед них прояв інтелектуальної ініціативи,
надситуативності – вихід особистості за межі
даної діяльності за власним бажанням,
прагнення до цілеутворення [3].
Стимулами пізнавальної активності в
навчально-виховному
процесі,
крім
внутрішнього стимулу – пізнавального
інтересу, також виступають такі педагогічні
прийоми,
як
заохочення,
розкриття
необхідності
та
значення
навчального
завдання (мотивація), підкреслення розвитку
позитивних рис особистості в процесі
навчання, своєчасне визнання успіхів учнів,
активна позиція учителя, довіра учням та інші,
які вже стають зовнішніми стимулами
пізнавальної активності учнів. Пізнавальна
активність учнів є показником якості їхньої
навчально-пізнавальної
діяльності,
спрямованості учня на ефективне опанування
знань і способів діяльності.
Активність може характеризувати особистість
школяра з боку готовності, прагнення до
діяльності, тобто мова йде про так звану
потенційну
активність.
В
навчальній
діяльності
готовність,
прагнення
до
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Видатний педагог В. Сухомлинський вважав,
що навчальний процес у сучасній школі повинен розвивати всемогутню радість пізнання [1,
59]. Лише, коли дитина зацікавиться
матеріалом, у неї виникне бажання дізнатися
про нього більше. Ефективне навчання не
можливе без пошуків шляхів активізації
пізнавальної діяльності учнів, адже діти
повинні не тільки засвоїти певну суму знань, а
й навчитися спостерігати, порівнювати,
виявляти взаємозв’язок між поняттями,
міркувати. А добитися цього можна лише
засобами, що активізують пізнавальну
діяльність. До них належать: дидактичні ігри,
ігрові ситуації, цікавинки, завдання творчого
характеру, нестандартні завдання.
Розвитку пізнавальної активності у початкових класах має приділятися особлива увага
ще й тому, що саме в цих класах формуються
основні інтелектуальні вміння. Вчитель має,
на нашу думку, враховувати такі умови
формування пізнавальних інтересів:
а) розуміння дитиною змісту і значення
матеріалу;
б) новизну у змісті виучуваного;
в) використання оптимальної системи тренувальних, творчих, пізнавальних та інших
завдань;
г) практичну спрямованість матеріалу;
д) самостійність дітей у їхній діяльності;
е) високу ефективність кожного уроку;
є) глибоке знання вчителем предмета,
інтерес до нього, вміння зацікавити ним дітей.
Вивчення української мови у початкових
класах передбачає можливість розвивати,
удосконалювати уміння та навички усного
мовлення учнів, забезпечити мотивацію
навчання, поглибити уявлення учнів про
навколишній світ, розвивати їхнє образне та
логічне мислення, здійснювати патріотичне,
морально- етичне, естетичне виховання.
Одним із най-перспективніших шляхів
розвитку пізнавальної активності учнів на
уроках української мови, озброєння їх
неодмінними вміннями і навичками є
впровадження активних форм
навчання.
Удосконалення методики проведення
нестандартного уроку розглядається нами як
один із найважливіших напрямків підвищення
пізнавального інтересу до навчання, пізнавальної активності, якості знань учнів.
Нестандартний урок – це імпровізоване
навчальне заняття, що має нестандартну
структуру. Назви уроків дають деяке уявлення
про цілі, завдання й методику проведення
таких занять.
28

Найпоширенішими типами нестандартних
уроків є: уроки-прес-конференції, урокиаукціони, уроки-ділові ігри, уроки-занурення,
уроки
типу
КВК,
уроки-консультації,
комп’ютерні уроки, театралізовані уроки,
уроки з груповими формами роботи, уроки
взаємного навчання, уроки творчості, які
ведуть учні, уроки-заліки, уроки-творчі звіти,
уроки-формули, уроки-фантазії, уроки-суди,
уроки-пошуку істини, уроки-концерти, урокидіалоги, уроки-рольові ігри, уроки-екскурсії,
інтегровані уроки тощо [2, 217-218].
Наприклад, уроки-змагання – це урокконкурс, урок-турнір, урок-брейн-ринг, уроквікторина, урок-КВК тощо. Проведення таких
уроків робить процес навчання інтенсивним,
оскільки він створює атмосферу змагання,
виховує вміння співпрацювати, допомагає
розкрити особистісні здібності задля перемоги
своєї команди.
Організовуючи учнів класу в команди,
дбаємо про однорідність команд за віковими,
статевими та психологічними ознаками.
Прийоми об’єднання
дітей у команди
використовуємо
різні: за інтересами, за
кольором волосся, за першою літерою імені,
за лічилкою, за спеціально дібраними
умовними позначками тощо.
Етапами уроку-змагання з української мови
можуть бути складові телевізійного КВК.
– Вступне слово вчителя. Привітання.
– Оголошення теми, девізу уроку, порядку
проведення змагання.
– Представлення капітанів, асистентів,
консультантів та журі.
– Ознайомлення з проблемним питанням,
відповідь на яке учні повинні дати наприкінці
уроку.
– Розумова розминка. Вона може проводитися
в усній (кілька дидактичних ігор за темою
уроку) чи письмовій формі (п’ятихвилинна
самостійна робота).
– Перевірка домашнього завдання. Здійснення
граматичного розбору, написання творівмініатюр, складання кросвордів мовознавчої
тематики.
– Конкурс капітанів. Виконання завдань
підвищеної складності.
– Конкурс творчих робіт (конкурс юних
знавців поезії, конкурс казкарів тощо).
– Відповідь на проблемне запитання
уроку. Має супроводжуватися обов’язковим
наведенням
прикладів
чи
доведенням
правильності висловлених думок.
– Підсумкове слово журі. Підбиття підсумків
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змагання. Нагородження переможців. Члени
журі тактовно висловлюють свої думки після
кожного конкурсу.
Важливо, на нашу думку, щоб підсумком
такого уроку стала не лише перемога однієї з
команд, а й фіксування всіх складових,
завдяки яким група здобула перемогу. Урокизмагання дають можливість формувати
навички зв’язного мовлення учнів, уміння
дотримуватися норм етикету в командному
спілкуванні. Залучення дитини до спільної
праці з ровесниками допомагає їй відчути й
зрозуміти
необхідність
дотримуватися
загальноприйнятих норм і правил взаємодії,
привчає підпорядковувати особистісні цілі й
бажання спільній справі, сприяє розвитку
комунікативних умінь.
Нестандартний урок цінний ще й тим, що
дозволяє використати різноманітну за видами
колективну роботу, зокрема, взаємонавчання,
взаємоперевірка,
взаєморецензування,
взаємоопитування тощо.
Вважаємо за доцільне для активізації
пізнавальної діяльності під час проведення
нестандартних уроків з української мови
використовувати мультимедіа-презентації. Їх
використання дозволяє учителеві зручно й
ефективно візуалізувати статичну й динамічну
інформацію на уроці, самостійно готувати
завдання, підбирати навчальний матеріал, що
відповідає змісту конкретної теми. Наприклад,
можна підготувати навчальні презентації до
тем «Прикметник», «Дієслово» тощо. Робота у
такому варіанті стимулює учнів до порівнянь,
аналізу, узагальнення.
Враховуючи психологічні особливості
учнів молодшого шкільного віку та рівень
їхньої готовності до спілкування доречним
буде використання різнорівневих завдань. Так,
для учнів 4 класу ми використовуємо такі
завдання.
Пізнавальні завдання частково-пошукового
рівня.
1. Прочитайте, правильно вимовляючи
слова. Вкажіть особливості наголосу поданих
слів. Підберіть до них антоніми. Запишіть. З
антонімічними
парами
складіть
словосполучення і введіть їх у зв’язну
розповідь.
Простий, урочистий, ясний, новий,
товстий, старий, гучний, однаковий, легкий,
мілкий, буденний, оптовий, швидкий.
2. Прочитайте. Визначте, яке значення
мають слова-прикметники у словосполученні.

Доберіть
антоніми
до
багатозначних
прикметників у словосполученнях. Запишіть.
Легкий день, легкий нежить, легке завдання;
міцний дуб, міцна дружба, міцне слово; свіже
повітря, свіжа газета, свіжа думка, свіжий
хліб; холодна батарея, холодне серце,
холодний погляд, холодна війна; вільні рухи,
вільне місце, вільний переклад, вільні люди.
3.
Прочитайте,
визначте
значення
прикметників. Підберіть по два іменники
(один чоловічого, другий жіночого роду) до
кожного з поданих прикметників, складіть
словосполучення. Запишіть їх.
Справжній, завтрашній, безкорисливий,
нев’янучий, непримиренний, свіжий, золотий.
Пізнавальні завдання творчого рівня.
1. Прочитайте. Утворіть словосполучення
«прикметник + іменник» з кожним із поданих
прикметників. Чи однакові за значенням
подані пари-прикметники?
Квітковий і квітчастий, старий і
старовинний, лісовий і лісистий, плечовий і
плечистий, сильний і силенний, сусідній і
сусідський, економний і економічний.
2. Складіть речення, включивши в них
подані словосполучення. Визначте, у якому
значенні – прямому чи переносному – вжиті
прикметники у словосполученнях. У якому
мовному стилі вони вживаються? Чи
зустрічаються вони в текстах наукового
стилю?
Гострий погляд, крилате слово, азбучна
істина, гіркий сміх, криваві сльози, по гарячих
слідах, весела хата, тепле слово, лебедина
пісня, різка відповідь.
Отже, використання нестандартних уроків і
окремих нестандартних прийомів педагогічної
технології на уроках української мови у
початкових класах сприяє реалізації творчого
потенціалу як учителя, так і учнів,
підвищенню рівня пізнавальної активності.
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КЕЙС-МЕТОД ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ З ХІМІЇ
Кейс-метод (від англ. «case-study») вперше
У новому Державному стандарті базової та
повної загальної середньої освіти визначено застосований у 1910 р. при викладанні
кроки, які, за умови їх практичного втілення, управлінських дисциплін у Гарвардській бізнес
можуть сприятливо вплинути на оновлення -школі (США). В Україні цей метод став
змісту й організації шкільної освіти [1]. Тому поширюватися тільки у другій половині 90-х
Державний стандарт вважається інструментом років ХХ століття, і на сьогодні його
модернізації змісту освіти та переорієнтації запровадження знаходиться на стадії
освіти зі знаннєвої парадигми на діяльнісну. накопичення досвіду використання у вищих та
Навчання з хімії за програмою, укладеною загальноосвітніх навчальних закладах.
У перекладі з англійської «кейс» – це
відповідно до нового Державного стандарту,
розпочалося у 2015-2016 навчальному році у 7 «випадок». З методичної точки зору кейс – це
спеціально підготовлений навчальний матеріал,
класі.
Зазначені трансформації в освітній галузі що містить структурований опис життєвої
досягатимуться запровадженням у навчально- ситуації, пов’язаної з проблемою, яка потребує
виховний процес особистісно-зорієнтованого, індивідуального або групового розв’язку.
Кейс-метод (або метод конкретних ситуацій,
компетентнісного і діяльнісного підходів, які
забезпечують
розвиток
академічних, аналіз ситуацій, кейс-стади) – це засіб
соціокультурних, соціально-психологічних та активного проблемно-ситуаційного аналізу, що
ґрунтується на навчанні шляхом розв’язування
інших
здібностей учнів.
(кейсів).
Головне
його
Компетентнісний підхід сприятиме задач-ситуацій
формуванню ключових і предметних призначення – не надання готових знань, а
компетентностей.
До
к л ю ч о в и х розвиток в учнів здатності розв’язувати
компетентностей належать уміння вчитися, проблеми і знаходити їх рішення самостійно.
Організаційно-методичні
засади
кейсспілкуватися державною, рідною та
ін оз ем н и м и м ов а м и, ін ф ор м а ц ій н о- методу забезпечує функціонально-діяльнісна
що
відображає
закономірності
комунікаційна, соціальна, загальнокультурна і модель,
процесу
та
здоров’язбережувальна компетентності. пізнавально-творчого
Предм етні (галузеві) комп ет ентності функціонування проблемної ситуації (табл. 1)
(математична, фізична, хімічні, мовленнєва [2].
тощо) стосуються змісту конкретної освітньої Таблиця 1. Функціонально-діяльнісна модель
кейс-методу
галузі чи предмета. Ці норми (компетенції)
закладені у державних вимогах до рівня
Етапи
Зміст діяльності на кожному
загальноосвітньої підготовки учнів. Для їх
роботи з
етапі
опису, наприклад, у навчальній програмі з хімії
кейсом
Підготовчий
Створення кейсу і запитань для
використовуються такі ключові дієслова:
його аналізу; підготовка
називає, описує, наводить приклади, розрізняє,
методичного забезпечення
пояснює, складає, обчислює, спостерігає,
роботи з кейсом.
оцінює, дотримується тощо [3].
Організаційн
Об’єднання учнів у групи (по 4
Діяльнісний підхід спрямований на розвиток
ий
-5 учнів). Ознайомлення учнів
умінь і навичок учня, на застосування здобутих
із матеріалами кейсу.
знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів
УстановноПостановка
мети
та
інтеграції до соціокультурного та природного
мотиваційний конкретизація завдань кейсу.
середовища.
НавчальноПервинне
обговорення
Реалізація особистісно-компетентніснодіяльнісний
проблеми кейсу в групах.
діяльнісного підходу у навчально-виховному
Вироблення групового рішення
процесі потребує застосування таких методів
проблеми.
навчання, які забезпечують формування і
УзагальнюСпільне
обговорення
розвиток умінь учнів оволодівати знаннями,
вальнорезультатів,
підведення
підсумковий
підсумків, оцінювання.
застосовувати їх на практиці, інтерпретувати,
виражати своє ставлення до них. Одним з таких30 Зупинимося докладніше на окремих пракзасобів є кейс-метод.
тичних питаннях кейс-методу.
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Як підготувати кейс? Під час складання
кейсу треба додержуватися певних вимог, а
саме:
– кейси повинні бути правдивими,
реалістичними, але не обтяженими деталями;
за тематикою пов’язаними з матеріалом, що
вивчається;
– кейси мають передбачати розгляд
проблем, з якими зазвичай стикаються люди в
конкретних умовах; матеріалом для створення
кейсу можуть бути проблемні реальні
ситуації, цікаві історичні факти, літературні та
медіа-матеріали;
– кейси мають загострювати інтерес учнів
до питань, які є важливими для них,
підкреслювати їхню значущість і необхідність
вирішення;
– кейси повинні вдосконалювати практичні
навички; спрямовувати учнів на пошук
відповідних шляхів, можливих реакцій на
різноманітні ситуації, на використання
специфічних інструментів і понять;
– кейси можуть бути представленими на
паперовому носії, а також у мультімедійному
або відео-форматі; обсяг кейсів – від кількох
речень до кількох сторінок;
– кейс зазвичай складається з трьох частин:
вступу; основної частини (опис сутності
проблеми); запитання або завдання щодо
проблеми кейсу.
Зміст кейсу залежить від його типу.
Існують різні підходи до класифікації кейсів.
За однією з них у відповідності із змістом і
ступенем впливу на учня, кейси поділяються
на практичні, навчальні та науково-дослідні
(табл. 2).
Тип
кейсу

Зміст
кейсу

Практ
ичний
Навчальн
ий

Життєві
ситуації

Мета
створення
кейсу

Навчальн
а,
виховна
мета
кейсу
Тренінг
поведінки

Пізнання,
розуміння
життя
Навчальн Розуміння Аналіз,
і (умовні) типових
усвідомле
ситуації
характерис ння
тик
ситуації
Науко
Дослідни Створення Дослідже
во-дос цькі
моделей
ння,
ситуації
ситуацій
проектува
лідний
ння
Таблиця 2. Класифікація кейсів

Основне завдання практичного кейсу –
застосування учнями набутих знань для
розв’язання життєвої ситуації, формування
навичок поведінки в даній ситуації та
розвитку здатності до реальної професійної
діяльності. Наприклад.
Тема «Метали» (10 клас). Марічка розбила
термометр, краплі ртуті розсипалися на
підлогу. Іванко її заспокоїв: «Я добре знаю
хімію, я тобі допоможу». Як Іванко збиратиме
ртуть?
Тема «Горіння вуглеводнів» (9 клас),
«Природні джерела вуглеводнів» (11 клас).
Природний газ Охтирського родовища містить
у %: 98,7 – метану; 0,2 – етану; 0,1 – пропану;
1,0 – сірководню. Який об’єм повітря
витрачається в наших квартирах при згоранні
цього природного газу об’ємом 1м³?
Тема «Ацетилен» (11 клас). Ви – молодий
технолог хімкомбінату. Вам потрібно оцінити
доцільність однієї з двох технологій
виробництва ацетилену: з природного газу,
шляхом піролізу метану, при температурі 1500
°С (виходячи з добового об’єму метану – 360
м³ і виходу кінцевого продукту – 50%) або
карбідним
способом,
при
добовому
використанні 900 кг вугілля, що містить 20%
домішок, за умови, що вихід продукту на
кожній стадії складає 80%.
Навчальний кейс, на відміну від
практичного, не обов’язково відображає
реальність життя «один до одного».
Головними у навчальному кейсі є навчальні та
виховні задачі, що допускають елемент
умовності описаної ситуації. Наприклад.
Тема «Кількість речовини. Розрахунки за
хімічними формулами» (8 клас). Марічка
переконувала подруг, що в її мозку масова
частка (%) гідрогену менша, ніж в Іванка.
Комп’ютер виявив у мозку Марічки 111,222
моль атомів Гідрогену, а в Іванка –
669,588∙1023 атомів Гідрогену. Маса мозку –
1300 г. Визначте, хто правий. Відповідь
підтвердіть розрахунками.
Тема «Ненасичені вуглеводні» (11 клас).
Між Чіпом і Дейлом виникла суперечка: який
спосіб добування хлорвінілу на основі ацетилену чи етилену вигідніший для України і для
Венесуели? Відповідь підтвердіть схемою
добування хлорвінілу. Підказка: Україна має
запаси вугілля, а Венесуела – нафти.
Тема «Спирти», «Вуглеводи» (11 клас). На
дачі професора Плюмбуму завжди робили
домашнє вино. Визначіть, через скільки
31 тижнів у ємності, де проходить бродіння ягід
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виділяється при цьому, займає такі об’єми:
через 1 тиждень – 67,2 л; через 2 тижні –
112 л; через 3 тижні – 134,4 л.
Необов’язковість реальності ситуації
характерна й для науково-дослідних кейсів.
Основне завдання такого кейсу зводиться
до формування в учнів навичок наукового
дослідження.
Домінування
в
кейсі
дослідницької
функції
дозволяє
використовувати
його
в
учнівському
проектуванні. Наприклад.
Тема «Вода» (7 клас). У Японії
Національним інститутом здоров’я було
досліджено хлоровану воду і встановлено, що
природні органічні сполуки, що містяться у
воді, вступають у реакцію з хлором і
утворюють
небезпечні
сполуки,
що
викликають захворювання на рак.
1. Запропонуйте способи зменшення або
виключення отруйного впливу хлору на
організм людини.
2. Виходячи з власної практики, визначіть
об’єм
хлорованої
води,
який
ви
використовуєте протягом доби і для яких
цілей.
3. Які органи людини найбільше
страждають від дії хлору?
4. Як впливає хлорована вода на людину
під час купання?
Тема «Метал» (10 клас). На початку ХХ
століття з Нью-Йоркського порту вийшла у
відкритий океан красуня-яхта. Її володар,
американський міліонер, не пожалкував
грошей, щоб здивувати світ. Корпус яхти був
зроблений з коштовного на той час алюмінію,
листи якого кріпилися мідними заклепками.
Це був сріблястий корабель, усіяний
золотистими головками заклепок. Але через
кілька днів обшивка корпусу розпочала
розходитися, і яхта пішла на дно.
1. Що відбулося з яхтою? Запропонуйте
свій спосіб рятування яхти.
2. Дослідіть свою квартиру (дім) і
встановіть, де використані антикорозійні
покриття.
3. Побудуйте класифікацію антикорозійних
покрить на основі галузей їх застосування.
4. Найдіть додаткову інформацію про
корозію та способи боротьби з нею.
Як організувати діяльність у режимі
кейс-метода? Учитель готує навчальну
задачу, що відображає практичну ситуацію.
Учні заздалегідь ознайомлюються із змістом
кейсу и вивчають його, залучаючи для цього

На уроці організується спочатку групове, а
потім спільне обговорення змісту. У роботи
учнів з кейсом забезпечується усвідомлення
ними плану, розподілу часу та технології
певних дій. Тому корисно надати учням
рекомендації щодо їх діяльності на уроці:
– двічі прочитати кейс для того, щоб добре
розібратися у викладених фактах;
– скласти перелік проблем, які необхідно
вирішити;
– при наявності цифрових даних зробити
спробу їх оцінити і пояснити;
– скласти аналіз описаної ситуації;
– провести дискусію з розв’язку проблеми з
аргументацією власних поглядів на її
розв’язування;
– надати можливість висловитися всім
бажаючим у групи і забезпечити фіксацію всіх
висловлювань;
– сформулювати підсумкову думку щодо
розв’язку проблеми;
– розробити план дій щодо розв’язку
проблеми;
– підготувати виступ для оприлюднення
результатів роботи групи з кейсом: текст, при
необхідності таблиці, графіки, малюнки.
У групі учні можуть виконувати
різноманітні ділові ролі, наприклад:
– ведучий (організатор, спікер), який
організує обговорення проблеми, залучає до
нього всіх членів групи;
– аналітик, який задає запитання
одногрупникам
під
час
обговорення
проблеми, піддає сумніву висловлені ідеї,
формулювання;
– секретар, який фіксує все, що відноситься
до розв’язку проблеми; після завершення
первинного обговорення він або ведучий
виступає перед класом з викладом пропозиції
групи відносно розв’язку проблеми;
– спостерігач, який оцінює участь кожного
у роботі групи;
– розвідувач, який добуває інформацію,
наприклад з мережі Інтернет.
Після обговорення проблеми в групі
представники груп презентують свої рішення.
Вчитель виступає в ролі ведучого, генеруючи
запитання, фіксуючи відповіді, підтримуючи
дискусію,
допомагаючи
оцінити
запропоновані рішення. Разом з учнями
підводять підсумки, вибирають найбільш
оптимальне, ефективне рішення (можливо,
кілька рішень).
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Отже, кейс-метод дозволяє учням
активізувати теоретичні знання з предмету,
збагатити практичний досвід їх використання,
розвинути здатність висловлювати свої думки,
вислуховувати альтернативні точки зору й
аргументовувати власну.

За допомогою методу кейсів учні
здобувають можливість проявити й
удосконалити аналітичні й оцінні навички,
ораторські здібності, вміння працювати
командою.
Перелік компетентностей, що знаходять
розвиток під час роботи учнів за кейс-

Таблиця 3. Компетентності і компетенції методу кейсів
Відповідні компетенції
Компетентності
Здатність приймати рішення.
Здатність до навчання.
Системне мислення.
Самостійність та ініціативність.
Готовність до змін і гнучкість
мислення.
Здатність працювати з інформацією.

Уміння виробляти і приймати модель конкретних
дій.
Уміння шукати нові знання, оволодівати вміннями
та навичками самоорганізації.
Уміння
всебічно
усвідомлювати
ситуацію,
проводити її системний аналіз.
Уміння
проявляти
активність
у ситуаціях
невизначеності.

Наполегливість і цілеспрямованість.

Уміння швидко орієнтуватися в змінній ситуації,
адаптуватися до нових умов.
Уміння шукати інформацію, проводити її аналіз,
переводити її з однієї форми представлення в іншу.
Уміння досягати успіху.

Комунікативність.

Володіння словом, уміння спілкуватися.

Здатність до співпраці.

Уміння слухати, розуміти співрозмовника.

Проблемне мислення.

Уміння виробляти моделі рішення проблем.
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Нині, як ніколи, потрібні нові підходи і
нові шляхи до виховання патріотизму,
забезпечення
у
молодого
покоління
розвинутої
патріотичної
свідомості
і
відповідальності, почуття вірності, любові до
Батьківщини. У «Концепції національнопатріотичного виховання дітей та молоді»
вказується, що одним із завдань зарубіжної
літератури
є
виховання
любові
до
української мови та літератури як органічної
частки світової культури, прагнення до
збереження рідної мови, національних
традицій і цінностей. Тому сьогодні
українознавство як наука та філософія
держави є основою громадського світогляду і
відіграє провідну роль у формуванні
справжнього
патріота,
громадянина
незалежної держави.
Українознавство на уроках зарубіжної
літератури є складовою навчальної іформації
під час вивчення біографій письменників, які
перебували
на
території
України.
Простежуються
українські
фольклорні,
історичні, національні мотиви в творчості
видатних митців слова. Також учні
знайомляться зі здобутками української
перекладацької школи.
Інформація про перебування зарубіжних
письменників в Україні завжди цікавлять
студентів, пробуджують інтерес, їхні
пізнавальні здібності, спонукають до
наукового пошуку.
З
непідробним інтересом студенти
вивчають теми, пов’язані з перебуванням в
Україні письменників О. де Бальзака, Ф.
Достоєвського, А. Ахматової, Б. Пастернака,
В. Маяковського, М. Булгакова, О. Купріна,
І. Буніна, А. Фета та інших.
Автобіографічний елемент у творчості
митців зарубіжної літератури
відіграє
важливу роль у розумінні сутності творчої
спадщини письменників.
Наприклад, вивчаючи творчий доробок
відомого французького письменника О. де
Бальзака, розглядаємо історію його стосунків
з Е. Ганською, які тісно пов’язали
письменника з Україною. Цей матеріал
подається у вигляді заочної екскурсії залами
Житомирського літературно – меморіального
музею О. де Бальзака, що розташований в с.
Верхівня в будинку Ганських. За допомогою
відеофрагменту студенти мають можливість

С. Варвари в Бердичеві, де 2 березня 1850
року житомирський прелат В. Ожаровський
закріпив церковним актом шлюб Е. Ганської
та О. де Бальзака.
Бальзак тричі приїздив в Україну. Його
шлях пролягав через Дубно, Броди, Львів.
Неодноразово
разом
з
Е.Ганською
письменник відвідав Київ і так описав його
красу та велич у нарисі «Лист про Київ»: «Це
Північний Рим, це татарське місто з
трьомастами церквами з багатствами Лаври і
Святої Софії».
З гордістю студенти відмічають, що
Бальзак любив Україну, яка вразила його
своїми полями та родючою землею: «Це
пустеля, царство хлібів, це мовчазні прерії
Купера, - захоплено зазначав він. – Україна –
це справжня легенда, справжня пісня».
Для багатьох студентів стає приємною
несподіванкою те, що відомий російський
письменник
Ф.
Достоєвський
має
український родовід. Його дід Андрій був
священником в с. Війтівці Вінницької
області, а батько письменника – Михайло –
переїхав у Москву на навчання до медикохірургічної академії.
Як спомин про родину й Україну він
узяв із собою, зберіг і передав своїм синам
власні українські поезії. Донька великого
письменника згадує: «Поетичні здібності
були в українській родині мого батька, а не
були дані через мою матір-москвичку, як
припускають
літературні
приятелі
Достоєвського». Сам Ф. Достоєвський бував
в Україні. Записи в його щоденнику свідчать
про його перебування в Києві, де відвідував
Володимирський собор і Києво-Печерську
Лавру. Особливий інтерес у студентів –
майбутніх
медичних
працівників
–
викликають постаті великих російських
письменників А. Чехова та М. Булгакова,
котрі були за фахом лікарями.
Щороку студенти нашого училища
відвідують музей письменника в Сумах, де
отримують багатющий краєзнавчий матеріал
про перебування видатного письменника не
тільки на Сумщині, а і в сусідній з нами
Полтавщині. Відомо, що сумські враження
відтворені письменником в оповіданнях
«Іменини», «Нудна історія», п’єсах «Лєший»
та «Чайка». В Сумах А. Чехов працював над

34

Інформаційний, науково-методичний журнал
Корчменко Л.А.
___________________________________________________________________________________________
«Халепа»,

«Красуні»,

водевіль

«Трагік

мимоволі»).
У Сумах похований брат письменника,
художник Микола Чехов. Під час свого
перебування на Луці, А. Чехов плідно
займався не тільки
літературною і
громадською діяльністю. Довідавшись про
те, що приїхав московський лікар, який
безкоштовно лікує і видає ліки, селяни
відразу почали звертатися до нього за
медичною допомогою. Довелося навіть
встановити
години
прийому
хворих.
Лікарями
були
дві
доньки
родини
Лінтварьових, у маєтку яких він жив.
Студенти приходять до висновку: творчість
Чехова – це своєрідна історія «хвороби»
суспільства, написана лікарем. А вислови
письменника, в яких звучить захоплення
Україною,
виховують
у
студентів
патріотичні почуття, гордість за свій край.
«Був я в Лебедині, Гадячі, в Сорочинцях і в
багатьох, прославлених Гоголем місцях. Що
за місця! Я просто зачарований! Крім
природи, ніщо так не вражає в Україні, як
народне здоров’я, високий ступінь розвитку
селянина, котрий і розумний, і музикальний,
і тверезий, і моральний, і завжди веселий», –
писав А. Чехов.
Під час подорожі до Києва обов’язковими
стали відвідини музею М. Булгакова на
Андріївському узвозі, 13. Студенти мають
можливість познайомитися з тими місцями,
де народився і жив майбутній письменник,
накопичити матеріал для розкриття теми
«Київ у житті М.Булгакова». Але особливо
відрадно, що після таких екскурсій вони
усвідомлюють: щоб відчути велику любов
письменника до України, Києва не достатньо
пробігтися красивими вулицями столиці, а
необхідно
прочитати його твори «Біла
гвардія», «Київ-місто» та інші.
«Ах, які зірки в Україні. От майже сім
років живу в Москві, а все ж таки тягне мене
на батьківщину. Серце щемить, хочеться
іноді болісно в поїзд… і туди. Знову
побачити яри, занесені снігом, Дніпро…
Немає красивішого міста на світі, ніж Київ».
Студентам також було цікаво дізнатись, що
письменник у буремні роки Першої світової
війни працював лікарем у прифронтових
шпиталях
Кам’янець-Подільського
та
Чернівцях.
Під час вивчення теми «Срібне століття
російської поезії» разом із студентами заочно
проходимо стежками юної А.Ахматової. Це
набережна Великої Фонтанки під Одесою, 35

Передивляємося
відеофільм
«Вони
вінчались у Києві» про навчання поетеси та
заміжжя з поетом М.Гумільовим. Анна
любила
сади над Дніпром,
чудову
архітектуру
Софійського
собору
та
Андріївської церкви, відкрила для себе
дивовижні фрески Кирилівської церкви та
Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Саме тоді поетеса написала багато віршів,
створюючи свою «Киевскую тетрадь», яка,
на жаль, втрачена. Збереглися лише окремі
вірші, що увійшли згодом до книжки
«Вечер». Родовід Анни Андріївни Горенко
тісно пов’язаний з Україною. Батько поетеси
походив із козацької старшини, а дід, Антон
Андрійович,
був
полковником
Чорноморського флоту. За хоробрість у 1858
р. був нагороджений орденом і отримав
потомствене дворянство. Вийшовши на
пенсію в чині полковника, зайняв посаду
наглядача
казенних
земель
Севастопольського порту. Дід по матері,
Еразм Іванович Стогов, був начальником
канцелярії при київському генерало- ві –
губернаторі Д. Бібікові.
Україна
стала
джерелом
творчого
натхнення для російського поета, лауреата
Нобелівської
премії
Б.
Пастернака.
Відпочиваючи в Ірпіні у 1930 – 1931роках
поет пережив «друге народження». Саме
таку назву носить його збірка, написана під
враженням сонячного літа, прогулянок
ірпінськими стежками, екскурсій до Києва.
Йому так захотілося повірити в світлий
прийдешній день, в успіхи соціалізму. Це
відчувається у віршах «Хвилі», «Балада»,
«Ірпінь», «Літо» та інші. Проте реальність
виявилася сильнішою за мрію. Уже тоді
Пастернак усвідомив трагедію історії. Тому у
віршах про щасливе ірпінське літо з’явиться
примара бенкету під час чуми. В своїх
спогадах він пише: «Літо було чудове: чудові
друзі, чудова обстановка… мені давно вже не
працювалося, як там, в Ірпіні».
Під час вивчення творчості відомого
російського
поета
В.
Маяковського
дізнаємося, що його родинні корені пов’язані
з Україною. «Я з діда козак, з другого –
січовик», – з гордістю писав він, маючи на
увазі свого ді-да – кубанського козака і
українське
походження
своєї
матері
(уродженої Павленко з херсонських селян).
Поет часто приїздив на Україну і був
добре обізнаний з життям українського
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у віршах «Борг Україні», «Нашому
Арсентьєва»
Бунін
назвав
Шевченка
юнацтву», «Три тисячі і три сестри» й інші.
«достоменно геніальним поетом».
Разом з відомим художником Д.
Київ відіграв велику роль у становленні
Бурлюком улітку 1912 року приїздив у село
О.Купріна як письменника. Саме тут він
Рябушки Харківської губернії Лебединського
починає друкуватися в газетах «Киевское
повіту. У 1913 та 1926 роках бував у Полтаві.
слово», «Киевлянин», «Жизнь и искусство».
Прирівнявши перо до багнета, поетНайбільш цікавою та плідною для
громадянин гострим словом та влучним
молодого письменника стала поїздка по
малюнком з плакатів РОСТА воював на
Донецькому вугільному басейну навесті 1896
українських фронтах, боровся за відновлення
року.
Купрін
оглядав
ливарні
та
зруйнованого народного господарства, за
рейкопрокатні заводи, спускався до шахт,
нове життя.
детально знайомився з технологією прокату,
Вивчаючи твори І. Буніна та О. Купріна,
з доменною та мартенівською справою.
студенти дізнаються, що ці письменники
Цікавлячись становищем робітників і
також проживали в Україні.
прагнучи наблизитися до заводського
Лауреат Нобелівської премії І.О.Бунін
середовища,
він
навіть
влаштувався
любив Україну. У Росію (тоді Московію) рід
комірником на один із заводів. Приїхавши на
Буніних (Бунікевських) переселився з
Донбас із записником кореспондента
України (тоді Польщі) у XV столітті. Сам
київських газет, О. Купрін вивозить звідти не
письменник дослідив, що його рід походить з
тільки захоплюючі і жваво написані нариси
Волині. Скільки рядків – освідчень у любові
про південну промисловість, а й цілу серію
до своєї батьківщини можна знайти у
оповідань.
написаному І.Буніним. Перебуваючи на
Познайомившись з повістю «Олеся»,
чужині писав: «Не можу спокійно чути слова
студенти із захопленням розповідають про
Чигирин,
Черкаси,
Хорол,
Лубни.
красу волинського Полісся, про реальні події
Прекрасніше Малоросії немає країни в світі».
з життя письменника, які лягли в основу
Бунін тричі подорожував по Дніпру,
твору та прототипів героїв.
причому жодна з цих поїздок не
В поезії «чистого мистецтва» також
повторювала інші. У художньому світі
звучать українські мотиви, відчутний подих
письменника значне місце належить образу
української
пісні.
Пов’язане
це
з
Києва. Київ був йому особливо дорогим,
перебуванням А. Фета (Шеншина) в Україні
подобою сакральних міст – (Риму,
на військовій службі. Саме тут А. Фет
Єрусалима), містом-храмом під відкритим
познайомився
з
багатьма
відомими
небом. Враження від подорожей він
українськими діячами. Серед них був і
відобразив у вірші «На Дніпрі».
Віталій Лисенко – батько композитора М.
У 1892 р. І. Бунін приїхав до Полтави до
Лисенка. До вивчення поезій А.Фета
свого брата Юлія і затримався там на три
студенти складають маршрут подорожі
роки. Полтава органічно ввійшла до творів
російського поета Україною, який приводить
письменника, насамперед до роману «Життя
їх
спочатку
в
Елисаветград
(нині
Арсеньєва»,
хоч
вона
там
названа
Кіровоград), а потім на Херсонщину.
«малоросійським містом». Полтаву не важко
Досягти глибини змісту поезій А. Фета
пізнати за цим описом: «Місто все в густих
допомагає знання про трагічне кохання поета
садах, з гетьманським собором на кручі... В
до дочки херсонського поміщика М. Лазич,
східній долині окремо стояв крутий горб з
яка була освіченою дівчиною, прекрасним
давнім монастирем на шпилі...». У названому
музикантом, шанувальницею поезії. Її
романі взагалі дуже багато деталей, які
приваблива зовнішність і внутрішня краса
характеризують Полтаву кінця XIX сторіччя.
підкорили серце молодого поета. А сама вона
Полтава описана також у повісті «Ліка».
безоглядно і безрозсудно закохалася в того,
Буніну дуже хотілося побувати в Каневі на
чиї вірші вважала вершиною досконалості.
могилі Т. Шевченка.
В 1891 році
Піднесена любов М. Лазич не витримала
письменник надрукував статтю «Пам’яті
зіткнення з життєвим розрахунком А.Фета.
Т. Г. Шевченка». Йому належать переклади
Через деякий час відбулася трагедія, про яку
Шевченкових віршів «Закувала зозуленька»
з жахом говорили у всіх родових маєтках
та «Заповіт», а також низки віршів
Херсонської губернії: Марія згоріла від
Б. Грінченка і оповідання
О.Стороженка
необережно кинутого сірника. Ті, хто знав
«Вуси». У романі «Життя
36 про її душевну драму, вважали, що це
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Ця ж думка не давала спокою і Фету.
Однак, спалена блискавкою байдужості і
розрахунку любов А. Фета до М. Лазич
перетворилася несподівано для нього самого
на ту чарівну скрипку, якою стала поезія.
Українське місто Чернівці – місто одного
з найбільших ліриків ХХ століття,
австрійського німецькомовного поета П.
Целана. В цьому місті поет протягом 19341938 років навчався в гімназії, в подальшому
– у Чернівецькому університеті. З цим
містом пов’язані і трагічні сторінки його
життя. Його сім’я в 1941 році під час
окупації німецько-румунськими військами
потрапила до єврейського гетто. Через
деякий час батьки поета були депортовані до
концтабору, звідки вони вже не повернулися.
Сам П. Целан потрапляє до румунського
трудового табору на примусові дорожні
роботи, де, незважаючи на страшні умови,
залишається живим. Саме в роки війни
Целан вдруге народжується як поет, що має і
хоче сказати надзвичайно важливе, донести
до людства ту істину, яку він збагнув у тяжкі
часи воєнних випробувань. Відрадно, що
початок літературної творчості пов’язаний з
Україною. Тут відбулося укладені дві
перших збірки віршів, куди увійшли поезії
воєнної та довоєнної доби. Про рідне місто
Целан згадує у вірші «Шахрайська і
злодійська балада співана у Парижі, поблизу
Понтуаза, Паулем Целаном з Чернівців біля
Садагури».
Українські фольклорні та історичні
мотиви представлені у творчості відомого
австрійського поета Р.М.Рільке. На карті
України
студенти
відзначають міста,
відвідані поетом: Київ, Канів, Полтава,
Кременчук, Харків. Разом з письменником
подорожують Дніпром, щоб «природу і
людей зблизька побачити», зачитують рядки
з його щоденника: «Згадую полтавські степи,
надвечірні зорі, хатки й охоплює душу сум,
що мене там немає». Після цього стають
близькими поетичні та прозові твори Рільке,
написані під враженням від української
землі. Це вірші «В оцім селі стоїть останній
дім», «Карл ХІІ, король шведський мчить по
Україні».
Перша подорож Україною розбудила в
поета інтерес до історії Київської Русі, а
також до козацької доби. Рільке був глибоко
вражений Софійським собором і КиєвоПечерською Лаврою, їй він присвятив кілька
поезій і найбільш захоплено розповідав про
свої враження від неї.
37

Києво-Печерська Лавра згадується в
«Книзі годин» у колі безсмертних творінь
людства – Венеції, Рима, Флоренції, Пізи й
Троїце–Сергієвої Лаври: «Сьогодні кілька
годин мандрував підземними ходами. Це
найсвятіший монастир… У моїх руках
палаюча свіча. Я пройшов усі ці підземелля
раз на самоті, раз із людьми…».
На українській землі поет знайшов
жаданий приклад гармонійного єднання
людей і природи, Бога і землі. Рільке навіть
планує назавжди переселитися до Києва, у це
«близьке до Бога» місто. Поет також
захоплюється
староукраїнською
літературою, читає Нестереву «Повість
минулих літ», «Слово о полку Ігоревім»,
«Києво-Печерський патерик».
Зацікавившись українським фольклором,
Рільке написав два оповідання, вміщені до
«Казок про любого Бога». Це «Пісня про
Правду» та «Як старий Тимофій співав,
помираючи». Рільке добре вивчив українські
народні пісні, особливо захопився піснями
про козаччину. Саме вони стали основою
його «Пісні про Правду». Серед перекладів
вирізняється «Слово про Ігорів похід», над
яким Рільке працював кілька років. Роботу
було завершено у 1904 році. Й на сьогодні
цей переклад, здійснений Р.М.Рільке,
вважається найкращим з німецькомовних.
Кращі твори зарубіжної літератури, що
ввійшли до скарбниці світової культури,
стають доступними завдяки перекладам.
Українська школа перекладу є одним із
найцінніших надбань нашої національної
культури.
Працюючи з перекладом, викладач
отримує чудову можливість показати через
нього особливості стилю письменника,
неповторність,
багатство
його
мови,
урізноманітнити
прийоми
аналізу
художнього твору. Це, наприклад, переклади
М.Рильського,
Д.Павличка,
М.Лукаша,
Г.Кочура творів П.Верлена, А.Рембо,
Ш.Бодлера та інших.
Відрадно, що українознавчий матеріал
знаходить відгуки в душах студентів. Ось
уривок одного із творів:
«На уроках літератури ми познайомилися
із творчістю зарубіжних письменників, доля
яких безпосередньо чи опосередковано
пов’язана з Україною. Згадані письменники
пророкували
щасливе
прийдешнє
українському народу. У їхніх творах – щирі
побажання Україні. Дзвенять вони багатьма
мовами світу і линуть над землею, немов білі
лелеки, що несуть на своїх крилах мир і
дружбу.
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Вони немало знали про Україну,
подорожували її землями, жили на території
нашої Батьківщини, проявляли неабиякий
інтерес до нашої історії, до наших
співвітчизників. Тому я виступаю за
розвиток міждержавної дружби та вивчення
творчості європейських письменників із
багатьох причин. По-перше, це стосується
авторитету і визнання України за її межами.
По-друге, вивчення цієї теми підвищує нашу
зацікавленість
чи
то
біографією
письменника, чи то його творчістю. Потретє, сприяє зростанню патріотизму у
молоді».
Отже, українознавче наповнення змісту
предмета «Зарубіжна література» є важливим
чинником
формування
у
студентів
патріотичних почуттів, відіграє величезну
роль у національно-державному та духовно-
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Пінчук Д.М.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КУРСІВ
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
В CУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Відсутність у більшої частини молоді
розуміння сутності найпростіших соціальних
процесів, що відбуваються у нашому
суспільстві, призводить до конфліктів,
стресових ситуацій, неадекватної поведінки,
життя у віртуальному середовищі, тобто
«втеча від реалій» через алкоголізм,
наркоманію, розпусту тощо. А пропаганда
засобами масової інформації аморальних
принципів викорчовує духовні чесноти, які
стали втрачати свою дієвість.
Своєю чергою прагматизація життя
продукує меркантильність, користолюбство,
здирництво, накопичення і цинізм, що
знецінює одвічне: любов, сім’я, культурні
цінності.
Серед
сучасної
молоді
культивуються принципи гедонізму, на
підґрунті якого неможливо створювати міцну
сім’ю, народжувати та виховувати дітей. Це
може привести не тільки до демографічної
кризи, зокрема, а й до руйнації всього
суспільства взагалі [2,16].
Відсутність чітких ідеологічних інститут-

На сучасному етапі вітчизняного поступу,
в
умовах
динамічного
розвитку
інформаційно-технологічного
суспільства,
зміни
традиційного
типу
людської
цивілізації, деякої деградації соціуму та
кардинальної
переорієнтації
системи
життєвих цінностей особливо загострюється
проблема духовно-морального виховання.
Майбутнє України безпосередньо залежить
від збереження та відтворення традиційних
християнських моральних цінностей, ідеалів
добра і любові, а тому духовний розвиток
школярів має бути першорядним елементом
змісту сучасної освітньої підготовки [2, 16].
Сьогодні стан духовної культури і моралі
як у цілому світі, так і в Україні, свідчить про
ерозію загальнолюдських цінностей та
духовних, моральних і культурних засад
життя українського народу.
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тів, прогалини у виховній роботі серед
янська етика
має стати важливим
учнівської
молоді
спонукають
до
стратегічним завданням української школи
опрацювання нових підходів формування
тому, адже вона є високоефективною та
активної життєвої позиції кожної людини.
перевіреною світовим і вітчизняним
Нинішні суспільні реалії в нашій державі
досвідом виховною системою, яка веде до
яскраво демонструють важливість для людей
прищеплення християнських моральних
і суспільства міцної, духовно змістовної,
цінностей, а отже, до виховання духовної
вкоріненої в реальному житті системи
особистості [3]. М. Швед [6, 7] вважає, що
моральних цінностей. У країні зростає
включення християнських цінностей в
глибоке переконання в тому, що ні
освітньо-виховну практику є реальною
економічне, ні політичне життя, ні правові
альтернативою для бездуховності. Її розвідка
стосунки між людьми не можуть набути
відрізняється практичною спрямованістю,
цивілізованого характеру і розвитку, доки
адже дослідниця пропонує методичні
для них не створена належна етична основа
рекомендації та вимоги для викладачів
[3].
християнської етики. На проблему
Стратегічним завданням освітньої галузі
професіограми вчителя звертає увагу і
вважається
формування
активної
О. Вишневський [1, 12]. Він вважає, що
громадянської позиції вихованців щодо
християнське виховання варто доручити не
відстоювання власних інтересів і життєвих
д у х о в н и м о с о ба м , а сп ец іа л ь н о
цінностей. Вони ґрунтуються на засадах
підготовленим фахівцям.
християнської етики, що передбачає високий
Сучасні викладачі християнської етики,
рівень відповідальності громадянина за долю
науковці-освітяни, депутати та громадські
всієї держави. З метою реалізації означеного
діячі на власному досвіді переконуються в
завдання було прийнято низку нормативнокорисності та необхідності цих предметів,
правових документів.
тому існує низка публіцистичних і наукових
Ідеї духовності й морально-духовного
статей про важливість і необхідність
розвитку
особистості
представлені
поширення їх викладання.
концептуальними
працями
педагогів
З огляду на це є актуальним і своєчасним
минулого:
(А.Дістервега,
запровадження курсів духовно-морального
Я.А.Коменського,
Й.Г.
Песталоцці,
спрямування у загальноосвітніх навчальних
В. Сухомлинського) і сучасних науковців
закладах. До цього спонукають не тільки
(І.Зеліченко, О. Майкіної, Г. Сагач,
С.
зміни в ціннісних орієнтирах українського
Соловейчик),
концепціями
«педагогіки
суспільства, а й загальне зростання ролі
добра»,
«педагогічної
моралі в житті людства в інформаційно
майстерності»
(І. Зязюн),
концепціями
глобалізованому світу.
«особистісно орієнтованого навчання і
Метою таких курсів має бути формування
виховання»
(І. Бех,
Є. Бондаревська,
в дітей розуміння місця й ролі релігії й
Ж.Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, І. Якиманська).
релігійної думки в історії й сьогоденні,
Про значний інтерес до питань впливу
їхнього внеску в культуру, розповідь про її
християнської етики на освітньо-виховну
найвідоміших представників, їхню роль у
сферу свідчать наукові публікації та їх
житті людини та суспільства в Україні й
широке обговорення на сторінках фахових
цілому світі, вплив на розвиток суспільства. І
видань. Так, В. Хайруліна у статті «Основи
тут є стільки прикладів, лише на основі яких
християнської етики як засіб відродження
можна побудувати курси.
духовності» [6, 36] визначає головні засади
Завданням таких курсів є долучення до
впровадження предмету «Християнська
християнських цінностей як надзвичайно
етика» до шкільного курсу, закликає бути
важливих у підготовці до життя в умовах
уважнішими до своєї історії, голосу віри та
ідеологічного, культурного й релігійного
християнської совісті.
плюралізму, а також допомога кожному в
О. Сухомлинська у статті «Формування
життєвому визначенні й самовизначенні,
духовності
особистості
на
основі
допомога у вдумливому та критичному
християнсько-моральних цінностей» вважає,
пошуку власного, особистого сенсу життя
що християнські моральні цінності є
[4]. Курси духовно-морального спрямування
основою гуманітарних ідеалів і саме вони
мають сприяти соціалізації особистості, її
починають відігравати вагому роль у
духовно-моральному
зростанню.
Вони
сучасному вихованні дітей та молоді. 39 належать до світоглядних курсів, засвоєння
Науковець у своїй праці висвітлює принципи
формування
духовності
на
основі
християнських цінностей [4]. В. Жуковський
стверджує, що саме христи-
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ленні людини до самої себе, інших людей,
для учня, методичний посібник для
світу загалом.
вчителя).
Предмети
духовно-морального
За Законом України «Про загальну
спрямування потребують цілісної системи
середню освіту», викладати предмети
підготовки відповідних педагогічних кадрів.
морально-етичного спрямування можуть
Оскільки в Україні відсутні вищі навчальні
учителі
загальноосвітніх
навчальних
заклади, де здійснюється підготовка вчителів
закладів, які пройшли відповідну курсову
з відповідним фахом, то існує нагальна
підготовку на базі інститутів післядипломної
необхідність у функціонуванні курсів
педагогічної освіти та мають моральний
перепідготовки та підвищення кваліфікації
авторитет серед учнів, їхніх батьків, колег,
вчителів з дисциплін духовно-морального
орієнтуються у змістових особливостях і
спрямування, яка б охоплювала керівників
методиці
викладання
предмета,
не
шкіл,
учителів суспільно-гуманітарного
чинитимуть у будь-якій формі тиску на своїх
циклу предметів, організаторів позакласної й
вихованців на релігійному ґрунті. Метою
виховної роботи з учнями [5].
підвищення кваліфікації вчителів курсів
З метою реалізації державної політики в
духовно-морального
спрямування
є
галузі освіти щодо формування у дітей і
удосконалення професійної майстерності
молоді
високоморальних
якостей,
педагогічних працівників, впровадження
патріотичної,
громадської
свідомості,
інноваційних технологій у навчальний
ціннісних
орієнтирів,
християнських
процес. Щороку, починаючи з 2008 року, в
моральних чеснот у Сумській області
Сумському
обласному
інституті
тривалий час продовжується робота по
післядипломної
педагогічної
освіти
впровадженню предметів і курсів духовнопроводяться курси підвищення кваліфікації
морального спрямування у навчальних
вчителів за участю викладачів інституту
закладах.
релігієзнавства Національного університету
З 2008-2009 навчального року в
«Острозька академія», авторів програм і
загальноосвітніх
навчальних
закладах
підручників.
Сумської області розпочато викладання
П’ять років поспіль, відповідно до
предмету «Основи християнської етики». З
пропозиції Міністерства освіти і науки,
2011-2012 навчального року – предмету
управління освіти і науки Сумської обласної
«Християнська
етика
в
українській
державної адміністрації за підтримки
культурі», який у 2013-2014 навчальному
Сумської обласної Асоціації педагогівроці викладався вже в 158 навчальних
християн направляє до участі у конкурсі
закладах.
вчителів предметів духовно-морального
У школах-інтернатах уведено предмети
спрямування та конкурсі «Юні знавці Біблії».
«Християнська
етики
в
українській
Уже традиційно, починаючи з 2008 року,
культурі» (18 закладів, 60 класів, 508 учнів),
на базі Сумського ОІППО щороку
«Основи християнської етики» (6 закладів,
проводиться обласний фестиваль «Сходинки
19 класів, 376 учнів).
духовності». Десять творчих колективів
З 2012-2013 навчального року у 30
загальноосвітніх і позашкільних навчальних
професійно-технічних навчальних закладах
закладів Сумщини цього разу виявили
області введено інтегрований предмет
бажання представити на огляд свої мистецькі
«Біблійна історія і християнська етика» та
та духовні надбання. Ініціатором створення
«Християнська
етика
в
українській
фестивалю, його спонсором є Г. Кацова,
культурі». Викладання здійснюється у 33
голова ГО Сумська обласна асоціація
групах, охоплено 470 учнів.
педагогів-християн.
При місцевих органах управління освітою
Предмети
духовно-морального
створено методичні об’єднання вчителів
спрямування покликані виконувати три
морально-духовного
спрямування,
головні функції: інформувати, виховувати і
узагальнюється досвід роботи вчителів з
давати відчуття причетності до традиції
предмету «Християнська етика в українській
високої культури духу. Але головне завдання
культурі», «Основи християнської етики»,
предметів духовно-морального спрямування
проводяться семінари, наради, конференції,
всі правильно вбачать не в інформуванні, а у
фестивалі.
вихованні.
Згадані курси мають повне навчальноДуховно-моральний розвиток гармонійної
методичне
забезпечення
(навчальна 40 всебічно розвиненої особистості учнів
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тивним, якщо:
– будуть створені сприятливі умови для
формування стійкої мотивації учнів основної
школи до навчання та наслідування кращих
християнських
традицій
української
культури;
– здійснюватиметься комплексний вплив
на учня на основі діалогу з ним засобами
слова, візуального та музичного образу.
Проведені в Сумській області соціологічні
дослідження засвідчили високий виховний
потенціал предметів духовно-морального
спрямування. Після вивчення відповідних
дисциплін
у
школярів
поліпшується
поведінка, взаємини з друзями, батьками,
вчителями.
Отже, необхідно відзначити важливу роль
курсів морально-етичного спрямування. На
сьогодні в Сумській області бракує
навчально-методичної
літератури
для
підготовки вчителів із предметів духовноморального спрямування, але це не є
перешкодою для подальшого удосконалення
навчально-виховного процесу.
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Сагалаєва Н.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ
МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У 2015 РОЦІ
– підготовка аналітичних звітів,
рек ом енда цій
за
резуль та та ми
моніторингових досліджень;
–
оприл ю дн енн я
р ез уль та т ів
моніторингових досліджень;
– здійснення методичної, консультативної
допомоги управлінням (відділам) освіти
(освіти і науки; освіти, молоді та спорту)
міських
ра д,
міськвиконкомів,
райдержадміністрацій щодо діагностики
якості освіти та технології проведення
моніторингових досліджень.
Загальноосвітні навчальні заклади області
у 2015 році взяли участь у з моніторингових
дослідженнях державного рівня та 16 –
регіонального. У порівнянні з трьома
останніми роками кількість моніторингових
досліджень державного рівня зменшилась, а
моніторингове дослідження міжнародного
рівня, в якому брали участь загальноосвітні
навчальні
заклади Сумської області,
проводилось у 2011 році (діаграма на рис. 1).
16

16

16

16

15

14
Кількість досліджень

Європейський
вибір
України
зумовлює
необхідність
вивчення,
узагальнення, критичного
осмислення
й
творчого
застосування
досвіду
європейської спільноти у галузі освіти. Для
багатьох освітніх систем одним з основних
чинників розвитку якісної освіти є володіння
об’єктивною інформацією про умови,
результати навчання та виховання. Одним з
основних шляхів отримання такої інформації
є організація та проведення моніторингових
досліджень, головною метою
яких є
збирання, оцінювання й аналіз якісних
показників
освіти
на
всіх
рівнях
функціонування, поширення та доступ до
цієї інформації громадськості, посилення
управлінських дій щодо її якісних змін.
Національна стратегія розвитку освіти в
Україні (2012-2021 роки) визначає одним із її
напрямів подальшу розбудову національного
моніторингу освіти. У зв’язку з цим
винятково важливим є запровадження
моніторингових процедур на рівні окремого
району, міста і навчального закладу.
Навчально-методичний та організаційний
супровід моніторингових досліджень у
Сумській області забезпечував у 2015 році
навчально-методичний відділ моніторингу
якості освіти Сумського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти. Робота в
напрямі організації, підготовки та проведення
моніторингових досліджень координувалася
на державному рівні науковою установою
«Інститут інноваційних технологій і змісту
освіти» (перше півріччя), обласному –
Департаментом освіти і науки Сумської
обласної державної адміністрації.
Основні напрями діяльності навчальнометодичного відділу моніторингу якості
освіти в 2015 році:
– забезпечення участі дошкільних і
загальноосвітніх навчальних закладів області
у реалізації загальнодержавних досліджень;
– розробка та проведення регіональних
моніторингових досліджень;
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Рисунок 1. Порівняння кількості проведених
моніторингових досліджень за 2011-2015 роки.

Моніторингові дослідження державного
рівня в 2015 році були спрямовані на
в и в ч ен н я м ет о ди ч н ог о с уп р ов од у
превентивної освіти учнівської молоді,
якості новостворених підручників для учнів
2-х, 5-х класів загальноосвітніх навчальних
з а к ла дів та ста н у в п р ова дж ен н я
інформаційно-комунікаційних технологій у
загальноосвітніх навчальних закладах.
Моніторингові дослідження проводилися
42 відповідно до вибірки, інструктивно-
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методичних рекомендацій та інструментарію,
наданих науковою установою «Інститут
інноваційних технологій і змісту освіти».
У дослідженнях державного рівня були
задіяні 3382 респондента.
Узагальнені статистичні
звіти щодо
проведення досліджень державного рівня
були надані Державній науковій установі
«Інститут інноваційних технологій і змісту
освіти».
Проведені дослідження дали можливість:
– виявити динаміку змін у знаннях,
ставленні та поведінці учнівської молоді з
питань превентивної освіти;
– дослідити якість новостворених
підручників і відбір таких видань, які
на й кра ще сп рияють ф ормува нн ю
особистісно
зорієнтованого,
компетентнісного та діяльнісного підходів до
навчально-виховного процесу, передбачених
Державним стандартом базової та повної
загальної середньої освіти;
– проаналізувати стан впровадження в
навчально-виховний процес інформаційнокомунікаційних технологій.
На виконання обласної комплексної
програми «Освіта Сумщини у 2012-2015 рр.»
відповідно до наказу управління освіти і
науки Сумської облдержадміністрації від
05.09.2014 № 399-ОД «Про проведення
регіональних моніторингових досліджень у
2014-2015 навчальному році», наказу
Департаменту освіти і науки Сумської
облдержадміністрації від 07.09.2015 № 515ОД «Про проведення регіональних
моніторингових досліджень у 2015-2016
навчальному році» та на замовлення
регіональних органів управління освітою,
протягом 2015 року навчально-методичним
відділом моніторингу якості освіти було
забезпечено навчально-методичний та
організаційний супровід 16 моніторингових
досліджень регіонального рівня.
Дослідження регіонального рівня
з а б ез п еч у в а л и с ь і н с т р у м ен т а р і є м ,
розробленим працівниками навчальнометодичного відділу моніторингу якості
освіти у співпраці з іншими структурними
підрозділами Сумського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.
У моніторингових дослідж еннях
регіонального рівня в 2015 році взяли участь
17279 респондентів.
Дослідження регіонального рівня дали
змогу:

– виявити стан реалізації управлінських
функцій
керівників
загальноосвітніх
навчальних
закладів,
рівень
їхньої
конкурентоспроможності, оцінити основні
види діяльності керівників загальноосвітніх
навчальних закладів та обґрунтувати шляхи
підвищення її ефективності;
– проаналізувати готовність учителів
початкових класів до роботи за новими
Державними
стандартами
початкової
загальної освіти, досвід і якість їх
практичного
впровадження;
надати
рекомендації щодо покращення навчальновиховного процесу;
– відстежити рівень навчальних досягнень
учнів з української, англійської мов, біології,
фізики, виявити мотиваційні чинники
навчальної діяльності учнів, дослідити
сформованість методичної компетентності
вчителів; обґрунтувати шляхи покращення
якості знань учнів, підвищення мотивації
навчальної
діяльності
школярів
і
використання
перспективних
освітніх
технологій навчання;
– дослідити стан розвитку пізнавальних
потреб, інтересів учнів, сформованість
універсальних пізнавальних навичок і умінь;
виявити прогалини, труднощі в досягненні
логіко-пізнавальних умінь і навичок, надати
рекомендації щодо формування складових
навчально-пізнавальної
компетентності
учнів;
– дослідити ефективність організації
роботи районних (шкільних) методичних
служб і надати методичні рекомендації щодо
покращення науково-методичного супроводу
педагогічних працівників;
– виявити стан роботи з обдарованими
учнями в загальноосвітніх навчальних
закладах,
надати
рекомендації
щодо
оптимізації роботи з обдарованими;
– проаналізувати стан превентивної освіти
учнів загальноосвітніх навчальних закладів з
питань профілактики ризикованої поведінки,
обґрунтувати шляхи її покращення;

–
визначити
рівень
засвоєння
програмового матеріалу дошкільниками
відповідно до 7 освітніх ліній та виявити
умови, що сприяють практичній реалізації
завдань Базового компонента;
– отримати об’єктивну інформацію про
стан організації та проведення виховної
роботи з питань національно-патріотичного
виховання в загальноосвітніх навчальних
закладах, надати методичні рекомендації

43

Інформаційний, науково-методичний журнал

№1
(29), 2016
___________________________________________________________________________________________

Оприлюднення підсумків моніторингових
досліджень у 2015 році здійснювалося
шляхом:
–
підготовки
аналітико-статистичної
інформації про результати проведених
моніторингових досліджень і методичних
рекомендацій, які надавались начальникам
управлінь (відділів) освіти (освіти і науки;
освіти, молоді та спорту) міських рад,
міськвиконкомів, райдержадміністрацій для
ознайомлення та використання у подальшій
роботі (проведення семінарів, конференцій,
інших методичних заходів,
планування
роботи методичних кабінетів, районних
(міських) методичних об’єднань тощо);
– висвітлення результатів проведених
моніторингів
через
засоби
масової
інформації: аналітичні та статистичні звіти,
статті
щодо
підсумків
досліджень
друкувались в обласних періодичних
освітянських
виданнях,
збірниках
конференцій,
інформаційно-методичних
збірниках, науково-методичних журналах
видавничої групи «Основа»;

гових досліджень і методичних рекомендацій
за результатами досліджень на web-сайті КЗ
СОІППО;
– обговорення на семінарах, конференціях,
нарадах.
Так як реформування системи освіти в
Україні передбачає подальше проведення
моніторингових
досліджень,
що
залишаються одним із напрямів роботи
Міністерства освіти і науки України, у 2016
році планується участь дошкільних і
загальноосвітніх навчальних закладів області
у
реалізації
загальнодержавних
моніторингових досліджень. На замовлення
регіональних органів управління освітою у
2016 році планується проведення
8
моніторингових досліджень.
Не викликає жодного сумніву той факт, що
саме
від
об’єктивності,
вірогідності,
оперативності й повноти отриманої під час
моніто-рингу
інформації
залежать
своєчасність і правильність прийняття
управлінських рішень,
спрямованих на
визначення найбільш раціональних шляхів
розв’язання виявлених проблем.

Курган О.В.
МОНІТОРИНГ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЯКОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
є формування свідомого громадянина –
Становлення
патріота української держави, активного
української державності,
провідника національної ідеї, представника
формування
української національної еліти через набуття
громадянського
м ол одим п ок ол іння м національн ої
суспільства, зміни в системі освіти
свідомості, активної громадянської позиції,
визначають основні напрями виховної
високих моральних якостей і духовних
роботи з учнівською молоддю, передбачають
запитів.
модернізацію навчально-виховного процесу
Протягом останніх років у нашій країні
та актуалізують національно-патріотичне
розроблено
низку нормативно–правових
виховання.
документів,
що регулюють систему
Надзвичайно важливими для сьогодення
національно-патріотичного
виховання учнів.
звучать слова І. Франка, що наші вихованці
Ці
питання
знайшли
відображення у
мають виходити в життя «защепленою в
Концепції національно-патріотичного
серці погордою до всього, що своє».
виховання дітей і молоді, затвердженої
Головною
метою
національнопатріотичного виховання дітей та молоді 44
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го виховання дітей і молоді, затвердженої
наказом Міністерства освіти і науки України
від 16.06.2015 № 641. Її мета – націлити
навчально-виховний процес на виховання
патріота своєї країни, громадянина, який
цінує ідеали свободи, права людини; готовий
захищати Батьківщину і працювати для її
розвитку,
підвищувати
міжнародний
авторитет; поважає Конституцію, закони
держави, правові норми; володіє державною
мовою; поважає батьків, традиції; має
почуття дбайливого господаря своєї землі;
шанобливо ставиться до культури, звичаїв
національних меншин, які проживають в
Україні.
Отже, навчальний заклад має стати для
кожної дитини осередком становлення
громадянина-патріота України, готового
самовіддано розбудовувати країну як
суверенну,
незалежну,
демократичну,
правову, соціальну державу, забезпечувати її
національну безпеку, сприяти єднанню
українського народу та встановленню
громадянського миру й злагоди в суспільстві.
Реформування освіти вимагає пошуку
нових шляхів удосконалення національнопатріотичного виховання учнів і створення
сприятливих умов для розвитку його як
пріоритетної сфери соціального життя
країни.
Для того, щоб прогнозувати свою
діяльність, успішно здійснювати організацію
та управління виховним процесом, у
сучасній системі середньої загальної освіти
все
більше
стають
поширеними
моніторингові дослідження.
Надійним інструментом, що дозволяє
виміряти якість національно-патріотичного
виховання учнів, є комплексний моніторинг
як цілісна система досліджень. Вона
забезпечує об’єктивну інформацію про стан і
результати педагогічно-виховного процесу, а
керівництво міських, районних відділів
освіти, школи, вчителі на основі цієї
інформації
приймають
адекватні
управлінські й педагогічні рішення.
З метою реалізації Концепції національнопатріотичного виховання, відповідно до
наказу Департаменту освіти і науки Сумської
обласної державної адміністрації, відповідно
до Плану заходів Сумського обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
щодо посилення
національнопатріотичного виховання у навчальних
закладах області, відповідно до Плану

освітою навчально-методичним відділом
моніторингу якості освіти було проведено у
загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ)
всієї області моніторингове дослідження
стану організації національно-патріотичного
виховання.
У
ході
дослідження
планувалось
обґрунтування та реалізація системної
діагностики наявності та якості процесу
національно-патріотичного виховання на
рівні
загальноосвітнього
навчального
закладу; отримання об’єктивної інформації
про організацію та проведення виховної
роботи з питань означеного напряму;
здійснення порівняльного аналізу результатів
моніторингу. Для досягнення цієї мети були
поставлені завдання, які передбачали аналіз
досліджуваної
проблеми,
розробку
діагностики,
проведення
дослідження,
обробку
й
узагальнення
отриманих
результатів, надання рекомендацій стосовно
поліпшення
роботи
з
національнопатріотичного виховання на місцях.
У дослідженні взяли участь 7120
респондентів загальноосвітніх навчальних
закладів I-III ступенів всієї області. Із них
519 – класних керівників 4-х і 10-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів, 197
заступників директорів із виховної роботи
(осіб, які відповідають у закладі за виховну
роботу), 4168 учнів четвертих класів
загальноосвітніх навчальних закладів та 2236
учнів десятих класів.
Результати
дослідження
дозволили
визначити, що у навчальних закладах області
робота
з
національно-патріотичного
виховання здійснюється комплексно – через
навчальний процес і позакласну виховну
роботу (за визначенням 98% класних
керівників, 99% заступників директорів з
100%
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90%
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0%
класні керів ники

т ак

заступники
директ орів
ні

учні 10-х класів

частков о

виховної роботи і 90% учнів десятих класів)
(діаграма 1).
Діаграма 1. Наявність роботи з національно-
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У
процесі
реалізації
Концепції
національно-патріотичного
виховання
педагоги області спрямовують зусилля на
виховання свідомого громадянина, патріота
України. Відповіді переважаючої кількості
(82% класних керівників і 72% заступників
директорів)
свідчать
про
ґрунтовно
розроблену, системну роботу навчальних
закладів Сумської області щодо національнопатріотичного виховання дітей
та

участь у заходах патріотичного спрямування
районного
(міського),
обласного,
всеукраїнського та міжнародного рівнів.
Основні завдання, що висуваються для
ефективного досягнення мети національнопатріотичного виховання учнів, педагоги
області реалізують через такі напрями:
героїко-патріотичне, морально-патріотичне;
національно-патріотичне
виховання
та
краєзнавчо-патріотична робота (діаграма 2).

49%
Національно-патріотичне

70%
45%

Краєзнавчо-патріотичне

58%
63%

Морально-патріотичне

60%
34%
49%

Героїко-патріотичне
0%

10%
20%
30%
40%
50%
заступники директорів класні керівники

60%

70%

Діаграма 2. Напрями національно-патріотичного виховання у ЗНЗ.

учнівської молоді. Учні беруть
форм його організації.
Найчастіше
класні
керівники
та
заступники
директорів
використовують
уроки мужності, бесіди, години спілкування,
відзначення національних свят, пам’ятних
дат, відвідування музеїв бойової слави,
військово-спортивні
змагання,
акції,
ярмарки, зустрічі з учасниками АТО,
проекти, конкурси патріотичної пісні,
прозових і поетичних творів.
Проведене
анкетування
виявило
недостатню
обізнаність
у
сучасних
інноваційних формах і методах виховання
учнів, або невміння застосовувати їх у
навчально-виховному процесі. Респонденти,
в основному, називають традиційні усталені
форми, не до кінця використовуючи
потенціал таких сучасних, як відкриті
трибуни, аукціони, дебати, віртуальні
мандрівки, флешмоби, тренінги (діаграма 3).

З
метою
національно-патріотичного
виховання учнів в умовах полікультурного
суспільства
педагоги
області
використовують різні засоби. Більшість
застосовують проведення системи виховних
позаурочних заходів, яка охоплює цикл
народних, релігійних, родинних звичаїв і
свят, збирання інформації про історію свого
роду;
введення
краєзнавчого
та
народознавчого матеріалу в роботу з учнями;
використання творів мистецтва народної
тематики, фольклору, виховання засобами
праці – соціально-проектна діяльність,
табори праці та відпочинку, аукціони,
ярмарки, розширення зеленої зони біля
школи, впорядкування та догляд за
подвір’ям, проведення операцій «Турбота»,
«Милосердя».
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28%
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Діаграма 3. Форми та методи роботи з національно-патріотичного виховання у ЗНЗ.

У складний для нашої країни час у
навчальних закладах області досить активно
проводиться волонтерська діяльність і серед
педагогів, і серед учнів. Вона спрямована на
допомогу воїнам Збройних Сил України,
Національної гвардії, переселенцям зі Сходу,
Криму (про що відмітили 85% класних
керівників, 86% заступників директорів та
85% учнів четвертих і десятих класів). Це
збір коштів на допомогу українській армії;
вітання зі святами ветеранів Великої
Вітчизняної війни; участь у акціях «Напиши
лист бійцю», «Подарунок до свята бійцю»,
«Лист пораненому», «Хвиля доброти»;
моральна, психологічна, матеріальна
підтримка воїнів-захисників Української
держави, переселенців із Криму та зони
АТО; відвідування та допомога пораненим
бійцям із зони АТО у госпіталі.
Національно-патріотичне виховання учнів
на сучасному етапі передбачає посилення
ролі сім’ї, підвищення педагогічної культури
батьків. Більшість опитаних педагогів це
розуміють і тому намагаються зміцнювати
взаємодію сім’ї із навчальним закладом,
а ктивно за луча ючи
батьківську
громадськість до проведення позакласних
заходів,
обговорю-ючи пи танн я
національного родинного виховання на

Під час проведення роботи національнопатріотичного спрямування загальноосвітні
навчальні заклади області активно
взаємодіють із різними громадськими
організаціями та іншими установами. Серед
них: дитячі та молодіжні громадські
організації; обласне об’єднання товариства
« П р о св і т а »; в о л он т ер с ь к і ц ен т р и
(організації), благодійні фонди, які
займаються волонтерською діяльністю на
підтримку воїнів Збройних Сил України,
Національної гвардії; районні (міські)
організації (спілки, ради) ветеранів Великої
Вітчизняної війни та ветеранів праці;
організації українського козацтва; «Рада
ветеранів педагогічної праці»; районні
(міські, обласні) організації (спілки, ради)
воїнів-інтернаціоналістів, воїнів-афганців;
патріотичні клуби та ін.
О к р ім г р ом а дсь ки х ор га н іза ц ій,
відбувається активна співпраця з
військ овими частинами, ок р емими
військовослужбовцями, військкоматами.
Учні відвідують районні (міські) музеї
(історичні, краєзнавчі, народні, музеї бойової
слави, художні), театри, кінотеатри,
філармонію. Налагоджена тісна співпраця
між загальноосвітніми навчальними
закладами та Будинками, Палацами
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У навчальних закладах, що брали участь у
реживаю», «це рідна і дорога земля», «місце,
дослідженні, функціонують гуртки (клуби)
де провів своє дитинство, навчився думати і
національно-патріотичного
спрямування:
любити», «щось рідне серцю, те, для чого
історико-краєзнавчі, туристично-краєзнавчі,
потрібно жити», «рідне село, мова, історія та
етнографічні гуртки, клуби, секції, а також
чарівна природа», «це те місце, де кожна
гуртки військово-патріотичного, військоволюдина може тобі допомогти, це твоя земля,
спортивного, народознавчого, художньотвої люди», «це, до чого тягнеться душа, це
естетичного,
еколого-натуралістичного
те, що готовий боронити», «це земля, яка
спрямування. Створені волонтерські групи,
дала мені життя», «це культура, добробут,
загони, клуби, бригади. Усі вони позитивно
свобода», «земля моїх пращурів і моїх
впливають на формування патріотичних
нащадків», «рідна земля, котру ми повинні
почуттів в учнів, утвердження у них
оберігати від агресорів». Відповідаючи, учні
національних і загальнолюдських цінностей,
не
стільки
намагалися
дати
точне
позитивних особистісних якостей.
визначення, скільки вкладали в нього
Шкільний вік як період становлення
емоційний
зміст,
у
такий
спосіб
особистості має свої потенційні можливості
відображаючи своє ставлення.
для формування вищих загальнолюдських і
Широкий спектр емоцій в учнів і
морально-духовних почуттів, до яких і
початкових, і старших класів викликають
відноситься почуття патріотизму.
Державний Гімн України, Державний
Опитування виявило, що в процесі
Прапор та виши-ванка. Так, респонденти
виховної роботи виникають певні труднощі.
зазначили,
що
під
час
виконання
Найчастіше
вони
з’являються
через
національного гімну відчувають гордість за
проблеми
матеріально-технічного
Україну, упевненість, радість, піднесення.
забезпечення
навчальних
закладів,
У ході моніторингу досліджувалося
перевантаженість
учнів
навчальною
ставлення учнів до мовного питання як
діяльністю, що призводить до відсутності
маркера
патріотичного
налаштування
часу для участі у позакласній роботі; пасивну
особистості. Так, 98% учнів зазначили, що
участь батьків у долученні до навчальноповажають українську мову, 87% – нею
виховного процесу.
спілкуються, а 89% респондентів читають
Дослідження передбачало вивчення думки
художню літературу рідною мовою.
серед учнів ЗНЗ щодо їх ставлення до країни,
Вплив сім’ї є стабільно високим і вагомим
державних і неофіційних символів України;
для
української
ментальності.
Дуже
рівня самоідентифікації і толерантності. Слід
важливим на формування патріотичних
констатувати, що загалом учні 4-х, і 10-х
почуттів є вплив родини, настанови та досвід
класів налаштовані патріотично. Так, 90%
батьків. Переважна більшість опитаних (94%
четверокласників і 80% десятикласників
четверокласників і 91% десятикласників)
вважають себе патріотами, 90% і 84%
вказали, що у їхніх родинах дотримуються
респондентів (відповідно) пишаються тим,
звичаїв і традицій нашого народу. Прояви
що вони є громадянами України, 99%
національно-патріотичного виховання у сім’ї
опитаних люблять свою країну. Учні
учні відзначили такими відповідями: батьки
четвертих і десятих класів вважають, що
читають українські народні казки, співають
справжні патріоти повинні: дотримуватися
українські колискові, народні пісні; вдома
національних звичаїв, традицій; знати
дотримуються
більшості
національних
історію своєї держави; відстоювати її
звичаїв
і
традицій;
читають
твори
інтереси і захищати від агресорів;
українських авторів; спілкуються виключно
розмовляти українською мовою; вболівати за
українською
мовою;
вдома
співають
проблеми України та радіти її успіхам.
українських пісень; батьки розповідають
Аналізуючи відповіді дітей, можна
цікаві історії про героїв України; їздять з
зрозуміти, що поняття «Батьківщина» для
родиною на екскурсії Україною; батьки
школярів є досить значущим. Для більшості
сформували
уявлення
про
поняття
учнів 4-х класів – «це рідна земля, країна
«Батьківщина».
(край) де живе, Україна», «найрідніший дім»,
Предметом гордості за свою країну, народ
«друга матінка», «душа»; для значної
для більшості старшокласників (60%) є наше
кількості учнів 10-х класів – «це край, де я
минуле, історія; пісні, свята, звичаї (45%);
народився і живу», «предмет гордості
мова (47%); мужність, героїзм наших
минулим і сучасним», «де на тебе чекають 48 військових (70%); прапор, герб, гімн (46%);
завжди з любов’ю і надією», «край, який
наша працьовитість, уміння господарювати
люблю і за долю якого пе-
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Окремо вивчалося питання, чи пов’язують
десятикласники свої життєві перспективи з
Україною. Значна кількість опитаних (70%)
відчувають свою причетність до майбутньої
долі рідного краю і 84% задоволені тим
фактом, що живуть в Україні.
Десятикласники, які брали участь в
опитуванні, мали можливість висловити
свою думку про те, наскільки важливо для
кожного громадянина й особисто для них
дотримання конституційних і правових норм,
володіння державною мовою, знання історії
своєї держави, рідного села (міста),
українських звичаїв і традицій. У виховній
роботі
педагогами
використовуються
приклади мужності й звитяги захисників
України як з історичного минулого, так і
сучасності (за
визначеннями
86 %

Можливо тому, службу у Збройних Силах
України та інших військових формуваннях
переважна більшість четверокласників (82%)
і десятикласників (76 %) вважають
обов’язком громадянина України.
Отже,
моніторингове
дослідження
допомогло отримати об’єктивну інформацію
про
стан
національно–патріотичного
виховання та його якість у загальноосвітніх
навчальних закладах Сумської області. На
основі аналізу дослідження були зроблені
висновки та надані рекомендації стосовно
поліпшення роботи означеного напряму
виховання, які можуть бути використані в
методичній діяльності районними (міськими)
методичними кабінетами та безпосередньо в
організаційно-методичній
роботі
загальноосвітніми навчальними закладами.
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Кобилякова А.Г.

МАЛЕЦЬ
ОКСАНА ГРИГОРІВНА –
УЧИТЕЛЬ ЗА ПОКЛИКАННЯМ
Професія вчителя унікальна. Бог
створив велике Диво - людину. Він дав
їй життя, вдихнув у неї душу і випустив
людський човен у безмежний океан
життя. Буря, негода, шторм підстерігають
людину на цьому важкому шляху. Але є
той, кому небайдужа її доля, хто
хвилюється, хто прихистить від знегоди
під своїм крилом, хто просто любить. Це
Вчитель. І саме таким педагогом була
Оксана Григорівна Малець.
Цій дивовижній жінці притаманні
насамперед такі якості: Енергія, Розум,
Новаторство. Ще зі школи виявилися в
неї наполегливість, принциповість,
уміння бути лідером. Чітка логіка та
невгамовний характер, кипуча енергія та
високий
професіоналізм,
гарні
організаторські здібності та відданість
своїй справі гармонійно поєднались і
стали уособленням кращих рис О.Г.
Малець
Народилася Оксана Григорівна 9
липня 1928 року в селі Куликівка
Чернігівської області. Професію вчителя
обрала свідомо. Після закінчення
Ніжинського педагогічного інституту
була направлена на роботу до Шостки.
Молодий учитель української мови та
літератури відразу звернула на себе
увагу. Кожен її урок був незвичайним за
формою, наповнений глибоким змістом.
В
основі
її
роботи
лежав
диференційований підхід до кожного
учня. Вона нічого не залишала
непоміченим, навіть незначний успіх
свого учня, вважала, що це мобілізує
дитину, зміцнює віру у власні сили й
можливості.
Уміла
О.Г.
Малець
виховувати в учнях працьовитість, високі
моральні якості, використовуючи для
цього найрізноманітніші форми та
методи
роботи,
свої
потужні
50

організаторські здібності.
У 1971 році Оксана Григорівна
очолила новий навчальний заклад –
Шосткинську загальноосвітню школу
№1.
Будівля школи велика, простора, у ній
були всі умови для створення сучасного
комплексу для плідної навчальновиховної роботи з учнями. Новий
директор,
з
притаманними
їй
відповідальністю, творчим підходом до
справи, змогла створити сильний
педагогічний колектив, крок за кроком
послідовно й продумано закладала
трудові, патріотичні традиції школи,
надавала вчителям простір для роботи,
можливості самореалізуватися. Це й
донині допомагає навчальному закладу
бути в авангарді корисних починань.
Саме в школі №1 уперше в місті,
завдяки
потужному
педагогічному
колективу,
багатьом
учителяментузіастам на чолі з мудрим директором
О.Г.Малець почалося впровадження
кабінетної системи навчання учнів,
були обладнані роздягальні для школярів
різних класів, естетично оформлені
коридори, обладнані майстерні, чудовий
спортивний комплекс, актова зала. У
школі з'явився єдиний у місті клас по
навчанню дівчат машинопису.
Так народилася у Шостці «школа-казка».
З багатьох напрямків навчання та
виховання учнів школа №1 стала
базовою не лише у місті, а й в області, в
Україні.
О.Г.
Малець
була
гідним
представником
міста
у
багатьох
громадських організаціях. Обиралася
вона депутатом міської та обласної Рад,
неодноразово
була
учасницею
вчительських конференцій, з'їздів.
Відміннику народної освіти Оксані
Григорівні Малець було присвоєне
звання «Заслужений учитель» України, а
згодом вона отримала високу почесну
нагороду - орден Леніна.
На Сумщині Оксана Григорівна була
відома своїми людськими та діловими
якостями, поєднувала у собі риси
мудрого керівника та вірної дружини,
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Суходуб Т.Е.

СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ

... Із шипшини троянди
вирощує вчитель...

знання, вона всіляко заохочує

вихованців учитися. І в цьому -- справжнє
Ніна Гнатюк мистецтво педагога.
Її учительський талант виявився в умінні
пробудити
у
вихованців
інтерес
до
Учительська доля... Яка вона?
математики,
запалити
цікавістю
до
неї.
Галина
Народжуються вчителями чи ними стають?
Іванівна може пишатися своїми учнями, які не
Це високе покликання чи звичайна професія?
раз ставали переможцями й призерами
Справді, різні вчителі працюють у школі. Є
районного,
обласного
етапів
предметної
ті, хто має високий рівень професіоналізму,
олімпіади.
знає свій предмет і може навчити його основ,
Галину Іванівну можна назвати вчителем
але не вкладає у свою працю душі. І є, на щастя,
учителів,
оскільки вона передавала свої
педагоги, для яких щоденний учительський труд
здобутки
педагогічній
молоді на районних та
– святковість, небуденність, піднесеність. Це
обласних
науково-методичних
заходах. Її виступи
вчительська еліта, взірець подвижництва.
завжди цікаві, наповнені корисними порадами, не
Прикладом такого педагога є заслужений
тільки науково ґрунтовні, а й вивірені власною
учитель України Галина Іванівна Шпетна.
щоденною успішною працею. Вона проводила
Галина Іванівна народилася в селі Тур'я
авторські курси педагогічної майстерності.
Сумського району. Сім'я переїздила, війна
Попри значну завантаженість роботою в
закинула родину аж у Курську область.
школі, Галина Іванівна – активна громадська
Галина Іванівна закінчила Ульянівську
діячка. Неодноразово обиралася депутатом
школу, що в Білопільському районі. Там в
Кролевецької міської ради.
оточенні працьовитих, мудрих людей, особливо
Держава високо оцінила працю вчителя. У
під впливом учителя математики, визріло її
1975 році вона нагороджена значком
бажання присвятити себе освітянській праці,
«Відмінник народної освіти», у 1982 році їй
стати вчителем математики.
присвоєно звання «Старший вчитель», у 1986
Після успішного навчання на математичному
році їй присвоєно звання «Учитель-методист», у
факультеті СДПІ ім. А.С.Макаренка, який
1987 році - звання «Заслужений учитель
юна вчителька закінчила у 1963 році за
Української РСР». У цьому ж році Галина
спеціальністю
«математика
та
фізика»,
Іванівна була делегатом V з'їзду вчителів
починається
вчительська
кар'єра
Галини
України.
Іванівни. Вона отримала направлення до
Ця людина встигла зробити все, що було
Обтівської школи Кролевецького району
назначено їй долею: виростила трьох дітей,
Сумської області.
допомагає внукам.
Молода вчителька трудилася сумлінно й
Правду кажуть: хто народився в родині
натхненно, в оточенні щирої любові дітлахів,
вчителя, рідко обирає іншу професію.
поваги їхніх батьків і колег. І вже з перших
Старша донька Галини Іванівни –
років учителювання було зрозуміло, що її
Азаренкова Альона Іванівна – вчитель
педагогічний хист – багатогранний, самобутньоматематики Сумської спеціалізованої школи
яскравий.
№10, заслужений вчитель України, керівник
З 1967 року Галина Іванівна працювала в
МАНУ, має численних призерів учнівських
Кролевецькій середній школі № 2.
олімпіад усіх рівнів.
Це, можна сказати, зоряний час у творчій
Молодша донька – Желтобрюх Алла
біографії вчителя, бо саме на нього припадає її
Іванівна – працювала учителем географії у
професійний злет, розквіт її педагогічного
СШ №1, зараз працює методистом РМК
таланту. Сповідуючи традиції видатних
управління освіти, молоді та спорту
українських педагогів, учителька будує свою
Кролевецької РДА.
роботу на засадах такої філософії, що визнає
Продовжує династію донька Альони
абсолютні вартості: добро, красу, істину,
Іванівни Азаренкова Ганна Вікторівна, яка є
свободу. А ще Галина Іванівна акцентує увагу на
аспі-ранткою Київського національного
принципі науковості. Учителька не спрощує
педагогічного університету ім. Драгоманова.
наукові твердині, бо вважає, що математика
Багато учнів пам'ятають і люблять Галину
розвиває інтелектуальну особистість. Тому
Іванівну, пам'ятають її почерк, манеру
постійно дбає на уроках про загальнонауковий
викладання, інтелігентність, стриманість.
принцип, учить дітей думати, співставляти. В
Проте найголовнішим обдарованням Галини
умовах, коли, треба сказати відверто, немає
Іванівни слід визнати її талант бути Людиною –
51 мудрою й чуйною, багатогранною й
самобутньою, чесною й щирою.
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ВІДКРИТИЙ ВСЕСВІТ ДО УЧНІВСЬКИХ СЕРДЕЦЬ

Багато акордів на струнах моїх,
Душа їм і ліку не знає,
Життя повнозвучно торкається їх
І звуки пісень викликає.

Учитель ефективно співвідносить засоби
навчання з особистісними характеристиками
учн ів, д отри м ую чис ь принципів
індивідуалізації як у підборі дидактичного
матеріалу, так і в організації навчального
Дмитро Загул процесу взагалі.
Значна увага приділяється педагогом
Ігор Юрійович Якушев… Інтелігент,
підвищенню ролі мовленнєвої ініціативи
творець, учитель… Красивий, талановитий,
учнів у ситуаціях, які передбачають творчі
справжній… Його очі світяться приязню й
монологічні та діалогічні висловлювання.
добротою, випромінюють сонячну енергію
Використання парних, групових форм
розуму, людяності.
роботи на уроці, які мають на меті спільні дії
Ігор Юрійович своїм вихованцям цитує
учнів у розв’язанні комунікативний завдань,
промовисті слова О. Ольжича: «Захочеш – і
значно збільшує час активного спілкування
будеш! В людині, затям, лежить невідгадана
учнів англійською мовою, дає змогу
сила!» А тому на уроках англійської мови
формувати продуктивні вміння на основі
завжди панує крилатий політ думки вчителя,
засвоєння мовленнєвих функцій в процесі
його палкі поривання до музики, бо й сам
самостійної роботи учнів над виконанням
педагог має чудовий голос та прекрасно грає
творчих проектних завдань. Досвід роботи
на гітарі.
вчителя з теми «Організація та проведення
Цей сучасний учитель, застосовуючи на
роботи в групах співпраці на уроках
уроках технології співробітництва, веде дітей
англійської мови» був вивчений та схвалений
до успіху. А щоб простежити зростання
методичною радою гімназії, узагальнений та
справжнього педагога, варто перегорнути
розповсюджений Сумським обласним
літопис його праці, звершень, здобутків.
інститутом післядипломної
За період роботи в Конотопській гімназії
педагогічної освіти.
Ігор Юрійович підготував 97 призерів і
Актуальність цього досвіду обумовлена
переможців третього етапу, 12 переможців
розширенням
економічних,
наукових,
четвертого етапу Всеукраїнських учнівських
культурних контактів із зарубіжними
олімпіад з англійської мови, а також 18
країнами, і в зв’язку з цим необхідністю
фіналістів україно-американської програми
забезпечення випускника гімназії таким
«Акт на підтримку свободи», які отримали
комплексом
умінь,
навичок
та
нагоду протягом року жити й навчатися в
компетентності, який би давав йому змогу
США.
вільно
орієнтуватися
в
постійному
Учитель постійно у творчому пошуці, у
зростаючому потоці інформації, мати
прагненні не тільки «окрилити» кожного
необхідний рівень культури розумової праці,
учня, а й розкрити його неповторність.
бути готовим до розв’язання проблемних
Піднімаючись сходинками щоденної праці й
завдань, пошуку ефективних рішень.
майстерності, педагог творить успіх.
Працюючи над створенням умов, які б
1997 рік… Перемога І.Ю. Якушева в
забезпечували ефективний розвиток умінь і
конкурсі «Американо-українські нагороди за
навичок, І.Ю. Якушев звернувся до
відмінне викладання англійської мови й
технології навчання англійської мови в
країнознавства»,
стажування
в
групах співпраці, головна ідея якої –
Делаверському університеті США.
розвиток навичок і вмінь використання
2002 рік… Уроки І.Ю. Якушева – це
мовних форм для реальних комунікативних
експериментальна лабораторія, де вчитель
цілей.
веде творчий пошук, використовує власні
Учитель вважає найбільш ефективною
дидактичні матеріали та розробки,
формою організації навчального процесу
випробовує оригінальні прийоми організації
роботу в групах співпраці, яка передбачає
навчальної діяльності учнів, цікаві
синхронну розмову кількох груп у складі 3-4
т ех н ол ог іч н і з н а х ідк и , м ех а н із м и
учнів і ґрунтується на трьох основних
варіювання, трансформації, комбінування.
принципах: одночасна взаємодія, позитивна
52 взаємозалежність, індивідуальне оцінювання.
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У роботі груп співпраці Ігор Юрійович
застосовує технології, що забезпечують
організацію
позитивної комунікації між учнями на основі
вивченого матеріалу. На відміну від
звичайної навчальної групи, розмір і склад
якої практично нічим не обмежений, група
співпраці
являє
собою
невеличкий
згуртований колектив. Його склад, на думку
вчителя, має бути змішаним, у кожній групі
мають бути сильні, слабкі й середні учні,
дівчата й хлопці. Неоднорідний склад
полегшує процес взаємонавчання учнів у
групі, допомагає вчителеві під час
опрацювання матеріалу та в управлінні
класом.
У результаті такої організації
навчально-виховного процесу кожен учень
отримує можливість випробовувати себе в
різних
ролях,
проявити
ініціативу,
винахідливість, ерудицію, поінформованість,
організаторські здібності.
2003 рік… Ігор Юрійович – лауреат
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».
Проект, створений талановитим педагогом,
«Захід зустрічається зі Сходом. Друга світова
війна» був визнаний одним з найкращих в
Україні.
Завдяки
цьому
20
учнів
Конотопської гімназії
одержали нагоду
здійснити подорож до штату Монтана й
навчатися разом з однолітками середньої
школи міста Хелене (США).

2012 рік… Учні Конотопської гімназії
брали участь у конкурсі «Britain is Great» в
рамках проекту «Навчаємося разом»,
організованого
Британською
Радою.
Гімназисти одразу ж проявили креативність,
вигадали цікаву історію: розказали
про
казкову подорож до музею Мадам Тюссо, де
показали найголовніших діячів історії та
культури Великої Британії. У грудні 2012
року в місті Києві в приватній резиденції
надзвичайного та повноважного посла
Великої Британії в Україні відбулася
церемонія нагородження переможців і
призерів конкурсу в рамках проекту «Britain
is Great». Конотопську гімназію на церемонії
нагородження представляли учні-переможці
та вчитель англійської мови І.Ю. Якушев.
Учитель живе школою, турботою про
дітей, а урок для нього є відкритим всесвітом
до учнівських сердець.
Кажуть, що творчий педагог мислить, а
креативний здійснює. Ігор Юрійович
кожного дня збагачує своїх вихованців
глибокими знаннями, мудрими порадами,
філософськими думками. Справді, цей
сучасний учитель не тільки дітей веде до
найвищих перемог, а й сам здобуває. 5
жовтня 2012 року І.Ю. Якушеву присвоєно
найпочесніше звання «Заслужений учитель
України».
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ЯКІСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ
СВІТОГЛЯДУ ПІДРОСТАЮЧОГО
ПОКОЛІННЯ

Під тиском глобальних світових і
національних проблем, в умовах становлення
нового громадянського суспільства
українська педагогіка повинна знайти нові
шляхи ф ор м ування та виховання
підростаючого покоління. Це пояснюється
стратегічним завданням освіти ХХІ століття
– підготувати молодь до комплексного
вирішення цивілізаційних нагальних
проблем із урахуванням інтересів власної
держави та інших держав, зацікавлених у
їхньому позитивному вирішенні.
Українська література – дієвий засіб
виховання підростаючого покоління, і
вчителеві потрібно знайти саме ті твори, які
будуть цікаві сучасному школяреві та
водночас матимуть потужний виховний
вплив на читача. Це надзвичайно складно
зробити в умовах становлення та розвитку
інформаційного суспільства, коли Інтернет
«знищує» молоде покоління як читацьку
аудиторію. У такій ситуації велику роль
відіграє правильний вибір запропонованої
учням книги для читання.
Розглядаючи систему освіти як
соціальний інститут, що визначає майбутній
вектор розвитку людства, не можна не
відзначити основне завдання освіти –
формування конкурентоспроможного та
гармонійно розвинутого молодого покоління
із чітко сформованою громадянською
позицією, патріотів, для яких майбутнє
земного суспільства є власною турботою.
Цим пояснюється сплеск інтересу до
проблем філософської антропології та
пошуку нових підходів до навчання та
виховання. У широком у значенні
філ ософ сь ка антроп ол ог ія обіймає
розмірковування про природу (сутність)
людини, про критерії «людськості» в усіх
сферах життя, про взаємозв’язок людини й

льне в людині, про людське призначення та
можливості
людської
самореалізації
тощо [11, 17].
Твори
українських
авторів,
де
розглядаються і вирішуються проблеми
філософської антропології, можуть бути
платформою для формування в учнів
патріотичних
почуттів
і
загальнопланетарного
світогляду.
Тому
пропонуємо аналіз футурологічного роману
для середнього та старшого шкільного віку
«Ковчег Всесвіту» М. Руденка, який може
бути використаний педагогами у процесі
виховання учнів.
Стан сучасного українського суспільства
вимагає перегляду діяльності та творчості
тих постатей в українському культурному і
літературному дискурсі, хто намагався діяти
відповідно до своїх переконань та був
несправедливо
замовчаний.
Творчість
Миколи Руденка – феномен в українському
літературному дискурсі. Не тільки твори
письменника можуть бути використані для
виховання учнівської молоді, але й життєвий
шлях, пройдений М. Руденком, може
служити зразком для виховання нового,
вільного,
незламного
патріотичного
покоління українців, які легко можуть знайти
правильні шляхи вирішення широкого
спектру
глобальних
антропологічних
проблем.
Для
розуміння
знаковості
постаті
М. Руденка в українському літературному
дискурсі варто хоча б побіжно поглянути на
пройдений автором життєвий і творчий
шлях. Входження М. Руденка в літературний
процес було традиційним для більшості
представників його генерації. Поетика
романів «Вітер в обличчя», «Остання
шабля», збірок «З походу», «Незбориме
плем’я», «Мужність», «Світлі глибини»

54

Акценти
Логвиненко. Ю.В., Мазуренко В.О.
___________________________________________________________________________________________
Того ж року (1947) його було призначено
відповідальним
редактором
журналу
«Дніпро», обрано заступником секретаря, а
через рік – секретарем парткому Київської
організації СПУ. Можемо стверджувати, що
творча біографія письменника Миколи
Руденка почалася досить успішно. У 50–60-х
роках М. Руденко не брав безпосередньої
участі в культурницькому русі, однак саме в
цей період поет переживав кризу та зміни у
світобаченні.
Свідченням
переоцінки
цінностей були виступи М. Руденка на
Пленумі СП України в 1957 р. та лист до
М. Хрущова (1960 рік).
Сучасні українські політологи називають
ім’я М. Руденка серед відомих громадських і
політичних діячів ХХ століття. Н.Осипова
відзначила громадсько-політичну діяльність
М. Руденка як одного із засновників
Української Групи сприяння виконання
Гельсінкських угод (УГГ) та зазначила, що
програмові документи УГГ «чогось особливо
нового в суспільну думку … не привнесли, а
лише
підтвердили
ідею
«єдності
загальнолюдських і національних прав
українських громадян», … «але це не
принижує їх значення, оскільки вони були
породжені життям» [6, 78].
Така оцінка свідчить про те, що до цього
часу політологи належно не оцінили
діяльність УГГ у 1970–1980-і рр., коли в
тоталі-тарно-репресивному
державному
устрої роль політиків і політологів взяли на
себе письменники. Саме УГГ вивела
українські ідеї та проблеми на світову арену,
сколихнула
світову
громадськість
і
привернула увагу до порушень прав людини
в тоталітарному СРСР, здійснила помітний
вплив на політичний і культурний рух
української інтелігенції ХХ століття. Основні
документи, що були розроблені УГГ
(Декларація та Меморандум №1), наводять
дані про голодомор 1933 р., знищення УПА,
про репресії 30-х та 60-х рр., містять список
політичних
таборів
і
українських
політв’язнів – тобто, є документальним
свідченням того, що СРСР був тоталітарною
репресивно-каральною державою.
М. Руденко усвідомлював, що його
світоглядна позиція і політична діяльність
будуть мати наслідки: «Якщо існують тюрми
– мусять існувати й тюремники. А вороги…
Ворогів треба шукати там, де визначається
політика держави» [10, 582]. Саме за
політичні погляди, які істотно відрізнялися

слання, а його твори були кваліфіковані як
«наклеп на радянську дійсність» і вилучені
з продажу та з бібліотек СРСР. У статті
«Глобалізація
і
Україна»
М. Руденко
згадував свою найголовнішу працю –
«Енергія прогресу» – і писав: «Мій гонорар
за неї – 12 років неволі» [7, 78]. У цій
фундаментальній праці, створеній у 19721974 рр., спростовано теорію К. Маркса про
додаткову вартість, розвинуто ідеї Ф. Кене та
С. Подолинського, які довели, що додаткова
вартість створюється лише енергією Сонця.
Зрозумівши, що вчення К. Маркса,
покладене в основу економіки СРСР, є
хибним, М. Руденко поступово відходив і від
методу соцреалізму в творчості, хоча «бути
соцреалістичним автором означало мати
(наприклад, доступ до видавництв, наклади
книжок, матеріальне стимулювання) (курсив
В. Харкун. – Ю. Л., В. М.) [12, 3]. У спогадах
«Найбільше диво – життя» письменник
пояснив, чому звернувся до наукової
фантастики:
«Коли
переконався,
що
соцреалізм уже не для мене, взявся писати
науково-фантастичний роман про Фаетон…
Так я прийшов до фантастики – прийшов
вимушено, намагаючись перенести на інші
планети події, що відбувалися на Землі, –
точніше, в Радянському Союзі» [10, 442].
У своєму творчому доробку М. Руденко
постійно торкається проблем людини,
кореляції її внутрішнього світу з Всесвітом
як «мікрокосму» з «макрокосмом». Роман
«Ковчег Всесвіту» позначений глибоким
впливом
антропологічних
пошуків
письменника, тому має характеристики
філософсько-антропологічного художнього
дослідження і є своєрідним продовженням
думок, викладених у основоположній
науковій праці письменника «Енергія
прогресу». Антропоцентризм у М. Руденка
переростає в антропокосмізм, де людина як
істота
здатна
до
усвідомлення
й
самоусвідомлення, є відповідальною за весь
органічний світ на планеті, за життя у
Всесвіті, який в свою чергу мислиться
антропоморфно – як живий одухотворений
організм: «Земний світ сьогодні схожий на
дев’ятий вал, який котиться до невідомих
берегів Всесвіту. Чи розіб’ється він об скелі,
чи вийде на зоряну рівнину, яка пом’якшить
його бурхливу лють? … Мабуть, далі людині
належить усвідомити: «Хто я є й що (чи
хто?) є Всесвіт?». І коли Всесвіт не що, а Хто
– їй треба готуватися до зустрічі з Матір’ю.
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Мати нас не зрозуміє, коли ми прийдемо до
неї з білими руками і чорними душами» [8,
249].
Підґрунтям «Ковчегу Всесвіту» є широке
коло наукових досягнень у галузі філософії,
філософської
антропології,
соціології,
астрономії, політології, економіки, фізики,
онтології, гносеології. Роман має риси
багатьох різновидів наукової фантастики:
соціальної
фантастики,
антиутопії,
постапокаліптичної
фантастики,
ксенофантастики, роману-застереження. Таке
насичення текстової тканини робить роман
цікавим для підлітків і вказує на те, що автор
прагнув дати молодому читачеві в
ненав’язливій формі гранично популярний
виклад економічних і філософських теорій,
відображених у «Енергії прогресу», добре
проілюструвати життєво переконливими й
художньо-образними прикладами власне
бачення глобальних цивілізаційних проблем.
Варто уважно вдивитися у стратегічний
напрям
філософсько-антропологічних
пошуків у романі, як відразу можна
спостерегти, що із вузько антропологічного
вивчення окремої людини письменник
переходить у філософсько-людинознавчі
дослідження широкого масштабу.
Сюжет роману доволі простий, легко
сприйметься підлітками. На початку третього
тисячоліття нашої ери до сусідньої планетної
системи з орбіти Землі стартує Космічна
Академія Наук. За корабель їй служить
астероїд, у надрах якого створено атмосферу,
максимально наближену до земної. Це і є
Ковчег Всесвіту, що несе генофонд Землі у
Космос. Із перших сторінок роману стає
зрозуміло, що письменника цікавить не
науковий експеримент польоту на астероїді
чи космічне переселення, а духовні цінності,
ідеали, ментальність суспільно-політична
організація, економіка, наука, новоствореної
людської спільноти та причини, що
спонукали землян шукати іншу планету для
заселення. Штучне життя на астероїді багато
в чому нагадує земні умови, тому переселенці
постали перед такими ж соціальними,
економічними, політичними, релігійними
проблемами, які тотожні із глобальними
проблемами сучасності.
Проблема людини, мета і сенс її
існування,
єдності
мікрокосму
та
макрокосму, існування людини як істоти
соціальної і космічної стоїть у центрі
філософських
пошуків
письменника:
«Надзвичайно важливим є інше: людина в

Всесвіт повторює себе в людині. У
зменшеному вигляді, звичайно… Людина є
відображенням Всесвіту у своїй власній
сфері. На рівні мікросвіту. Але ж мікросвіт
замикається на мегасвіт. Мега без мікро
немислиме» [9, 138].
Розуміння цінності людського життя,
присутності Всесвіту в людині сформує
усвідомлення підростаючим поколінням місії
людини на землі, її призначення. Автор
прагне орієнтувати юного читача, аби той
усвідомив цінність і мету людського життя,
тому вчителеві буде досить легко зробити
аналіз тексту.
Найголовнішою
проблемою,
що
спонукала землян шукати кращої долі, була
екологічна катастрофа та виснаження
ресурсів планети (останній кліматичний
саміт в Парижі засвідчив, що проблема
виснаження планети – не художня вигадка
письменника).
Зі
спілкування
із
представником Галактичної Варти головний
герой Прокіп усвідомив, якої жахливої
шкоди завдало планеті людство: «Ця планета
дуже хвора. Її життєві сили підірвав
нерівномірний розвиток. Вона все ще
переживає наслідки своїх катастроф –
екологічної, демографічної…» [9, 138]. До
початку третього тисячоліття люди не
навчилися розумно використовувати ресурси
планети: «Земляни не зуміли зберегти
природних пропорцій між біосферою і
ноосферою. Друга надмірно розросталася за
рахунок першої. На перший погляд це ніби й
непогано. Насправді ж це однаково, що
володіти лише дахом, але не мати ні стін, ні
підвалин» [9, 139].
Відношення
«людина-природа»,
на
відміну від попередніх епох, у ХХ столітті
стало носити всезагальний характер і
ввійшло до числа глобальних цивілізаційних
проблем. Його втіленням є феномен
ноосфери, теорію якого розробив наш
співвітчизник В. Вернадський у 20-30-х
роках минулого століття. Вчений стверджує,
що «людство своїм життям стало єдиним
цілим. … Сила його пов’язана не з матерією,
а з його мозком. Людство, взяте в цілому,
стає потужною геологічною силою. І перед
ним, перед його думкою і працею, постає
питання про перебудову біосфери в інтересах
вільно мислячого людства як єдиного цілого.
Це новий стан біосфери, до якого ми, не
помічаючи цього, наближаємося, і є
ноосфера» [1, 463-464]. Дослідник ноосфери
56 і проблем людини М. Булатов стверджує:
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ний » такий стан землі і людства, в якому
важливого висновку, який схожий на «закон

немає глобальних проблем» [11, 345]. Саме
бумеранга»: не можна виснажувати те, що
такого стану досягла цивілізація в романі,
нас
енергетично
наснажує.
Жителі
переживши
апокаліпсис:
«Земляни
постапокаліптичного світу зрозуміли, що
зрозуміли: розквіт їхньої економіки залежить
гонитва за капіталом заганяє землян у
не від надмірної індустріалізації (вона має
пастку: «Протягом двох переломних століть
бути елементарно достатньою), а від
державні діячі і бізнесмени чомусь не хотіли
розвитку земних джерел фотосинтезу. Саме
усвідомити, що перетворення біологічної
заради цього земні міста були перенесені під
енергії в технічну – це смертельний злочин.
землю, а поверхня планети віддана у
Маючи безмір електроенергії (саме її
розпорядження Сонця і Океану. Невже ж
Лятошинський назвав технічною), можна
цього не можна було збагнути раніше –
загинути від голоду: адже людина не
задовго до катастрофи!» [9, 205].
вмикається в електромережу, як звичайний
Нафта, вугілля, газ використовуються
комп’ютер» [9, с. 26]. Земної людини після
виключно як енергетичний ресурс, однак,
апокаліпсису не стало, виникла «Людина
перераховані види сировини могли б стати
Космічна», і вона повинна дотримуватися
білковою високоякісною масою. Замість
Законів
Космосу.
Людство
повинно
цього вони спалюються, в результаті чого під
навчитися
жити
не
споживацькими
тиском парникового ефекту на полюсах тане
інтересами, а за законами розвитку Природи,
крига, що призводить до підвищення рівня
Всесвіту: «Розум, який створив земне
океану: «Отже, економічна й екологічна
людство, має на меті виростити з нас вільних
неграмотність мимоволі стали причиною
громадян Всесвіту. Суто земна історія – це
затоплення найродючіших земель планети.
лишень інкубаторний період. … Це
Тих земель, які в Індії й Китаї, скажімо,
неминуче! Саме в цьому й полягає сенс
давали по три врожаї щорічно» [9, с. 28]. Це
людської появи на світ» [9, с. 83].
прогностичне ствердження наводить читача
Навіть якщо поставити людину на
на думку, що вже зараз необхідно вдаватися
вершину космічної ієрархії, це не усуне той
до рішучих заходів щодо розумного,
факт, що людина є частиною Космосу.
далекоглядного використання енергоресурсів
Письменник веде мову про дуже важливу
Землі.
переорієнтацію
світорозуміння
За щоденними турботами, вирішенням
підростаючого покоління: від уявлень
простих і життєво важливих проблем
субординативістських
(ієрархічних)
до
людство не встигає відслідковувати, що
уявлень про поліфонічність життя. Людство
діється на власній планеті. Фантастичні
повинно здійснити перехід від стратегії
елементи, використані у романі, – це спосіб
підкорення
до
стратегії
партнерства.
якомога яскравіше продемонструвати наше
Сучасний
стан
планети
засвідчує
сучасне життя. Письменник попереджає: йде
неприпустимість говорити тільки про права
мова про майбутнє людства на Землі. Він
людської
істоти.
Екологічна
криза
апелює до читача із закликом про розумний,
загальнопланетарного масштабу свідчить про
гуманний,
виважений
цивілізаційний
те, що поряд із правами людини постає
розвиток і закликає до раціонального
питання захисту прав інших живих істот на
використання земних ресурсів, адже ресурси
Землі.
– спадок життєдіяльності планети протягом
Апокаліпсис у романі має антропогенне
мільйонів років. Останній період розвитку
походження. Історія розвитку людської
цивілізації характеризується присутністю
цивілізації дійшла до такої межі, що
страху можливого апокаліпсису, і твір
подальше її існування не мало жодного
наштовхує на роздуми про те, як необхідно
сенсу. Почалася швидка й незворотна
виховувати людину, якій у недалекому
деградація суспільства.
майбутньому
доведеться
вирішувати
Людство мало шанс, поселивши певну
нагальні планетарні проблеми, як необхідно
кількість кращих представників на астероїд.
проектувати цивілізаційний розвиток і яким
Проте виникає кругообіг історії: населення
повинен бути державний устрій, щоб
астероїда
повторює
помилки
землян.
зберегти людство і органічне життя на
Людство на Землі та на астероїді не може
планеті. Відтак, у романі відкривається
розв’язати свої проблеми самостійно.
комплекс проблемних геополітичних питань,
Космос змушений втрутитися, щоб не
яким автор знайшов вирішення.
втратити
одну з планет, на якій є безліч форм
57
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Представник Галактичної Монади Ян
ний
устрій
може
забезпечити науці
правильний вектор розвитку. Президентрозповів, що хвилі, які змивали цілі міста,
диктатор Космічної Академії Наук Макаров
держави, були керовані, вони вибірково
розділив переселенців на два умовні табори:
проходили
поверхнею Землі.
Космос
вчених (еліту) та генофонд. У зв’язку з тим,
залишив таку кількість населення на Землі,
що політ мав наукову місію і керували ним
яка не зможе зашкодити планеті.
учені, вирішального значення набув рівень
У нинішній антропо- та соціокультурній
знань та освіти. Головним конфліктом
ситуації чільне місце посідає проблема
у суспільстві на астероїді став не конфлікт у
пошуку цінностей і норм співжиття людей.
сфері власності, а конфлікт між знанням і
Етика відповідальності (перед собою,
некомпетентністю. Знання, відповідно, і
іншими людьми, майбутніми поколіннями)
влада та безсмертя, які воно дає,
по-винна
бути
основоположною
для
зосередилася в руках обраної касти, а все
побудови інтерсуб’єктивного людського
інше населення астероїду було генофондом,
співбуття.
У романі
населення
Землі
біомасою, яку треба було доставити до нової
розділилося:
більша
частина
людей
планети для подальшого розмноження. За
залишилася на Землі, невелика група
внутрішніми законами життя астероїду
полетіла до Леми. Людство, що залишилося
Президенту і його найближчому оточенню
на Землі, стало цінувати власне та органічне
надавалися безмежні права. Макаров мав
життя, тільки переживши майже біблійний
спосіб, як тримати обдарованих вчених у
апокаліпсис.
Переселенці
навчилися
покорі: «… навіть нижчі науковці жили в
співіснувати після зміни державного устрою
значно кращих умовах, аніж рядові носії
на астероїді: демократичний державний
генофонду. Науковці мали змогу виходити
устрій
забезпечив
вільний
розвиток
попід штучне небо. Безумовно, вони згодом
громадян, змінив мораль і світогляд. Тільки
розгадували його штучність, але про це
важкий урок примусив землян схаменутися.
належало мовчати. Слід мовчати також про
Саме
людина,
її
почуття,
спокій,
те, що поза надрами астероїда існує
моральність, демократичний державний
зовнішній світ, котрий не контролюється
устрій, ідеї доброчесності і щастя, ідея
Президентом. Сон мозку має тривати – так
розуму як визначального в пізнанні та
повелів
Творець,
тобто
Степан
діяльності, усвідомлення людини як частини
Макаров»
[9,
60].
природи – і є найбільшою цивілізаційною
Відповідно, спричинений низкою концінністю. Образ людини, якою вона стала,
фліктних ситуацій, виникає опір. Якщо
переживши кризу та зміну світогляду,
виникає опір, то відразу з’являється лідер. Чи
містить у собі певні прагнення, соціальні,
навпаки. У цій ситуації лідер народився в
політичні й, безумовно, особистісні уявлення
низах суспільства (в катакомбах), маючи
про те, якою вона має бути. Мовиться про
гострий розум, набуває знань, якими
певний
ціннісний
ідеал
людського.
володіли представники вищого прошарку
Ідеального стану людство досягнуло тоді,
суспільства (вчені), змінює соціальний стан,
коли усвідомило цінність життя на Землі,
але не пориває із сім’єю й друзями з
свого та органічного, стало дотримуватися
попереднього життя. Невідомо, як би
законів розвитку, якими керується Природа.
склалося життя
Прокопа – очільника
Письменник наголошує на тому, що
опору,
якби
не
потреба
боротися за своє
людині необхідно мати свободу розвитку:
кохання,
почуття
справедливості
й незгода
«Свобода волі полягає в тім, щоб свідомо
йти на компроміси. Кохання спонукає
формувати власне життя. … І то є найвища
Прокопа і Гелену до самовдосконалення.
форма свободи!..» [9, с. 156]. Людина має
Вони починають боротися за себе і змінюють
розвиватися у відповідності до здібностей і
у першу чергу політичне життя населення
власних бажань та інтересів. Але вона також
астероїду.
повинна
постійно
піклуватися
про
У цьому контексті була порушена
незалежний від бажань людини безпечний
проблема соціальної справедливості та
розвиток земної біосфери: «Свобода людська
ставлення влади до людини: «Із носіїв
не заважала вільній земній біосфері, що
генофонду часом виходили люди – це
тепер мала змогу жити і розвиватися за
правда, але вважати їх усіх людьми – це
своїми власними законами» [9, 204].
однаковісінько, що гній переплутати з
Велику роль в наближенні людини до
ідеалу відіграє освіта та наука. Однак, на 58 трояндами. Поміж гноєм і трояндами існує
зв’язок (без першого не може з’явитися
думку письменника, тільки демократичний
друге), але ж ставити між ними знак рівності
державніхто не погодиться, навіть Іван
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Кривошеєв (академік-демократ Космічної
Академії)» [9, 161]. Письменник застерігає:
якщо суспільство хоча б один раз дозволить
можновладцю знехтувати або порушити
моральні принципи, то це потім буде
повторюватися безкінечно і в більших
масштабах. Жителі астероїду отримали
рівний доступ до знань та освіти тільки в
результаті
державного
перевороту,
результатом якого було утвердження
демократичного державного устрою.
Переселенці повинні були вирішити ще
одну
складну
проблему:
проблему
перенаселення. Керівництву астероїду була
запропонована допомога у вирішенні
демографічних питань від Галактичної
Монади, але Президент станції категорично
відмовився приймати допомогу ззовні.
Диктатор вирішив це питання по-своєму:
зайвих, на його думку, людей просто
викидали із астероїду в Космос, називаючи
цей процес «чисткою». Звичайно, академіки
здогадувалися, куди зникають люди, але
боялися втратити свої привілеї та життя.
Головний герой Прокіп, дізнавшись, що його
сестра Мотря підлягає чистці, намагався її
врятувати. Перейшовши до касти науковців,
він знав про те, що людей, викинутих у
відкритий Космос, обов’язково врятує
Галактична Варта, але все одно звернувся за
допомогою до пана Мірека: «Ви не лише
генетик, але й віце-президент. Кому ж, як не
вам, належало переконати Президента, що
таким чином удосконалювати генофонд… Це
злочин, пане Лятошинський! Злочин перед
Галактичною Матір’ю» [9, 122]. Галактична
Матір, Світова Монада, Пантократор в
романі означають одне поняття: «… поняття
не лише геометричне, а передовсім духовне.
Якщо хочете – Особа! Особа, з якої
починається Всесвіт!» [9, 180].
Найбільшою цінністю для Всесвіту є
життя, і люди повинні піклуватися про те,
щоб наповнити його смислом. Головний
герой Прокіп із жителів катакомб перейшов
до касти обраних через природний розум та
освіту. Письменник показує зміни в житті
звичайної людини, яка в складних умовах
відшукала сили для власного саморозвитку й
самоосвіти, а не занурила свої здібності та
прагнення в стан летаргічного сну. Кожен
громадянин повинен мати вільний доступ до
освіти й науки, відповідно до здібностей,
бажань і можливостей. Саме ці два чинники
(освіта і наука) обумовлюють гармонійний

вирішувати свою долю, впливати на
розвиток
людської
цивілізації,
не
покладаючись
на
лідера
чи
Бога:
«Перебирати на себе те, що мають
вирішувати самі люди, – це означало б
підштовхувати
їх
до
неминучого
виродження. Ось чому людські апеляції до
Бога стосовно кривд, зловживання владою,
тиранії владолюбців тощо схоже на вимогу
школяра, аби добренькі батьки виконували за
нього уроки» [9, 69]. Освічена людина із
високою метою прагнутиме побудувати
суспільство, підґрунтям якого буде мораль,
демократія, прозорість влади, високий рівень
життя.
Через
саморозвиток
Прокопа
розкривається згубне для науки прагнення
людства тлумачити невідомі події, факти,
процеси схемою відомих, отриманих і
практично реалізованих знань. Ця тенденція
несе загрозу неправильного трактування
науковцями явищ чи процесів, знищує
нестандартні ідеї та теорії. Прагнення
людства пояснювати відомими знаннями
навіть усупереч основним принципам
філософії невідомі явища несе загрозу
розвитку науки. Прокіп вперше зіткнувся з
цією проблемою, коли прагнув пояснити
світіння найближчої зорі – Сонця з опорою
на знання про структуру будови Галактичної
Монади: «Цікаво, що високі температури
планетних надр земна наука пояснювала
гравітацією, а зоряні надра гравітація
буцімто розігріти не здатна. Звідки ж така
непослідовність?
Як вона могла зберігатися так довго?
Адже ж проти неї повстає найголовніший
принцип філософії – принцип всеосяжності
єдності світу» [9, 115]. У цьому міркуванні
полягає розуміння того, що наука не стоїть
на місці, а всі гіпотези, висунуті вченими, не
повинні відразу відкидатися.
Великого значення для розвитку людини
письменник надає інтуїтивному мисленню.
Пантократор (Галактична Монада) пояснює
головному героєві Прокопу, що розум, якісна
освіта, критичне мислення і наполеглива
робота сприяють інтуїтивному мисленню,
дають поштовх науковим відкриттям: «Так
розумний
батько
навчає
дитину,
намагаючись наштовхнути на думку, щоб
дитині
здавалося:
думка
прийшла
самостійно, без чийогось спонукання. І це
саме той випадок, коли ми говоримо про
нашу інтуїцію» [9, 69]. Письменник також
59 впевнений, що існує тісний зв’язок між
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основних факторів, що пробуджують мозок
жави, і й усієї європейської цивілізації.
до мислення, є сумнів. Якщо сумнів
Письменник
дав
характеристику
провокує мозкову діяльність до пошуку
панівного народу Російської імперії: «Ми
істини, то він сприяє комплексному розвитку
звикли, щоб нас ноги годували. Ноги і зброя.
особистості
майбутнього
талановитого
А може, це сталося через те, що ми як нація
вченого. Прокіп зрозумів, що в складному,
сформувалися серед несходимих лісів? …
непростому житті не буває простих рішень.
Ми не землероби, а споконвічні мисливці.
Найгостріша
проблема
глобального
Мисливці та вояки. Обжити своє гніздо не
військово-політичного характеру, що піднята
вміємо. Землі не любимо і нічого в ній не
у романі, – формування ненасильницького
тямимо. Віримо тільки власним ногам і зброї.
світу на підставі довіри між народами,
Для нас головне – простір. Хапати його,
зміцнення
системи
спільної
безпеки.
приєднувати,
винищуючи
інших…
Населення астероїда – багатонаціональне, і
Працювати ми так і не навчилися. І
кожен прагне зберегти чистоту своїх генів,
торгувати теж. Уміємо тільки відбирати
звичаї, традиції, щоб на новому місці
силою. Ось у чому наше лихо, Степане. Це
продовжити існування своєї нації. Однак,
не вина, а біда наша» [9, с. 49]. Сама історія
коли головний герой українець Прокіп
підтверджує, що Росія протягом багатьох
покохав полячку Гелену, тоді на перший
віків вела загарбницькі війни, розширювала
план вийшло питання міжнаціональних
власні простори за рахунок інших народів, не
стосунків. Прокіп – виходець з народу,
навчившись створювати умови для їх
безправний житель астероїда, Гелена
розквіту.
Лятошинська – донька академіка з
М. Руденко
спрогнозував
можливе
найближчого оточення диктатора. Піднятися
майбутнє Російської імперії, коли буде
з катакомб Прокопу дозволив його
спостерігатися
занепад
російської
природний розум, який був у його генах,
державності через зміну етносу колишньої
норов вільних українців, приспаний життям
могутньої держави. Ця зміна призведе до
у катакомбах: «Високо піднявся цей юнак у
того, що «фактичними господарями Сибіру
своєму саморозвитку! О так, це вже не
стали японці й китайці…. Тим часом
хлопчик. Відчувається впевненість у собі,
сибірський етнос почав помітно мінятися під
почуття гідності. Лятошинському було
впливом жовтої раси» [9, 28]. Поширення
приємно, що він не помилився у здібностях
населення Китаю на всі континенти набуває
цього русина, але ж йому дошкуляв далеко
таких масштабів, що затоплений Нью-Йорк
не лагідний тон Прокопа» [9, 108].
відроджують китайці власне для себе і на
Назвавши Прокопа «русином» замість
слова
академіка
Лі
Чуня
присутні
звичного нам «українцем», автор привернув
відреагували без оптимізму:
«Спершу
увагу до надскладної політичної проблеми,
завалять камінням, потім заллють бетоном, –
яка не вирішена до сьогодні. Останні події в
захоплено пояснював Лі Чунь. – Відтак
Україні вказують на те, що боротьба
відпомпують воду із собвею та підвальних
точиться не лише за природні ресурси чи
приміщень.
Китайці
врятують
земну
сфери політичного впливу.
цивілізацію. Будьте певні!.. Але чомусь
Україна зараз відстоює своє місце в
нікого ці слова не втішили. Коли спалахнуло
історії, адже національна ідентичність – це
світло, на всіх обличчях можна було
найпотужніший ресурс, яким володіє кожна
побачити неприховану скорботу» [9, 57].
держава і народ. М. Руденко вказує, що нам
Перші ознаки цього процесу вже зараз
належить піднятися до рівня власної історії,
прослідковуються, особливо на сході
як це зробив русин-українець Прокіп.
Російської Федерації. Якщо зовнішня і
Спадкоємець великої історії не хотів вести
внутрішня політика Росії в цьому регіоні не
жалюгідне животіння в катакомбах, він взяв
зміниться, то рано чи пізно російська
на себе відповідальність за подальший
державність зі Сходу до Уралу поступиться
історичний розвиток населення астероїда.
двом могутнім державам, що мають уже
Письменник підняв глобальне політичне
сьогодні найбільший економічний розвиток:
питання – політичного шахрайства в історії,
«Вони завоювали Сибір без війни –
коли вдалося «створити ілюзію, ніби
приходили, починали працювати й потроху
потужна,
жива
нація
ніколи
не
підгодовували ледачих господарів» [9, 28].
існувала» [2, 447].
Одна мета може об’єднати зусилля
Автор наголосив, що українці борються за 60 народів світу – виживання в складних
цивілізаційний розвиток не тільки своєї дергеоумовах, які людство само ж і провокує.
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Кожна держава, що через ті чи інші обставини,
дійшла до руїни, може з неї врятуватись,
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С. Русова

18 лютого 2016 року – 160 років від дня народження

Софії Русової,
нашої землячки, видатного українського педагога,
теоретика дошкільного виховання дитини
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Комунальний заклад
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
на комерційній основі за спеціальностями
Спеціальність

Вступні випробування

073 Менеджмент
(ОКР «магістр»)

Історія України,
педагогіка (тестування);
співбесіда з іноземної
мови
Психологія, педагогіка
(тестування)

053 Психологія
(ОКР «спеціаліст»)

Форма
Термін
навчання навчання
денна
1,5 роки
заочна
2 роки
денна
заочна

1,5 роки
2 роки

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
на денну форму навчання з 11 липня по 12 серпня 2016 року
на заочну форму навчання з 15 серпня по 15 вересня 2016 року
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДО ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ
Заява;
Диплом про вищу освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр», «спеціаліст»;
Додаток до диплома (копія);
Ідентифікаційний код (копія);
Шість фотокарток 3х4;
Копія паспорта (1-2 та 11 сторінки).
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освіти.
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будинку дітей та юнацтва Сумської районної ради, учитель фізичної
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– старший викладач кафедри професійної освіти та менеджменту
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

САГАЛАЄВА Н.В.

– завідувач навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти та
зовнішнього незалежного оцінювання Сумського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, відмінник освіти України.

САМОДАЙ Л.А.

– заступник директора з навчально-методичної роботи Конотопської
гімназії Конотопської міської ради.

СИДОРЕНКО І.В.

– старший викладач кафедри психології Сумського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.

СМОЛЕНКО О.П.

– методист вищої категорії навчально-методичного центру професійнотехнічної освіти у Сумській області.

СТУКАЛОВА Т.Г.

– старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

СУДАРЕВА Г.Ф.

– старший викладач кафедри професійної освіти та менеджменту
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

СУХОДУБ Т.Е.

– учитель зарубіжної літератури Кролевецької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №2 ім. М.О. Лукаша Кролевецької районної ради Сумської
області.

ЦИМЕРМАН І.Л.

– старший викладач кафедри дошкільної та шкільної освіти Сумського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

ШИЛО Л.В.

– учитель початкових класів Лебединської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 7.
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