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 С.М. Грицай  
 

ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: 
ВИКЛИКИ ТА РЕАЛІЇ 

 

 Реформування систе-
ми освіти в Україні 
призвело до суттєвих змін в 
ї ї  стр укт ур і,  зм іст і , 
організації, формах і 

методах навчання. Це актуалізувало 
оновлення післядипломної освіти як 
складової, органічної частини системи 
безперервної освіти педагогів. 

Метою підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників є вдосконалення 
їхнього освітнього рівня та професійної 
підготовки внаслідок поглиблення, 
розширення та оновлення загальнонаукових і 
спеціальних знань та вмінь. 

Подальшим розвитком системи 
бесперервної освіти протягом життя стане 
прийняття нової редакції Положення про 
післядипломну освіту в сфері вищої освіти 
України. Підготовлений проект документу 
містить низку важливих завдань, скерованих 
на вирішення нагальних проблем і завдань з 
реформування вищої освіти в Україні. Він 
спрямований на врегулювання суспільних 
відносин у сфері післядипломної освіти та 
в стан ов лює  пра в ов і,  екон ом іч н і , 
організаційні, інші засади функціонування 
системи післядипломної освіти, створює 
умови для формування ефективної системи 
безперервної освіти громадян. Це забезпечує 
професійне удосконалення і розвиток 
особистості впродовж життя, задоволення 
потреб суспільства і держави у 
кваліфікованих кадрах.  

Сьогодні в системі освіти Сумської 
області працює більше 50% учителів, що 
здобули освіту за стандартами Радянського 
Союзу. Педагоги досі не позбавлені 
ідеологічної освітньої складової, що стає на 
заваді й викликає супротив у запровадженні 
освітніх інновацій.  

Один з важливих викликів реформи – 
виокремити і відшукати вчителів, які 
сьогодні можуть бути провідниками нових 
ідей. 

На часі – ознайомлення з концепцією 

нової педагогічної освіти, де передбачено 
оновлення педагогічних кадрів з оновленими 
методами викладання. Для цього в інституті 
започаткували нові форми роботи на курсах 
підвищення кваліфікації вчителів, 
заплановано розробити презентацію методик 
компетентнісного навчання тощо. Для нас 
важливо пояснити  вчителям, батькам і 
громадськості ідеї нової української школи.  

Успіх як переходу до Нової української 
школи, так і запровадження оновлених 
програм для початкових шкіл, великою 
мірою залежить від професійності та 
підготовленості вчителя. 

Якщо вчитель не буде працювати 
відповідно до цих програм і не 
намагатиметься осучаснити процес 
викладання відповідними методиками 
компетентнісного навчання, то істотних змін 
не відбудеться.  

Серед пріоритетних напрямів 
державної політики, як зазначено у 
Національній доктрині розвитку освіти в 
Україні, є підготовка кваліфікованих кадрів, 
здатних до творчої роботи, професійного 
розвитку, освоєння та запровадження 
і н ф о р м а ц і й н и х  т е х н о л о г і й , 
конкурентоспроможних на ринку праці. 
Сучасному вчителеві необхідні гнучкість і 
нестандартн ість  мислення,  вміння 
адаптуватися до швидких змін умов життя. А 
це можливо лише за умови високого рівня 
професійної компетентності, наявності 
об’єктивного механізму оцінювання 
результатів педагогічної праці вчителя. 

Отже, проект концептуальних засад 
реформування освіти «Нова школа» 
передбачає найближчим часом розробити 
нові норми, стандарти, процедури атестації 
педагогічних працівників із урахуванням 
євроінтеграційних тенденцій. Таке рішення 
викликало активну дискусію не лише серед 
вчительської спільноти, але й серед науковців 
і методистів, а також у засобах масової 
інформації, Інтернет-форумах тощо. Як 
правило, йдеться про сертифікацію педагогів 

_________________________________________________________________________________________
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і ліцензування педагогічної діяльності. 
Завдяки системі післядипломної 

педагогічної освіти відбувається процес 
удосконалення професійної майстерності 
вчителів, виявлення, вивчення, узагальнення, 
впровадження та популяризація передового 
педагогічного досвіду, що у ході методичної 
роботи з учителями на шкільному, 
районному, міському, регіональному рівнях 
стає надбанням масової педагогічної 
практики. Виявлення кращих здобутків 
креативно працюючих учителів, визначення 
основних ідей їхнього передового 
педагогічного досвіду, узагальнення його 
результатів, ознайомлення з ним широкого 
загалу педагогічних працівників, розроблення 
методик упровадження передових ідей у 
повсякденну практику діяльності вчителів, 
збагачення професійної культури педагогів, а 
разом із тим і розвитку творчості вчителів – 
все це можна вважати важливими 
напрямками діяльності системи 
післядипломної педагогічної освіти. 

Передовий досвід має безпосередній 
вплив на педагогічну практику. Його основні 
ідеї впроваджуються вчителями та 
вихователями у власну професійну 
діяльність, яка, по суті, завжди є 
неповторною та вимагає від педагога 
творчого підходу, вміння враховувати наявні 
умови, власні можливості, регіональні й 
місцеві особливості, специфіку педагогічного 
й учнівського колективів, особливості 
кожного конкретного школяра тощо. 

Одним із актуальних завдань системи 
післядипломної педагогічної освіти стала 
підготовка педагогічних працівників до 
інноваційної діяльності, формування у 
вчителів необхідних для цього умінь і 
навичок. У навчальних планах курсів 
підвищення кваліфікації вчителів і керівників 
шкіл, що проводяться в інститутах 
післядипломної педагогічної освіти, важлива 
роль відводиться спеціальним заняттям, 
спецкурсам, тренінгам і навіть окремим 
навчальним модулям та курсам, присвяченим 
даній проблемі. Означені питання 
обговорюються і на науково-практичних 
конференціях, педагогічних семінарах, 
засіданнях творчих лабораторій, творчих 
груп тощо. 

 

Інноваційна діяльність і креативність 
учителя – взаємозалежні явища. Рівень 
розвитку креативності вчителя – це 
«трамплін» до його інноваційної педагогічної 
діяльності. Тому інноваційна спрямованість 
післядипломної педагогічної освіти 
передбачає розкриття, розвиток і збагачення 
креативності вчителів. 

Роль післядипломної педагогічної освіти в 
процесі розвитку креативності вчителя може 
бути виражена через функції системи 
післядипломної педагогічної освіти в процесі 
розкриття, розвитку та збагачення творчості 
вчителів. Для визначення цих функцій 
важливим є розуміння самого процесу 
розвитку творчості вчителя, що включає такі 
складові: 

– готовність учителя до творчої 
педагогічної діяльності: певний рівень розвитку 
професійної культури вчителя, що поєднує в 
собі дані природою можливості щодо творчої 
педагогічної діяльності та набуті знання, 
вміння, навички, професійний досвід та 
особистісні якості, необхідні для здійснення 
творчої педагогічної діяльності на певному 
рівні; 

– мотивація вчителя до креативної 
педагогічної діяльності як сукупність зовнішніх 
і внутрішніх цілей, причин, мотивів, потреб, що 
спонукають учителя до прояву своїх творчих 
обдарувань і творчої педагогічної діяльності; 

– набуття нових знань, умінь, навичок, 
професійного досвіду та особистісних якостей, 
що призводить до подальшого розвитку та 
збагачення професійної культури вчителя, його 
творчих можливостей; 

– практична професійно-педагогічна 
діяльність учителя як виток подальшого 
розвитку та збагачення професійної культури, а 
відтак – творчого потенціалу вчителя. 

Визначені складові системи післядиплом-
ної педагогічної освіти щодо розвитку 
креативного потенціалу вчителя тісно 
взаємопов’язані, сфери їхнього прояву й 
реалізації постійно перетинаються на всіх 
ланках означеної системи – центральної, 
регіональної, районної, шкільної та 
самоосвітньої. Це переконує в тому, що 
проблему розвитку й збагачення креативного 
потенціалу вчителя варто розглядати 
комплексно. 

 

_________________________________________________________________________________________
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 Зовнішнє незалежне 
оцінювання (ЗНО) спрямо-
ване на визначення (при  
вступі  до  ВНЗ) рівня 

навчальних досягнень випускників  
загальноосвітніх навчальних закладів. 
Метою тестування є забезпечення рівного 
доступу випускників до якісної освіти, 
здійснення контролю за дотриманням 
державного стандарту базової та повної 
середньої освіти, аналізу стану системи 
освіти, наближення її до європейських 
стандартів. 

Основна сесія зовнішнього незалежного 
оцінювання 2016 року розпочалась 5 травня 
тестуванням з української мови та 
літератури, завершившись 17 червня 
поточного року. У період з 14 червня по 4 
липня було проведено додаткову сесію ЗНО. 

Усі  результати зовнішнього незалежного 
оцінювання оприлюднені на офіційному 
сайті Українського центру оцінювання якості 
освіти (розділ «Звіти ЗНО») та на сайтах 
регіональних центрів оцінювання (зокрема, 
Харківського регіонального центру 
оцінювання якості освіти). У статті викорис-
товуються  статистичні матеріали вказаних 
вище інстанцій.  

Слід наголосити, що при оцінюванні 
сертифікаційної роботи за шкалою 100 – 200 
балів була використана нова методика 
трансформації тестового балу в рейтингову 
оцінку. Експертною комісією визначався для 
кожного предмету поріг «склав/не склав», 
так званий  рівень мінімально підготовлено-
го  абітурієнта.  Учасники зовнішнього 
незалежного оцінювання, тестовий бал яких 
є меншим за цей поріг, отримали результат 
зовнішнього незалежного оцінювання «не 
склав». Максимально можлива оцінка «200 
балів» відповідає максимальному набраному 
тестовому балу по кожному окремому 
предмету. 

Наступна інформація буде надаватись у 
формі загальних даних і рейтингів 
попредметно, за категоріями «Загальна 

кількість осіб, що проходила ЗНО» та 
«Випускники ЗНЗ 2016 року». Критерії, за 
якими буде надана характеристика, є такими: 

- відсоток осіб, що не склали тест; 
- відсоток осіб, що мають результат від 

180 до 200 балів; 
- середній бал за предметом тестування; 
- розподіл учнів ЗНЗ за рівнями 

навчальних досягнень (для української мови, 
математики та історії України).  

Як відомо, ЗНО-2016 року складали 
випускники ЗНЗ різних років з 12 шкільних 
дисциплін. Обов’язковим було тестування з 
української мови та літератури, саме цей 
предмет складала найбільша кількість 
випускників.  

За загальною кількістю осіб, що 
проходили тестування, не склали тест 7 % , від 
180 до 200 балів отримали 14, 2 % учасників 
ЗНО.  

Випускники ЗНЗ 2016 року. За 
показниками середнього балу (150,9) в 
загальному рейтингу областей Сумська 
область посіла п’яте місце. Не подолали 
поріг «склав/не склав» 7% осіб (вісімнадцяте 
місце), 18 % осіб отримали від 180 до 200 
балів (четверте місце). Саме з цього 
навчального предмету 3 учня Сумських шкіл 
отримали максимальний бал 200.  

Для випускників ЗНЗ бал за тестування з 
української мови трансформувався в оцінку 
Державної підсумкової атестації. 

За рівнями навчальних досягнень були 
отримані такі результати (кількість учнів у %): 

– високий рівень –22,42%; 
– достатній рівень –36, 65%; 
– середній рівень – 30,44%; 
– початковий рівень – 10,48%. 
  Крім української мови, у 2016 році 

випускники загальноосвітніх навчальних 
закладів мали можливість обрати історію 
України або математику для проходження 
Державної підсумкової атестації у формі 
ЗНО. Серед учасників зовнішнього 
незалежного оцінювання 57 % обрали 
тестування з історії України, а 43 % – з 

О.Ф. Борисенко   
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математики, що співпадає з загальноукраїн-
ською тенденцією, проте різниця в цих 
показниках є набагато меншою, ніж в інших 
областях України. 

Історія України 
За загальною кількістю учасників 

тестування не подолали поріг «склав/не 
склав» 11,4% осіб , набрали від 180 до  
200 балів – 5,3%. 

Випускники ЗНЗ 2016 року. За 
показником середнього балу (138,4) в 
загальному рейтингу областей Сумська 
область посіла восьме місце. Не подолали 
поріг «склав/не склав» 4,3% осіб 
(дев’ятнадцяте місце), 6,3 % осіб отримали 
від 180 до 200 балів (восьме місце).  

Важливим критерієм є показник кількості 
учнів, що за підсумком тестування отримали 
бал вищій, ніж 160. Таких учнів в області 
20,3%. Цей показник вищій за загальний по 
Україні, за ним Сумщина поступається лише          
Києву, Львівській, Тернопільській і 
Харківській областям.  

Учні, які набрали найвищі 200 балів в 
області, відсутні, що повторює тенденцію 
минулої сесії ЗНО-2015 року. 

Оцінка ЗНО з історії України одночасно 
зараховувалась у ЗНЗ як результат 
Державної підсумкової атестації. 

За рівнями навчальних досягнень були 
отримані такі результати (кількість  
учнів у %): 

– високий рівень – 9,7%; 
– достатній рівень – 26, 2%; 
– середній рівень – 59,8%; 
– початковий рівень – 4,3%. 
За цим розподілом Сумська область 

знаходиться на дев’ятому місці у 
всеукраїнському рейтингу, проте результат є 
нижчим за середні показники по Україні. 

Математика 
За загальною кількістю учасників 

тестування не подолали поріг «склав/не 
склав» 15,4% осіб, отримали від 180 до 200 
балів – 6,1% (п’яте місце). Цей результат є 
вищим за середні показники по Україні за 
обома названими критеріями. 

Випускники ЗНЗ 2016 року. За 
показником середнього балу (140,2) в 
загальному рейтингу областей Сумська 
область посіла десяте місце. Не подолали 
поріг «склав/не склав» 12,12% осіб 
(сімнадцяте місце), проте цей результат є 
нижчим за загальноукраїнський (12,69%), а 

14,21 % осіб отримали від 180 до 200 балів  
(трете місце). За кількістю учнів, що набрали 
160 балів і вище, Сумська область посідає 
восьме місце  (22,3 %).   

За рівнями навчальних досягнень 
були отримані такі результати 
(кількість учнів у %): 

– високий рівень – 14,21%; 
– достатній рівень – 31,05, 2%; 
– середній рівень – 44,86%; 
– початковий рівень – 9,88%. 
Біологія 
Традиційно в області значна кількість осіб 

обирають тестування з біології. Цього року 
його складало близько 2,5 тисяч осіб, відтак, 
серед предметів, результат з яких не 
зараховувався як ДПА, біологію обирали 
найчастіше. 

За загальною кількістю учасників 
тестування не подолали поріг «склав/не 
склав» 9,7% осіб,  від 180 до 200 балів набрали 
лише 6,1 % осіб.  

 Така ж ситуація з розподілом балів 
спостерігається у результатах тестування 
випускників ЗНЗ 2016 року. Так, не склали 
тестування з біології 9,9 % учнів 
(дев’ятнадцяте місце), проте лише 6,9 % 
випускників отримали за результатами 
тестування найвищі бали (двадцять перше 
місце), що значно поступається загаль-
ноукраїнському результату (10%). Двоє з  
9 двохсотбальників нашої області – це учні, 
що складали тестування з біології. З середнім 
балом 138,0 Сумщина посідає вісімнадцяте 
місце за загальноукраїнським рейтингом. 
Особливу увагу звертає на себе й той факт, 
що кожен другий учень склав тестування з 
біології з результатом нижчим за 140 балів. 

Географія 
У 2016 році тестування з цього предмету 

складали близько 1000 випускників ЗНЗ різних 
років. За більшістю  названих раніше показників 
результативність складання ЗНО з географії є доволі 
високою. 

За загальною кількістю учасників тестування 
не подолали поріг «склав/не склав» 4,4% осіб,  від 
180 до 200 балів набрали 7,4 % осіб.  

Для випускників ЗНЗ 2016 року ситуація 
виглядає дещо інакшою. Не подолали поріг «склав/
не склав» лише 4,5%  (вісімнадцяте місце) учнів. Від 
180 до 200 балів за результатами тестування 
отримали 8,5% випускників. За середнім балом 
142,8 Сумська область посідає четверте місце в  
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загальноукраїнському рейтингу областей, 
залишивши далеко позаду «лідера» за 
більшістю предметів – Львівську область 
(восьме місце) та Харківську область, яка в 
загальному рейтингу областей за середнім 
балом з географії отримала лише сімнадцяте 
місце. 

Хімія 
З поміж інших предметів природничого 

циклу хімію як предмет ЗНО обрала 
найменша кількість випускників, що, 
вірогідно, пов’язане як зі складністю 
предмета, так і з невеликою кількістю 
спеціальностей, для яких хімія  є 
профілюючим предметом при вступі до ВНЗ.  

За загальною кількістю учасників 
тестування не склали 15,5% осіб,  від 180 до 
200 балів отримали 7,4 % осіб.  

Серед випускників ЗНЗ 2016 року 
тестування не склали 11,9% учнів, це п’яте 
місце в загальноукраїнському рейтингу. Від 
180 до 200 балів отримали 10 % випускників, 
що відповідає десятому місцю рейтингу. За 
показником середнього балу область займає 
дванадцяте місце (143,3), проте цей результат 
є вищим за середній результат по Україні. 
Слід відзначити, що  більшість учнів (61,3%), 
що складали тест з  хімії,  отримали від 100 
до 140 балів. Це суттєво не відрізняється від 
результативності складання ЗНО в інших 
областях України. 

Англійська мова 
Як і в попередні роки, ЗНО 2016 року 

передбачало складання  тестів з англійської, 
німецької, французької, іспанської та 
російської мов. Серед осіб, що складали 
тестування з іноземних мов, 95% обрали тест 
саме з англійської мови.  

За загальною кількістю учасників 
тестування не подолали поріг «склав/не 
склав» 18% осіб, за показником від 180 до 
200 балів Сумська область посіла лише 
двадцять друге місце у загальноукраїнському 
рейтингу з результатом 6,4%.  

Результати випускників 2016 року є 
дещо іншими, проте суттєво не 
відрізняються. Тестування не склали 15,7% 
учнів, це десяте місце в загальноукраїнському 
рейтингу. Від 180 до 200 балів отримали 
тільки 7 % випускників, що відповідає 
двадцять першому  місцю  загальноукраїнсь-

кого рейтингу. Тільки один учень області з 
цього предмету отримав сертифікаційну 
оцінку 200 балів. За показником середнього 
балу область займає вісімнадцяте місце 
(142 бали), а якщо враховувати результат 
випускників Києва, навіть дев’ятнадцяту 
позицію в загальноукраїнському рейтингу. 
Коли ж оцінювати успішність учнів, які 
подолали поріг «склав/ не склав», то можна 
констатувати, що майже кожен другий 
випускник області (47%) склав тестування з 
результатом не вищим за 140 балів. Тільки 
385 учнів області отримали за виконання 
сертифікаційної роботи з предмету від 160 до 
200 балів. Отже, за результативністю 
складання тесту з англійської мови 
випускники області поступаються як 
Харківській (шосте місце), так і  Полтавській 
(одинадцяте місце) областям, що також 
відносяться до Харківського регіонального 
центру оцінювання якості освіти. 

Фізика 
За загальною кількістю учасників 

тестування не подолали поріг «склав/не 
склав»  23,5% осіб (перше місце), набрали від 
180 до 200 балів – 4,3%. 

Випускники ЗНЗ 2016 року. За 
показником середнього балу (135,8) у 
загальному рейтингу областей Сумська 
область посіла тринадцяте місце. Отримали 
від 180 до 200 балів 5,4% учнів (шосте місце). 
Не склали тестування 21,4% випускників 
шкіл 2016 року, і це є першим місцем у 
загальноукраїнському рейтингу з предмету. 
Більшість випускників (60%), що успішно 
склали тест, отримали за тестування не 
більше 140 балів, а 36,5% від цієї кількості – 
100 -120 балів. 

Зважаючи на низький результат ЗНО з 
фізики у Сумській області, Харківським 
регіональним центром оцінювання якості 
освіти спільно з Департаментом освіти і 
науки Сумської обласної адміністрації  
11 жовтня 2016 року буде проведено он-лайн 
дослідження рівня навчальних досягнень 
учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних 
закладів області з фізики. 

Отже, за результатами проведеного 
аналізу можна виявити своєрідний обласний 
рейтинг успішності складання ЗНО 2016 року 
за предметами: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Отже, за результатами ЗНО 2016 року 
можна зробити деякі висновки. 

1. Сумська область увійшла до ТОП-10 
областей у загальному рейтингу, посівши 
сьоме місце  з середнім результатом по 
області 143,07 бали.  

2. Найвищими в області за основними 
критеріями є показники навчальних 
досягнень учнів з  української мови та 
літератури. 

3. Найбільша кількість учнів, що отримали 
від 180 до 200 балів, складали тестування з 
української мови та географії. 

4. Найвищу позицію  у загальноукраїн-
ському рейтингу областей (за середнім 
балом)  отримав результат ЗНО з географії. 

5. Найбільша кількість учасників ЗНО-
2016, що подолали  поріг «склав/ не склав», 
складали тестування з географії.  

6. Найбільша кількість учнів, що отримали 
за результатами тестування від 160 до 200 
балів, складали ЗНО з української мови. 

7. Кожен другий учасник тестування з 
англійської мови та біології, що подолав 
поріг «склав/не склав», отримав за 
результатами тестування менше 140 балів. 

8. Найнижчу рейтингову позицію (за 
середнім балом) отримав результат ЗНО з 
англійської мови та біології. 

9. Найбільше учасників ЗНО 2016 року не 
подолали порога «склав/не склав» з фізики. 

10. Найнижчими в обласному рейтингу є  
результати зовнішнього незалежного 
оцінювання  з фізики.  

11. Найвищі бали з тестування отримали 
випускники гімназій і спеціалізованих шкіл 
області. 

  

_________________________________________________________________________________________

Місце в 
рейтингу 

За відсотком учнів, що 
не подолали поріг 

За відсотком учнів, що 
набрали 

 від 180 до 200 балів 

За середнім балом 

1 фізика українська мова українська мова 

2 англійська мова географія хімія 

3 хімія хімія географія 

4 математика математика англійська мова 

5 історія України англійська мова математика 

6 біологія біологія історія України 

7 українська мова історія України біологія 

8 географія фізика фізика 

О.І. Остапенко  

      Сьогодні зовнішнє 
оцінювання стало важ-
ливою і невід’ємною 
складовою освітньої сис-
теми України. Незва-
жаючи на загалом 

несприятливий суспільно-політичний 
контекст 2016 року, воно пройшло у звичній 
робочій атмосфері, організовано, із чітким 

дотриманням норм і вимог нормативно-
правових документів. 

Статистичні дані та підсумки кампанії 
ЗНО-2016 розміщені на офіційному сайті 
Українського центру оцінювання якості 
освіти (https://testportal.com.ua/), який вперше 
оприлюднив повну базу даних з результатами 
основної сесії тестування. За словами 
директора В. Карандія, така інформація є 

 
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ: 

ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
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важливою насамперед для педагогічної 
спільноти, експертів, аналітиків, які 
проводять дослідження якості середньої 
освіти, а також аналізують рівень навчальних 
досягнень випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

Також він зауважив, що у 2016 році тестові 
бали у рейтингову оцінку за шкалою 100-200 
балів були переведені за новою методикою. 
Найкращі результати з усіх предметів 
продемонстрували випускники загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, трохи нижчі - 
випускники минулих років, найнижчі – у 
випускників поточного року інших 
навчальних закладів системи загальної освіти. 

Хочеться відзначити, що у загальному 
рейтингу областей Сумщина потрапила у 
ТОП-10 та зайняла сьоме місце із середнім 
результатом у 143,07 бали. Щодо кількісного 
показника учасників ЗНО-2016 року, які 
отримали 200 балів за виконання 
сертифікаційних робіт з різних предметів, то 
випускники навчальних закладів області 
отримали найкращі результати з таких 
предметів:  українська  мова  і  література  
(3 учні), німецька мова (2 учні), біологія 

(2 учні), англійська мова (1 учень). На жаль, з 
інших предметів 200-бальних результатів по 
області немає. 

Із восьми учасників сім навчалися у 
навчальних закладах обласного центру: два 
учні, які мають найвищий результат з 
української мови і літератури та біології, є 
випускниками Сумської спеціалізованої 
школи I-III ступенів № 17; два випускники 
Шосткинської гімназії склали тест з німецької 
мови на 200 балів; найвищий результат з 
української мови і літератури мають по 
одному випускнику Сумська спеціалізована 
школа I-III ступенів № 25, Сумська 
спеціалізована школа I-III ступенів № 7 імені 
Максима Савченка; Сумська загальноосвітня 
школа I-III ступенів № 27 має один 
сертифікат з найвищим результатом з 
біології. І тільки один 200-бальний результат 
має учасник із районного центру. Його 
отримав учень Білопільської спеціалізованої 
школи I-III ступенів № 1  з англійської мови. 

Отже, беручи до уваги загальну кількість 
осіб, які отримали максимальний результат, 
Сумська область входить у десятку кращих 
областей України. 

_________________________________________________________________________________________

Регіональні показники про учасників ЗНО 2016 року, які отримали 200 балів за 
виконання сертифікатних робіт 
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За статистичними даними Центру нау-
ково-освітніх інновацій та моніторингу  
(http://zno-2016.monitor ing. in.ua),    який 
займається дослідженням стану функціону-
ваня системи освіти, ефективності науково-
освітніх інновацій, здійснює моніторинг 
виконання регіональних проектів та 
освітніх програм, отримано об’єктивну 
інформацію результатів ЗНО-2016 року 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
системи загальної середньої освіти 
Сумської області. Тож є можливість 
підбити деякі підсумки… 

Отже, за результатами ЗНО учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів з 
української мови і літератури (з середнім 
балом 150,87) у загальноукраїнському 
рейтингу Сумщина зайняла п’яте місце. 
Найкращі результати (190 балів і вище) 
мають випускники шкіл Ромен (18,14 %), 
Глухова (12,84 %), Сум (12,65 %). У 
Лебединському та Конотопському 
районах найбільший відсоток тих, хто не 
подолав поріг «склав/ не склав», а саме 24 %. 

За результатами зовнішнього оцінювання з 
історії України (з середнім балом 138,41) 
Сумська область зайняла восьме місце по 
Україні. Найкращі результати мають 
випускники загальноосвітніх навчальних 
закладів Ромен (6,96 %), Глухова (3,57 %), 
Сум  (2,82 %). У Конотопському, 
Білопільському, Краснопільському районах з 
цього предмету не подолали поріг «склав/ не 
склав» майже 21 % учнів. 

За результатами зовнішнього незалеж-
ного оцінювання з математики (з середнім 
балом 140,2) область посіла десяте місце. 
Більше 190 балів отримали учні з 
навчальних закладів Шостки (6,25 %), Сум 
(5,38 %), Конотопа (3,41 %). Найбільший 
відсоток учнів, які не подолали поріг 
«склав/ не склав», з Конотопського (39,02 
%), Краснопільського (26,09 %), Роменсько-
го (26,03 %) районів. 

За показниками середнього балу 141,98 
з англійської мови Сумщина зайняла 
дев’ятнадцяте місце по Україні. Найвищі 
бали продемонстрували  учні загальноос-
вітніх навчальних закладів Сум (2,98 %), 
Шостки (2,76 %), Ромен (2,15 %). 
Найбільший відсоток  учнів,  які  не  
подолали  поріг «склав / не склав», у 

Буринському (42,31 %), Роменському 
(40,0 %) районах. 

Стосовно результатів з хімії (з середнім 
балом 143,28) область посіла 12 місце у 
всеукраїнському рейтингу. Найкращі 
результати (більше 190 балів) показали 
випускники навчальних закладів Шостки 
(9,76%), Охтирки (8,7 %), Сумського 
району (9,09 %). Найбільший відсоток тих, 
хто не подолав поріг «склав / не склав», у 
Недригайлівському (42,86 %), Кролевецько-
му (27,78%) та Білопільському (26,92 %) 
районах. 

За результатами тестування з біології (з 
середнім балом 138,01) Сумська область 
зайняла вісімнадцяте місце по Україні. 
Найкращі результати мають випускники 
загальноосвітніх навчальних закладів Ромен 
(9,33 %), Охтирки (8,33 %), Сум (4,68 %). У 
Конотопському, Охтирському районах 
найбільше випускників (19,35 % та 16,28 % 
відповідно), які не подолали поріг «склав/ 
не склав» з цього предмету. 

Четверте місце у всеукраїнському 
рейтингу з середнім балом 142,84 посіла 
географія. Результати більше 190 балів 
отримали випускники Липоводолинського 
району (5,26 %) та  Ромен (4,35 %). У 
Конотопському та Лебединському районах 
найбільше випускників (40,0 % та 27,27 % 
відповідно), які не подолали поріг «склав/ 
не склав». 

За результатами тестування з фізики (з 
середнім балом 135,82) область зайняла  
13 місце. Більше 190 балів набрали учні 
Шостки (5,66 %) та Конотопа (4,65 %). 
Найбільший відсоток учнів, які не подолали 
поріг «склав/ не склав», у Недригайлівсько-
му (53,85 %) та Роменському (45,45 %) 
районах.   

Отже, для випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів системи загальної 
середньої освіти найлегшими стали 
географія, яка зайняла четверте місце у 
всеукраїнському рейтингу за середнім 
балом результатів ЗНО, українська мова і 
література - п’яте місце, історія України - 
восьме місце. 

Найважчими для учнів (за відсотком 
«нездач») стали: фізика (21,5 %), англійська 
мова (15,7 %), математика (12,2 %). 

 

_________________________________________________________________________________________
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Складати зовнішнє незалежне оцінювання 
зараз необхідно кожному, хто хоче мати вищу 
освіту. 

Реєстрація осіб для участі в зовнішньому 
незалежному оцінюванні триватиме з  
6 лютого до 17 березня 2017 року. Вносити 
зміни до реєстраційних даних учасники 
зовнішнього незалежного оцінювання 
зможуть до 31 березня 2017 року. 

Запрошення-перепустки для участі в 
зовнішньому незалежному оцінюванні, у яких 
зазначатиметься час і місце проведення 
тестувань, будуть розміщені на 
інформаційних сторінках учасників до  
28 квітня 2017 року.  

Перелік предметів ЗНО залишається без 
змін (максимально можна обрати  
4 предмети). ДПА у формі ЗНО випускники 
матимуть можливість пройти із трьох  
предметів: українська мова і література 
(українська мова), другий предмет - 
математика або історія України (період XX - 
початок XXI століть), третій предмет - за 
вибором випускника (будь-який предмет 
ЗНО). За місцем навчання ДПА випускники 
проходити не будуть. 

У 2016 році зміщені терміни проведення 
ЗНО. Основна сесія розпочнеться 23 травня та 
закінчиться 15 липня 2017 року. Тестування з 
української мови і літератури відбудеться  
23 травня, іспанської, німецької, французької 
мов – 25 травня, англійської мови – 29 травня, 
математики – 31 травня, історії України –  
2 червня, російської мови – 6 червня, біології 
– 8 червня, географії – 12 червня, фізики –  
14 червня, хімії – 16 червня. 

Інформація про результати основної сесії 
зовнішнього незалежного оцінювання з усіх 

навчальних предметів буде розміщена на 
інформаційних сторінках учасників 
зовнішнього незалежного оцінювання до  
23 червня 2017 року (українська мова і 
література, іноземні мови, математика – до  
15 червня, історія України, біологія, російська 
мова – до 19 червня, географія, фізика, хімія – 
до 23 червня). 

За словами директора УЦОЯО В. Карандія, 
«запровадження всеохопного ЗНО з 
іноземних мов у якості обов’язкової 
процедури є передчасним, оскільки необхідно 
розв’язати питання, пов’язані зі змістом 
завдань, логістикою і забезпеченням 
проведення ЗНО, говоріння перевірити під 
час масового тестування надзвичайно 
складно, практично неможливо».  

В результаті Колегія Міністерства освіти і 
науки України ухвалила рішення про 
відстрочку всеохоплюючого ЗНО з іноземних 
мов, щоб дати можливість підготуватися до 
цієї складної та важливої процедури і учням, і 
вчителям. У 2017 році буде проведене 
апробаційне ЗНО з іноземних мов з 
використанням дворівневих предметних 
тестів і аудіювання. На 2018 рік заплановане 
його запровадження. 

У 2015 році Україна долучилася до 
важливої міжнародної програми оцінювання 
якості освіти PISA-2018. Метою програми є 
визначити здатність підлітків використову-
вати знання і уміння з математичних та 
природничих наук у життєвих ситуаціях, а 
також дослідити рівень їхньої читацької 
грамотності. Участь у PISA-2018 дозволить 
об’єктивно оцінити стан середньої освіти в 
Україні, усвідомити значущість поступових 
перетворень  у  галузі  освіти,  відстежити  

_________________________________________________________________________________________
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прогрес у досягненні навчальних 
результатів учнів. У 2016 році (жовтень-
грудень) відбудеться підготовчий етап, у 
2017 році (квітень-травень) Сумська область 
братиме участь у пілотному 
(апробаційному) проекті, у 2018 році 

(квітень-травень) відбудеться основний етап 
проведення.  

Отже, тільки за умови конструктивної 
взаємодії всіх ланок упровадження ЗНО 
буде дієвим інструментом удосконалення 
системи освіти на Сумщині. 

_________________________________________________________________________________________

 Інтегрування Украї-
ни у світовий простір 
стимулює соціальне за-
мовлення на творчих, 
конкурентоспроможних 

спеціалістів, які постійно  самовдосконалю-
ються. Однією з важливих задач сьогодення, 
що стоять перед школою, є досягнення 
нового сучасного рівня якості освіти. Це 
передбачає орієнтацію не тільки на засвоєння 
певних знань, але й на розвиток школярів, 
їхніх пізнавальних і соціокультурних 
здібностей. Тому ідея розвитку кожної 
дитини як мети і результату української 
освіти відображена в усіх законодавчих і 
методологічних напрацюваннях. Державні 
стандарти і навчальні програми мають 
відповідати вимогам часу, найновішим 
досягненням педагогічної науки, новому 
освітньому змісту. Глибинний смисл самої 
назви «початкова школа», «школа першого 
ступеня» зумовлює особливу роль цієї ланки і 
особливу відповідальність педагогів за якість 
її результатів. 

Саме результати навчальних досягнень 
учнів зумовили необхідність поновити зміст 
Державного стандарту початкової загальної 
освіти. Його упровадження з 1 вересня 2012 
року передбачає не тільки роботу за новими 
програмами, а й відображає сутність змін, що 
мають відбутися в освіті. Новий Державний 
стандарт початкової загальної освіти є 
інноваційним інструментом створення 
єдиного освітнього простору, умов для 
впровадження особистісно-орієнтованого 
підходу в навчально-виховному процесі 

початкових класів й одержання якісної освіти 
в усіх типах загальноосвітніх навчальних 
закладів, перехід від формування знань, умінь 
і навичок з певного предмета до формування 
в учнів груп компетентностей.  

Для можливості отримувати необхідну 
об’єктивну інформацію, виявляти проблеми та 
фактори, які чинять вплив на хід і результати 
освітніх реформ, визначати передумови для 
прийняття рішень й запровадження необхідних 
змін у навчальному процесі проводять  моніто-
рингові дослідження. У період з 2013 по 2016 
роки навчально-методичним відділом моніто-
рингу якості освіти та зовнішнього незалежного 
оцінювання Сумського ОІППО було проведено 
моніторингове дослідження стану запроваджен-
ня нових Державних стандартів початкової 
загальної освіти в загальноосвітніх навчальних 
закладах області. У моніторингу взяли участь 
загальноосвітні навчальні заклади десяти 
районів. 

Метою цього дослідження було виявлення 
ступеня готовності вчителів початкових класів, 
батьків учнів перших класів, заступників 
директорів із навчально-виховної роботи загаль-
ноосвітніх навчальних закладів до роботи за 
новим Державним стандартом початкової загаль-
ної освіти, аналіз досвіду та якості практичного 
впровадження нових державних вимог до 
рівня загальноосвітньої підготовки учнів 
початкових класів.  Для досягнення цієї мети 
були поставлені  завдання, які передбачали 
аналіз досліджуваної проблеми, розробку 
діагностики, проведення моніторингового 
дослідження, обробку й узагальнення отрима-
них результатів, надання рекомендацій стосовно  

 
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ 
ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ 

ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

О.В. Курган 
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запровадження необхідних змін у навчально-
виховному процесі. 

Враховуючи мету і завдання 
дослідження, була сформована вибірка, яка 
охоплювала вчителів перших класів (192 
особи), батьків учнів перших класів (2250 
осіб), заступників директорів з навчально-
виховної роботи загальноосвітніх навчаль-
них закладів (164 особи). Для проведення 
моніторингового дослідження був розробле-
ний інструментарій, що містив три види 
анкет для різних груп респондентів. Питання 
анкет були розраховані на відображення 
різних аспектів досліджуваної проблеми: 
виявлення наявності позитивних і 

негативних тенденцій упровадження нового 
Державного стандарту початкової загальної 
освіти.  

За результатами проведеного дослід-
ження були отримані й проаналізовані 
фактичні дані. Так, опитування показало, що 
педагоги налаштовані на процес оновлення 
освіти. Вони позитивно ставляться до 
запровадження нового Державного стандарту 
початкової загальної освіти. Але є і частина 
респондентів, яка до змін поставилася 
негативно. Можливо, це продиктовано 
невпевненістю, захистом від можливих 
труднощів, емоційних переживань (діаграма 1). 

 

Ставлення педагогів до впровадження нового Державного 
   стандарту початкової загальної освіти 
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60%
70%
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Учителі Заступники директорів

Позитивне Негативне

Обізнаність учителів перших класів і 
заступників директорів зі специфікою 
впровадження нового Державного стандарту 
початкової загальної освіти прослідковується 
у використанні різних форм методичної 
роботи: навчальні семінари, робота творчих 
груп, проведення майстер-класів, індивіду-
альні методичні консультації, підвищення 
кваліфікації у Сумському обласному інститу-

ті післядипломної педагогічної освіти, 
проведення педагогічних рад у навчальному 
закладі, вивчення матеріалів нового змісту 
Державного стандарту початкової загальної 
освіти самостійно і завдяки засобам масової 
інформації, сайтам Міністерства освіти і 
науки України, відділу освіти та навчального 
закладу (діаграма 2).  

Діаграма 1 

Діаграма 2 

  Джерела інформації зі специфіки впровадження нового       
    Державного стандарту початкової загальної освіти 
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Індив ідуальні методичні консультації

Підв ищення кваліфікації у Сумському ОІППО 

Педагогічні ради

Самостійне вив чення матеріалів

Засоби масової інформації, сайти

Учителі Заступники директорів
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Одним із основних напрямів державної 
освітньої політики визнано модернізацію 
системи дошкільної та початкової освіти із 
урахуванням забезпечення наступності в 
навчанні. І, як зазначила більшість опитаних, 

у їхніх закладах цей принцип реалізовується. 
Але негативним є той факт, що неперервність 
освіти в деяких навчальних закладах 
здійснюється або лише формально, або 
взагалі відсутня (діаграма 3).  

_______________________________________________________________________________________

Діаграма 3 
Рівень здійснення наступності між дошкільною та початковою  
     освітою  
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Відмінною рисою нового Державного 
стандарту початкової загальної освіти є 
перехід від знаннєвої до компетентнісної 
освіти. Отже, ключова компетенція уміння 
вчитися набула першочергового значення. 
Як показало опитування, значна кількість 
респондентів згодні з тим, що нова редакція 
Державного стандарту початкової загальної 
освіти передбачає формування цієї 
компетенції. Оновленим Державним 
стандартом визначається посилення 
формування здоров’язбережувальних 
компетенцій. Значна увага, на думку 

респондентів усіх категорій, приділяється 
загальнокультурній та громадянській 
компетенціям. Підготувати учнів до 
повноцінної життєдіяльності в умовах 
сучасного інформаційного суспільства – 
основна мета навчання. Як показало 
дослідження, учні мають опанувати знання, 
які передбачають соціальну, інформаційно-
комунікаційну компетенції. Проте, на думку 
опитаних учителів, заступників директорів і 
батьків першокласників, над формуванням 
соціальної компетенції у навчальних 
закладах  працюють  недостатньо  (діаграма 4).  

Ключові компетентності, формуванню яких сприяє нова редакція 
Державного стандарту початкової загальної освіти  
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Діаграма 4 

_________________________________________________________________________________________
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Напрямом пошуку шляхів забезпечення 
ефективності навчання є сучасний підхід до 
контролю та оцінювання якості підготовки 
учнів. Оцінка здатна викликати в школярів 
цілу гаму гострих переживань. У першому 
класі в класному журналі та зошитах оцінки 
в балах або рівнях не виставляються. 
Навчальні досягнення учнів оцінюються 

вербально. Спираючись на результати 
опитування, можна зазначити, що 91% 
учителів перших класів, 89% заступників 
директорів і 83% батьків першокласників 
загальноосвітніх навчальних закладів це 
підтримують і позитивно ставляться до 
існуючої системи оцінювання дітей-першокла-
сників  (діаграма 5). 

Ставлення до існуючої системи оцінювання  
першокласників  

Діаграма 5 
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Позитивною характеристикою нового 
Державного стандарту початкової загальної 
освіти є збалансованість співвідношення між 
компонентами змісту природничо-
математичної, суспільно-гуманітарної і 
оздоровчо-технологічної шкільної освіти, і на 
це вказали 97% учителів перших класів. Але 
занепокоєння викликає той факт, що завдяки 
новій редакції Державного стандарту 
початкової загальної освіти зменшення 
навчального навантаження на першокласни-
ків не відбулось (зазначили 72% вчителів 
перших класів і 67% заступників директорів). 

У ході дослідження було виявлено, що за 
рахунок варіативної складової навчальних 
планів для учнів перших класів у навчальних 
закладах викладаються курси, рекомендовані 
Міністерством освіти і науки України: 
християнська етика в українській культурі, 
основи християнської етики, риторика, 
українознавство, іноземна мова, розвиток 
продуктивного мислення, логіка, навчання 
грамоти, мнемотехніка, сходження етичного 
зростання, хореографія «Дорога в дивосвіт», 
інформатика, поетика, образотворче 
мистецтво, російська мова. При цьому 
більшість опитаних респондентів (учителі 
перших класів (72%), заступники директорів 
(78%), батьки першокласників (84%)) 
указали, що побажання батьків при виборі 
зазначених вище курсів ураховувалось. 

Учасники дослідження відмітили, що в 
початкових класах проводяться індивідуальні 
та групові заняття, спрямовані на 
покращення знань учнів перших класів. 

Становлення дитини багато в чому 
залежить від уміння педагога організувати 
відповідну роботу з родиною учня. А досягти 
мети у взаємодії з батьками можна лише за 
умови правильно налагодженого  педагогіч-
ного спілкування з ними. Педагоги повинні 
проводити активну діяльність у роботі з 
сім’єю учнів. І, як показало опитування, 
початківці, які брали участь у дослідженні, 
налагодили взаємозв’язок  «учитель –роди-
на» та співпрацюють із батьками у вихованні 
дітей. У школах відбуваються інформаційно-
консультативні педагогічні навчання батьків 
першокласників (батьківські лекторії), на 
яких проводиться просвітницька робота з 
роз’яснення основних положень нового 
Державного стандарту початкової загальної 
освіти, розкриваються  особливості організації 
навчально-виховного процесу у першому 
класі, індивідуальні та групові консультації 
психологів.  

Початкова школа – час,  коли закладаю-
ться та розвиваються основи багатьох 
психічних якостей, відбувається становлення 
і формування дитячої особистості. Отже, на 
допомогу вчителю повинна прийти 
психологічна служба. Організація роботи  
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такої служби навчального закладу є 
необхідною складовою успішної взаємодії 
всіх учасників педагогічного процесу. Вона 
допомагає першокласникам у вирішенні 
проблем, пов’язаних із навчанням, адаптацією 
до навчального закладу і навчально-
виховного процесу. Аналіз анкет учителів і 
заступників директорів показав, що учні-
першокласники отримують допомогу 
психолога щодо адаптації до школи, а саме: 
консультації, індивідуальні заняття з дітьми, 
корекційні вправи. 

Моніторингове дослідження допомогло 
отримати об’єктивну інформацію, і на основі 
аналізу дослідження були надані 
рекомендації стосовно поліпшення роботи 
означеного напряму, які можуть бути 
використані в методичній діяльності 

районними (міськими) методичними 
кабінетами та безпосередньо в організаційно-
методичній роботі загальноосвітніми 
навчальними закладами.  

Отже, завдяки впровадженню нового 
Державного стандарту та ключовим змінам в 
програмах у рамках оновлення української 
освіти початкова школа отримала можливість 
відповідати кращим європейським традиціям, 
бути конкурентоспроможною та піднятися на 
якісно новий рівень підготовки учнів. І тому 
створення необхідних організаційно-
педагогічних умов для впровадження 
Державного стандарту повинно забезпечити 
належний рівень якості освіти молодших 
школярів, що є фундаментом для подальшого 
навчання, виховання та розвитку.  

 

Технології та інновації  С.Ю. Захарченко 

ТЕХНОЛОГІЯ СТИСНЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 
 МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 

В умовах активної інформатизації освіти 
набуває важливого значення необхідність 
підвищення якості освіти за рахунок 
візуалізації навчальної інформації. 
Недостатність і обмеження часу для 
опанування складних шкільних програм, 
перенавантаження учнів вимагають пошуку 
інтенсивних методів і технологій навчання, 
що дозволяють засвоїти великі обсяги знань 
без збільшення часу. Інструментами 
засвоєння інформації в таких умовах стають 
графіка, символ, знак, використання яких 
дозволять підвищити якість навчання. 
 Актуальність теми полягає у 
використанні на уроках історії методів 
технології графічного стиснення з метою 
створення умов, які сприяють покращенню 
знань, підвищенню інтересу до предмету, 
успішній підготовці учнів до предметних 
олімпіад і зовнішнього незалежного 
оцінювання з історії.  

Інформаційна насиченість сучасного 
світу вимагає спеціальної підготовки 
навчального матеріалу перед його поданням, 
щоб у візуально осяжному вигляді дати 

учням на уроці основні або необхідні 
відомості. Візуалізація якраз і передбачає 
згортання інформації в початковий умовно-
графічний образ (наприклад, у формі 
таблиці, графіку, малюнку).  Ефективним 
способом обробки та компонування 
інформації є її «стиснення», тобто 
представлення в компактному, зручному для 
використання вигляді.  

До основ технології стиснення навчальної 
інформації можна віднести  теорію 
змістовного узагальнення В. Давидова, 
теорію  укрупнення  дидактичних  одиниць  
П. Ерднієва, теорію сучасних освітніх 
технологій Г. Селевка. Під «стисненням» 
інформації розуміється насамперед її 
узагальнення, укрупнення, систематизація, 
генералізація. П. Ерднієв стверджує, «що 
найбільша міцність освоєння програмного 
матеріалу досягається при подачі навчальної 
інформації у вигляді малюнку, числа, 
символа та слова.  У процесі навчання 
повинні формуватися елементи 
історичного мислення: систематизація, 
концентрація, виділення головного в змісті, а  
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застосування технології стиснення навчаль-
ного матеріалу дозволить виконати ці 
завдання». 

Технологія графічного стиснення навчаль-
ної інформації та фреймовий  підхід у 
педагогіці викликані вимогами до якості 
сучасної освіти. За допомогою   веб-проектів, 
посібників, які можуть бути створені 
вчителем,  легко  буде  навчатися, порівню-
вати, аналізувати історичний матеріал. 
Наприклад,  головною  позитивною власти-
вістю таблиць є швидкий перехід у 
навчальній діяльності до взаємодоповнення. 
Це особливо актуально у зв’язку з тим, що 
деякі завдання олімпіад, ДПА та ЗНО 
розраховані на учнів з провідним візуальним 
каналом сприйняття та візуалізації інформа-
тивного матеріалу. Використання схем, як 
зручного візуального ряду, допоможе у 
ситуаціях, коли недостатньо часу на глибоке 
засвоєння навчального матеріалу. Для 
стиснення навчального матеріалу на уроках 
історії та у позаурочний час доцільно 
використовувати таблиці, графіки, схеми, 
діаграми й опорні конспекти.  

Для виявлення ставлення учнів до методів 
навчання історії та до ефективних форм 
роботи на уроці можна провести опитування.  

1. Який вид заняття більше всього 
приваблює на уроці?  

2. За допомогою яких форм навчання 
краще засвоюється інформація?  

3. Який вид робіт для контролю знань є 
найбільш доступним? 

Після аналізу відповідей учнів, як 
засвідчує досвід, стає зрозумілим, що однією 
з доступних і бажаних форм роботи на 
уроках історії є робота з таблицями, схемами, 

тестами. Важливою властивістю таких 
завдань є їхня варіативність: відповідність, 
послідовність, аналіз, що є частиною завдань 
ДПА та ЗНО з історії України.  

З метою виявлення ефективності 
використання  технології  графічного стис-
нення навчального матеріалу, для його 
засвоєння, а також для підготовки до ЗНО 
була проведена відповідна робота. 

1. Розроблена вступна блочна таблиця за 
програмовою темою, яку використали при 
вивченні нового матеріалу, закріпленні та 
повторенні. 

2. Використання тематичних таблиць, 
схем у процесі вивчення нового матеріалу. 

 3. Використання перевірочних таблиць, 
навчальних картин, схем під час закріплення 
нового матеріалу.  

4. Використання графічного стисненого 
матеріалу в процесі підготовки  державної 
підсумкової атестації та зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

5. Аналіз та заповнення навчальних 
таблиць за заданою темою (пошук 
інформації). 

6. Проведення тренувальних занять у ході 
повторення та закріплення навчальної 
таблиці за відповідною програмовою темою. 
У процесі графічного стиснення навчальних 
знань зручно розподілити роботу на три 
етапи. 

Наприклад, тема уроку «Козацькі рухи 20-
30-х років ХVII століття» (8 клас). 

Перший етап. Вступна таблиця «Козацькі 
рухи 20-30-х років ХVII століття» Під час 
ознайомлення з таблицею учні візуально 
закріплюють загальні хронологічні та 
понятійні дані визначеного періоду.  

_________________________________________________________________________________________

Рік Подія Діячі Поняття Наслідки 

1625 Польсько-козацький 
збройний конфлікт. 

Ст. Конец польський, 
Марко 
Жмайло, 
Дмитро Дорошенко. 

Куруківська 
угода. 

Підписання 
Куруківської 
угоди. 

  
1630 

  
Повстання Тараса Федоровича 
(Трясила). 

  
Тарас Федорович (Трясило), 
Григорій Чорний, Антон 
Конашевич-Бут. 

  
Тарасова ніч, Золота рота, 
Переяславська угода. 

  
Підписання Переяслав-
ської угоди. 

1635 Повстання 
Івана Сулими. 

Левассер де Боплан, 
Іван Сулима. 

Кодак. Невдала спроба підняти 
повстання. 

1637-      
1638 

Козацьке повстання Павло Бут (Павлюк), Яків 
Острянин (Остряниця), Дмитро 
Гуня, М.Потоцький, Єремія 
Вишневецький. 

Кумейки. Поразка повстання, 
національно-визвольний 
характер повстання. 

1638    
1 березня 

Ординація Війська 
Запорозького. 

  
  

  Суттєве обмеження прав 
козаків. 
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Другий етап. Збільшена таблиця по 
козацьким повстанням 20-30-х років ХVII 
століття. 

Така таблиця у стислому вигляді фіксує 
велику кількість матеріалу, який у підручни-
ках викладається на кількох сторінках. 

_________________________________________________________________________________________ 

Дата 
проведення 

Лідери Причини (спільні для всіх 
повстань) 

Основні події Результати 

 
Вересень -
листопад 1625 
року. 

 
Марко 
Жмайло, 
Михайло 
Дорошенко-  
українські 
гетьмани, 
Ст.Конец-
польский –
коронний 
гетьман. 

 
Невиконання польською 
владою обіцянок, даних 
козакам перед Хотинською 
війною; погіршення умов 
життя селян і міщан; 
перешкоджання козакам 
польською  владою здійс-
нювати походи против 
турків і татар. 

 
У вересні 1625 року Станіслав 
Конецпольський вирушив з військом з м. Бар 
у Подніпров’я. Із Січі вийшло 20-тис.військо 
на чолі із запорозьким гетьманом Марком 
Жмайлом. 25 жовтня 1625 р.– бій між 
поляками та козаками, козаки змушені 
відступити до Курукового озера, де 
отаборилися. 6 листопада 1625 р. новообраний 
гетьман Михайло Дорошенко уклав з 
поляками Куруківську угоду. 

 
Укладена  Куруківська 
угода з метоюізолювати 
реїстрове козацтво від 
решти козаків. 
Умови:  
– збільшення реєстру до 
шести тисяч; 
– реєстровим козакам 
дозволяли селитися тільки 
на королівських землях; 
– створено шість 
територіальних полків 
(Корсунський, Черкаський, 
Переяславський, 
Чигиринський, 
Білоцерковський, 
Канівський). 
Але на Січі з 1628 р. стало 
формуватися нереєстрове 
козацтво. 

 
Березень-
травень 1630 
року. 
  

 
Тарас 
Федорович 
(Трясило), 
Антон 
Конашевич-
Бут 

 
Розбої поляків, релігійні 
утиски, зростання про-
тирічч між реєстровими та 
нереєстровими козаками. 

 
У середині березня 1630 р. нереєстрові 
запорозькі козаки обрали своїм гетьманом 
Тараса Федоровича (Трясила). Він на  чолі 
десятитисячного  козацького війська зайняв 
Черкаси, взяв Корсунь, Переяслав. У травні 3 
тижні під Переяславом йшли вирішальні бої з 
поляками. Центральною подією стала 
«Тарасова ніч». Козацький загін знищив т.з. 
«Золоту роту» з молодих шляхтичів (штаб 
Конецпольского). Новообраний гетьман 
Антон Конашевич- Бут уклав з поляками 
Переяславську угоду. 

 
Укладена Переяславська 
угода  на  основі Куруків-
ської. Реєстр козаків було 
збільшено з 6 до 8 тисяч. 
Повстання Федоровича 
(Трясила) стало першим 
великим виступом козаків, 
що мало національно-
визвольний 
характер. 

  
Серпень 1635 
року 

  
Іван Сулима, 
Гійом де 
Левассер –
французький 
інженер, який 
керував 
будівництвом 
фортеці 
Кодак. 

  
У лютому 1635 року 
польський сейм видав 
постанову «Про 
припинення козацького 
свавілля»,за якою на 
правому березі Дніпра 
почалося будівництво 
фортеці Кодак для 
блокування Запорозької 
Січі. Цей факт викликав 
обурення козаків. 

  
В середині серпня 1635 року козаки на чолі з 
нереєстровим гетьманом І.Сулимою захопили 
фортецю Кодак,частково її зруйнувавши.Але 
повстання було придушене за допомогою 
загону реєстрових козаків. 

  
Повстання показало 
непереборне прагнення 
козаків до свободи. 

  
1637-1638 
роки 

  
Павло Бут 
(Павлюк), 
Яків 
Острянин 
(Остряниця), 
Дмитро Гуня 
– керівники 
повстання. 

  
Поштовхом до повстання 
стало проведення польним 
гетьманом М.Потоцьким 
«чистки козацтва»  з метою 
вилучення 
неблагонадійних. 

 
У грудні 1637 року нереєстровий гетьман  
П.Бут повів козаків на Черкащину.16 грудня 
1637 р. був вирішальний бій під Кумейками, 
де повсталі зазнали поразки. Навесні 1638 р. 
новий гетьман Я.Острянин продовжив 
боротьбу. У квітні повстанці перемогли під 
Говтвою. У травні їх спіткала невдача під 
Лубнами і Жовнином. Повсталі через р.Сула 
перейшли на територію Московії. 
Новообраний гетьман Д. Гуня в урочищі 
Старець отаборився, але повстання було 
придушене. 

  
У березні 1638 року 
польський Сейм прийняв 
постанову «Ординація 
Війська Запорозького…»: 
- були  скасовані права та 
привілеї реєстровців; 
- козаки позбавлялися 
військової та судової 
влади; 
- встановлювався реєстр у 
6 тисяч; 
- міщанам і селянам 
заборонялося вступати до 
козаків. 
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Третій етап. Пошук інформації. 
Для повторення теми учням 

пропонуються олімпіадні завдання або 
завдання ЗНО з відповідного питання. 
Можна залучити школярів до пошуку 
різноманітних завдань, які закріплюють 
знання визначеної заздалегідь теми. 
Наприклад, тест із ЗНО-2012 року:  

 «Збільшення польською владою 
козацького реєстру до 6 тис. осіб та 
організація шести територіальних полків 
стало наслідком козацького – селянського 
повстання під проводом:  

А) К.Косинського.  
Б) С.Наливайка. 
В) М.Жмайла.  
Г) Т.Федоровича». 
 Використовуючи пошукову діяльність 

учнів, можна перевірити, на якому рівні 
засвоєно матеріал уроку, та зорієнтувати на 
подальшу роботу.  

Отже, робота графічного стиснення 
навчальних знань проводиться у три етапи: 
вступ до теми з використанням вступної 
блочної таблиці, збільшення інформації, її 
структурування, закріплення та повторення 
навчального матеріалу з можливим пошуком 
інформації. У такій формі інформація краще 
запам’ятовується та відтворюється. 
Дидактичні одиниці, систематизовані таким 
чином, як правило, складаються з невеликої 
кількості великих одиниць – блоків 
інформації, які здатна вмістити короткочасна 
пам’ять учня.  

Отже, використання технології 
графічного стиснення навчального матеріалу 
з історії ефективно впливає на якість 
вивчення предмету. При систематичному 
застосуванні зручного візуального ряду 
(таблиць, різноманітних схем) посилюється 
мотивація учнів, реалізується їхній творчий 
потенціал.  

О.Ф. Борисенко   

 
 КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ 
ГЕОГРАФІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 
 Сучасне суспільство 
вимагає від школи підготовки 
випускників, здатних самостійно 
вирішувати життєво важливі 
завдання, бути соціально 

активними, критично мислити, використовувати 
шкільні знання для вирішення реальних 
проблем. Тому усе більшого значення набуває 
компетентнісний підхід до викладання 
навчальних предметів, оскільки компетентності 
є індикаторами, що дозволяють визначити 
готовність учня-випускника до подальшого 
особистого розвитку та до активної участі у 
житті суспільства. Враховуючи актуальність 
зазначеної теми, у березні 2016 року 
навчально-методичним відділом моніторингу 
якості освіти Сумського ОІППО було 
проведено моніторингове дослідження 
реалізації компетентнісного підходу в 
процесі викладання географії.  

Моніторинг  проводився методом анкету-

вання  заступників  керівників загальноос-
вітніх навчальних закладів району, учителів 
географії, учнів 10-х класів. Серед завдань 
дослідження були: аналіз готовності учителів 
до впровадження компетентнісного підходу 
до викладання географії та виявлення 
основних напрямів роботи вчителів географії 
з формування компетентностей учнів 
засобами навчального предмету. 

Компетентність – це сукупність знань, 
умінь,  навичок, емоційно-ціннісних устано-
вок і здібностей учнів, сформованих у 
процесі навчання та набуття досвіду. Відтак, 
надзвичайно великого значення в процесі 
впровадження компетентнісного навчання 
набуває організація діяльності навчального 
закладу в напрямі створення необхідних для 
цього матеріальних, педагогічних і методи-
чних умов. Дослідження методичної 
складової діяльності заступників директорів 
загальноосвітніх  навчальних  закладів,  що  
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взяли участь у моніторингу, дає можливість 
оцінити ефективність створених умов для 
реалізації компетентнісного підходу  в процесі 
викладання географії.  

За відповідями респондентів, з метою 
упровадження компетентнісного підходу до 
викладання розглядалися такі питання: вибір 
технологій та організаційних форм роботи з 
упровадження компетентнісного підходу, 
методи  формування  географічних компе-
тентностей, ознайомлення з літературою з 
проблем упровадження компетентнісного 
підходу до вивчення географії. Як свідчить 
аналіз відповідей респондентів, у навчальних 
закладах  систематично  проводились засі-
дання методичних об’єднань, де розглядались 
питання формування навчальних компетенцій 

учнів, зокрема формування теоретичних 
основ компетентнісно зорієнтованого підходу 
в процесі вивчення географії (67% відповідей 
респондентів). Проведення майстер-класів, 
тренінгів, практикумів для вчителів 
підтвердили  45%  респондентів. Про опрацю-
вання в закладі  педагогічних технологій 
компетентнісного навчання, що сприяє 
підвищенню фахового рівня педагога, 
розвитку творчості, оволодінню новими 
технологіями,  стимулює  самоосвітню дія-
льність, створює умови для реалізації 
компетентнісного підходу в навчально-
виховному процесі, повідомили 40% 
опитаних. Активно залучають педагогів до 
роботи творчих груп 33% заступників 
директорів (діаграма 1).  

Діаграма 1 

Напрями науково-методичного супроводу здійснення  
компетентнісного підходу до викладання географії  
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У більшості досліджених закладів існує 
практика узагальнення педагогічного досвіду 
з питань упровадження компетентнісного 
підходу до викладання навчальних 
дисциплін. З цією метою в 76% досліджених 
загальноосвітніх навчальних закладів  були 
створені та функціонують  інформаційні 
банки даних. Але у 88% закладів (від 
зазначеної кількості) інформаційні банки 
створені лише частково. Тільки 6% 
досліджених закладів, за даними 
проведеного опитування, повністю 
забезпечені методичними матеріалами з 
питань компетентнісного підходу до 
викладання географії. Про часткову 
забезпеченість відповідними матеріалами 

повідомили 91% опитаних.  
Важливу роль у формуванні ключових 

компетентностей  відіграє позаурочна 
діяльність учнів. Відвідуючи факультативи, 
гуртки, учні мають змогу застосовувати 
набуті знання, уміння, навички в 
нестандартних ситуаціях. Географічні 
олімпіади, турніри, конкурси сприяють 
практичній перевірці здобутих знань і 
формуванню географічних компетентностей 
школярів. Серед позаурочних форм роботи з 
географії, які використовують учителі у процесі 
реалізації компетентнісного підходу, 
заступники директорів назвали географічні 
олімпіади, турніри, конкурси, спецкурси, 
предметні гуртки (діаграма 2). 
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Діаграма 2 
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Форми позаурочної роботи, що використовуються учителями  
географії у процесі реалізації компетентнісного викладання  

Вивчення проблем підготовки педагогів 
до  впровадження  компетентнісно зорієн-
тованого підходу до навчання є одним із 
важливих завдань методичної роботи в школі. 
Тільки близько половини (48%) респондентів 
повідомили про відсутність у закладах 
діагностики інформаційних потреб педагогів 
із зазначеного вище питання.  

Серед проблем, які виникають під час 
упровадження компетентнісного викладання 
географії, заступники директорів навчальних 
закладів назвали проблеми матеріально-
технічного  забезпечення,  відсутність моти-
вації та інтересу учнів, відсутність 
системності й цілісності в організації 
навчально-виховного процесу, недостатній 
рівень психолого-діагностичного супроводу, 
обмеженість часу на розробку дидактичних 
матеріалів. Певну проблему становить і 
недостатня  забезпеченість  закладів суча-
сними технічними засобами навчання, без 
яких ефективно впровадити компетентнісне 
навчання неможливо. За оцінкою 82% 
респондентів, забезпеченість закладів 
указаними засобами знаходиться на  
середньому рівні, а 18% – на низькому рівні.  

Компетентнісний підхід в освіті потребує 
від учнів уміння оперативно та гнучко 

адаптуватися до вимог часу, застосовувати 
свої знання для вирішення нестандартних 
завдань, а від учителів – уміння правильно 
організовувати навчальну діяльність 
школярів, ефективно управляти нею. З метою 
дослідження готовності педагогів до 
впровадження компетентнісного підходу 
було проведено анкетування вчителів 
географії 38 загальноосвітніх навчальних 
закладів. Готовність до реалізації 
компетентнісного викладання географії 59% 
респондентів оцінили середнім, а 41% 
учителів високим рівнями. Ця оцінка 
відрізняється від відповідей (на аналогічне 
запитання) заступників директорів 
досліджених закладів. Так, 85% опитаних 
оцінили готовність учителів до компетентнісно 
зорієнтованого навчання середнім, 12% – 
високим, 3% – низьким рівнями. 

Як повідомили респонденти-вчителі, з 
метою розширення знань педагогів з питань 
упровадження компетентнісного підходу до 
викладання географії у навчальних закладах 
застосовуються такі форми методичної  
роботи: засідання методичних об’єднань, 
групові та індивідуальні консультації, робота 
творчих груп учителів, школи молодого 
учителя (таблиця 1). 

Таблиця 1 Форми методичної роботи з компетентнісного викладання,  
які реалізовані в досліджених закладах 

№ з/п Форми методичної роботи Кількість 
відповідей 

(у %) 
1 Засідання методичних об’єднань 95 

2 Групові та індивідуальні консультації для педагогічних працівників 44 

3 Майстер-класи, тренінги 32 

4 Школи молодого вчителя 34 

5 Робота творчих груп учителів 29 

7 Школи педагогічної майстерності 15 

6 Інтернет – конференції 5 

8 Педагогічні студії - 
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На засіданнях методичних об’єднань, 
розглядались такі питання: ознайомлення з 
літературою з проблем упровадження компе-
тентнісного підходу до вивчення географії, 
методи  формування  географічних компе-
тентностей, вибір технологій та організаційних 
форм роботи з упровадження компетентнісного 
підходу, створення алгоритму формування 
комплексу компетентностей. 

Компетентнісний підхід до викладання 
навчальних дисциплін має увійти до 
педагогічної практики кожного вчителя. 
Отже, одним із завдань навчальних закладів є 
забезпечення педагогів достатньою кількістю 
методичних матеріалів, які б допомогли 
вчителям ефективно займатися самоосвітою 
та саморозвитком у зазначеному вище 
напрямі. За результатами опитування, цими 
матеріалами досліджені заклади забезпечені 
здебільшого  частково.  Про  повну забез-
печеність повідомили лише 7% респондентів. 

Формування як загальних, так і 
предметних (галузевих) компетенцій, 
ґрунтується на певних уміннях, знаннях, 
навичках, особистій продуктивній діяльності 
учнів, критичному осмисленні ними 
набутого життєвого досвіду. Отже, важливим 
аспектом упровадження компетентнісного 
викладання в географії повинен стати 
правильний вибір базових технологій і 
методів навчання. Більшість педагогів, що 
взяли участь у дослідженні, серед 
запропонованих методів і технологій обрали 
проблемне навчання, диференційоване 
навчання,  особистісно  зорієнтоване нав-
чання, проектне навчання, розвиток 
критичного мислення, тренінгові технології, 
модульні технології.  

Основними методами та прийомами, що 
використовують  педагоги  з  метою упро-
вадження компетентнісного навчання, є 
робота учнів у групах (90%), самостійна 
робота (73%), проведення нестандартних 
уроків (68%), навчальні дискусії (61%), 
ділові та розвивальні ігри (49%), інтеграція з 
іншими навчальними предметами (37%).  

Задля формування в учнів базових 
компетентностей і географічної предметної 
компетентності значну увагу педагоги мають 
приділяти розвитку інтересу до географії, 
створенню та підтримці позитивної мотивації 
до вивчення навчальної дисципліни. Але між 
обраними вчителями географії засобами 
розвитку пізнавальної мотивації та засобами 

мотивації до компетентнісного навчання є 
певна диспропорція. Так, використання 
творчих завдань обирають 93% опитаних, 
створення проблемних  ситуацій – 93%, 
бесіди та опрацювання тексту, додаткових 
джерел – по 76% відповідей респондентів. 
При цьому діяльнісний підхід, який є для 
компетентнісного навчання одним із 
провідних засобів розвитку пізнавальної 
мотивації, обрали лише 39% респондентів. 
Це дає змогу припускати, що творчі завдання 
та пропоновані учням проблемні ситуації 
носять здебільшого теоретичний, а не 
прикладний характер.  

Подібна ситуація спостерігається з 
вибором видів завдань для оцінювання 
навчальних досягнень учнів у контексті 
реалізації компетентнісного підходу. Для 
здійснення контролю вчителі переважно 
застосовують тести (98%) та окремі 
контрольні запитання (78% відповідей). 
Проблемно-пошукові завдання обирають 
63% респондентів, а навчальні проекти 
використовують 56% опитаних  учителів. 

Своїми найбільшими проблемами на 
шляху упровадження компетентнісного 
підходу учителі вважають недостатність 
матеріально-технічного забезпечення (93% 
відповідей), відсутність мотивації та інтересу 
учнів (44%), обмеженість часу для розробки 
тематичних дидактичних матеріалів (17%). 
Тільки 2% учителів, що взяли участь в 
опитуванні, вказали на відсутність проблем, 
які  заважають  упровадженню компе-
тентнісного викладання географії.  

Зміст і методика викладання будь-якого 
навчального предмета мають специфічні 
риси. Учитель географії, викладаючи 
навчальну дисципліну, може і повинен 
формувати компетентності учнів засобами 
свого предмета. За відсутності єдиної 
класифікації базових компетентностей нами 
були визначені для дослідження такі: 
соціальна, полікультурна, комунікативна, 
творча, інформаційна, компетентність 
самоосвіти та саморозвитку. З огляду на 
специфіку предмета розглядались такі фахові 
компетентності,  як  картографічна  та геог-
рафічна (практичного спрямування). 

У ході дослідження було проведено 
самооцінювання ступенів реалізації 
учителями завдань щодо формування 
зазначених вище компетентностей учнів 
(таблиця 2). 
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Таблиця 2  Самооцінка реалізації учителями завдань щодо  
формування ключових компетентностей учнів 

№ 
з/п 

Назва компетентності Ступінь реалізації (кількість у %) 

повністю частково не реалізована 

1 Соціальна 58 39 2 

2 Полікультурна 32 66 2 

3 Комунікативна 71 29 - 

4 Інформаційна 58 42 - 

5 Самоосвіти та саморозвитку 49 49 2 

6 Творча 32 68 - 

7 Картографічна 51 49 - 

8 Географічна (практичного спрямування) 68 32 - 

За результатами дослідження, найкраще  
реалізуються педагогами комунікативна та 
географічна компетентності. За даними самооці-
нювання, повністю їх опанували 71% та 68% 
респондентів відповідно. Найгірше, на думку 
опитаних, ними реалізуються творча та 
полікультурна компетентності. Лише по 32% 
респондентів вважають їх повністю 
реалізованими. Невисоку ступінь реалізації, 
на думку опитаних учителів, мають картографічна 
компетентність і компетентність самоосвіти та 
саморозвитку.  

Отже, ключові компетентності школяра не 
протиставлені  основним  компонентам геог-
рафічної освіти, а є особливим комплексом, 
що містить сукупність різних компонентів 
змісту освіти. Учителям географії необхідно 
зосередити зусилля на тому, щоб засобами 
свого  предмету  та  застосуванням у педа-
гогічній практиці активних методів навчання 
зробити процес формування в учнів основних 
навчальних  компетентностей  більш ефек-
тивним. 

 

Г.Ф. Сударева  ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК 
УОСОБЛЕННЯ ІДЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ 

ТА ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ОСВІТИ 
 

 Освіта – основа роз-
витку особистості, суспі-
льства, нації та держави, 
запорука успішного май-
бутнього України. Успіх 
к р а ї н и  з у м о в л е н и й 

успіхом кожного її громадянина. Огляд 
різних формул успіху відомих авторів дає 
змогу простежити «головні кроки до успіху», 
своєрідний «алфавіт успіху»: визначеність 
мети або старт з правильними цілями, віра в 
себе, впевненість у власних силах, дбайливе 
ставлення до часу і грошей, здатність 
доводити справу до кінця або дотримання 

вибраного шляху, здоровий глузд, знати, коли 
потрібно в ідступити,  колектив ізм, 
синергія,  контрольована  увага, самодис-
ципліна, особиста ініціатива, перетворення 
проблем у можливості, підтримка фізичного 
та душевного здоров’я, позитивний стан духу, 
творчий підхід, уміння робити висновки з 
невдач та ін. [4].  

Узявши за основу ідею успішності як 
умови розвитку ліберально-демократичного 
суспільства, українська освіта як найбільш 
масштабна й людиномістка сфера 
українського суспільства проголосила своєю 
метою  допомогти  тим,  хто навчається, стати  
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 успішними в житті. Досягнення цієї мети має 
забезпечуватися виконанням завдань з 
модернізації освітянської галузі України, 
зазначених у Національній доктрині розвитку 
освіти [10]. Головним серед них є перехід до 
особистісно  орієнтованої  освіти, спря-
мованій на виявлення суб’єктного досвіду 
кожного учня та надання психолого-
педагогічної допомоги в становленні його 
індивідуальності,  у  життєвому самови-
значенні, самореалізації.  

Ключовим поняттям у цьому розумінні 
особистісно орієнтованої освіти є 
«суб’єктний досвід учня». І.Якиманська 
визначає суб’єктний досвід як досвід 
особистості, досвід життєдіяльності та 
самореалізації, який набуває дитина під час 
спілкування,  діяльності,  пізнання, спосте-
режень, прийняття рішень стосовно власного 
життя, вчинків, переживань власних успіху та 
невдач, саморефлексії. Вчена виокремила 
кілька типів суб’єктного досвіду, а саме 
пізнавальний, комунікативний і творчий. Тип 
і рівень розвитку суб’єктного досвіду можуть 
бути різними, особливими в кожного учня. 
Ось чому так важливо вчителю виявляти 
структуру  суб’єктного  досвіду  учня, домі-
нуючі в ньому компоненти, визначати його 
сильні та слабкі сторони і створювати умови 
для його розвитку [16].  

Зазначивши мету модернізації української 
освіти, Національна доктрина в силу свого 
формату не вказує на інструмент її реалізації. 
Таким інструментом стали Державний 
стандарт загальної початкової освіти та 
Державний стандарт базової та повної 
загальної середньої освіти (далі Державні 
стандарти освіти) [2;3]. 

В основу Державних стандартів освіти 
покладені три освітні інновації: особистісно-
зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний 
підходи, які генетично пов’язані між собою. 
Особистісно-зорієнтований підхід зазначає 
мету сучасної освіти – розвиток особистості 
як суб’єкта власної діяльності та суспільних 
відносин, як це проголошено в Національній 
доктрині. Компетентнісний підхід відповідає 
на запитання, як формувати суб’єктність в 
учнях (через формування компетентностей). 
Діяльнісний підхід вказує, якими засобами 
формувати компетентності (у діяльності, 
тобто використовуючи активні форми 
навчання, сучасні освітні технології). 

Найскладнішим у практичній реалізації є 

компетентнісний підхід. Він, по-перше, 
передбачає переорієнтацію педагогічного 
процесу в загальноосвітньому навчальному 
закладі на нові, незвичні для традиційної 
школи вимоги до її випускників, такі як 
готовність змінюватись і пристосовуватися до 
нових потреб життя, вміння оперувати й 
управляти інформацією, активно діяти, 
швидко приймати рішення, навчатись 
упродовж життя. А це більшою мірою 
залежить не від отриманих знань, умінь і 
навичок, а від якостей, для позначення яких і 
використовуються поняття «компетентність» 
і «компетенція».  

По-друге, зазначені базові дефініції 
(«компетентність»  і  «компетенція») не отри-
мали ще однозначного й одностайного 
наукового тлумачення ані в світовій, ані в 
українській освітянській науці. У таких 
умовах доцільним дотримуватись їхніх 
визначень, наданих у нормативних 
документах МОН України [2;3;9]. Так, за 
Державними  стандартами  освіти, компе-
тентність – це набута в процесі навчання 
інтегрована здатність учня, що складається із 
знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, 
що можуть цілісно реалізовуватися на 
практиці; компетенція визначається як 
суспільно визнаний рівень знань, умінь, 
навичок, ставлень у певній сфері діяльності 
людини. Отже, компетенція – це відчужена, 
наперед задана соціальна вимога (норма) до 
освітньої підготовки учня, необхідної для 
його якісної продуктивної діяльності в певній 
сфері.  

Визначивши  поняття  освітніх компе-
тентностей, варто з’ясувати їх ієрархію. В 
українських освітянських нормативних 
документах прийнята трирівнева ієрархія 
компетентностей: предметні (галузеві), 
міжпредметні, ключові [2;3;9]. Предметна 
(галузева) компетентність – це набутий 
учнями  у  процесі  навчання  досвід специ-
фічної для певного предмета діяльності, 
пов’язаної із засвоєнням, розумінням і 
застосуванням нових знань. Міжпредметна 
компетентність –  це  здатність  учня засто-
совувати щодо міжпредметного кола проблем 
знання, уміння, навички, способи діяльності 
та ставлення, які належать до певного кола 
навчальних предметів й освітніх галузей. 
Ключова компетентність – це спеціально 
структурований комплекс характеристик 
(якостей)  особистості,  що  дає можливість їй  
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ефективно діяти в різних сферах 
життєдіяльності і належить до 
загальногалузевого змісту освітніх 
стандартів. 

Серед зазначених компетентностей 
найбільш значущою є ключова 
компетентність. Вона сприяє досягненню 
особистістю успіхів у житті, розвитку якості 
суспільних інститутів, відповідає 
багатоманітним сферам життя.  

Перелік ключових освітніх 
компетентностей визначається на основі 
головних цілей загальної освіти, 
структурного представлення соціального 
досвіду й досвіду особистості, а також 
основних видів діяльності учня, що 
дозволяють йому опановувати соціальний 
досвід, одержувати навички життя та 

практичної діяльності в сучасному 
суспільстві [15]. Але цей перелік також є 
різним не тільки в різних країнах, але й в 
наукових виданнях і нормативних 
освітянських документах однієї країни, так 
саме як в Україні. У таблиці для порівняння 
наведені переліки ключових 
компетентностей, зазначених у 
Рекомендаціях Європарламенту та Ради 
Європи «Ключові компетентності для 
навчання впродовж життя (Європейські 
орієнтири)» [8, с.22], за Державними 
стандартами освіти [2;3] та проектом 
концепції «Нова українська школа», що 
презентований у серпні 2016 року і діятиме з 
2018 року [13] (порядок переліку надається 
за відповідними документами): 

Ключові компетентності 

за Рекомендаціями Європарламенту та Ради 
Європи «Ключові компетентності для 
навчання впродовж життя (Європейські 
орієнтири)» 

за Державними стандартами освіти за проектом концепції «Нова українська 
школа» 

– знання рідної мови; – уміння вчитися, – спілкування державною (і рідною у разі 
відмінності) мовами; 

– знання іноземних мов; – уміння спілкуватися державною, рідною та 
іноземними мовами; 

– спілкування іноземними мовами; 

– математичні та базові науково-технічні 
компетентності; 

– математична компетентність; – математична грамотність; 

– інформаційно-комунікативні 
компетентності; 

– базові компетентності в галузі 
природознавства і техніки; 

– компетентності в природничих науках і 
технологіях; 

– уміння вчитися; – інформаційно-комунікаційна 
компетентність; 

– інформаційно-цифрова компетентність; 

– соціальна і громадянська компетентність; – соціальна компетентність; – уміння навчатися впродовж життя; 

– ініціативність і підприємливість; – громадянська компетентність; – соціальні і громадянські компетентності; 

– культурна обізнаність та здатність до 
експресії (вираження). 

– загальнокультурна; – підприємливість; 

  – підприємницька компетентність; – загальнокультурна грамотність; 

  – здоров’язбережувальна компетентність. – екологічна грамотність і здорове життя. 

Як свідчать дані таблиці, перелік 
компетентностей в українській освіті 
наближений до європейського, але разом з 
тим має відміни: компетентність «уміння 
спілкуватися державною, рідною та 
іноземними мовами» підкреслює дієвий 
характер  відповідних  знань;  «загальнокуль-
турна компетентність» вміщує більш широке 
значення, ніж подібна компетентність в 
європейському переліку; включення в перелік 
«здоров’язбережувальної  компетентності»  
(Державні стандарти) та компетентності 
«екологічна  грамотність,  здорове життя»  
(проект концепції) відображає їх актуальність 
в українських реаліях.  

У проекті концепції «Нова українська 
школа» наводиться оновлений перелік 

компетентностей порівняно з Державними 
стандартами  з  десяти  ключових компе-
тентностей, якими буде оперувати вчитель 
після затвердження документу. Для деяких з 
них змінено назву, розширено означення. 

Серед перелічених компетентностей при-
вертає на увагу «підприємницька компетен-
тність», яка з’явилася в українському переліку 
ключових компетентностей останнім часом. 
Це пов’язане з тим, що школа сьогодні має 
готувати учня не лише як носія знань, а і як 
конкурентноспроможну особистість, що здат-
на використовувати здобуті знання для 
успішної діяльності в будь-якій сфері 
суспільного життя. Важливість й актуальність 
її підтверджується реалізацією численних 
проектів,  зокрема,  українсько-польських  

_________________________________________________________________________________________
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проектів  «Шкільна  академія  підприємницт-
ва», «Уроки з підприємницьким тлом» тощо [14]. 

Розглянемо  сутність  поняття «підприєм-
ницька компетентність». З точки зору практи-
чної  психології,  підприємницька компетен-
тність – це особиста якість, здібність, 
модель поведінки, необхідні для успішного 
вирішення певних бізнес-задач та досягнення 
високих результатів у підприємницькій діяль-
ності [8, 23].  

У Європейській довідковій системі (Kee 
Competences for Lifelong Learning. A European 
Reference Framework) підприємницька компе-
тентність  трактується  як  здатність особис-
тості втілювати ідеї у сферу економічного 
життя, як інтегрована якість, що базується на 
креативності, творчості, інноваційності, 
здатності до ризику, а також спроможності 
планувати та організовувати підприємницьку 
діяльність [8, 23].  

У проекті концепції «Нова українська 
школа» підприємницька компетентність 
розглядається як «уміння генерувати нові ідеї 
й ініціативи та втілювати їх у життя з метою 
підвищення як власного соціального статусу 
та добробуту, так і розвитку суспільства і 
держави. Здатність до підприємницького 
ризику» [13]. 

Сучасна українська дослідниця Ю.Білова 
додає до перелічених характеристик «лідер-
ські якості, уміння розв’язувати конфліктні 
ситуації, приймати рішення в умовах 
невизначеності, працювати в команді, стиму-
лювати й мотивувати зусилля працівників, 
створювати організаційні структури» [1,12].  

Зазначені тлумачення цієї дефініції 
нівелює розповсюджену помилку трактувати 
підприємницьку компетентність лише як 
здатність до комерції й відкриває зміст 
завдань, що постають перед учителем у 
справі формування в учнівській молоді 
підприємницької компетентності, а також 
можливість формувати її не тільки на уроках 
економіки чи основ підприємницької 
діяльності, а й у рамках інших шкільних 
предметів.  

Українські вчені та педагоги-дослідники, 
використовуючи  закордонний  досвід, з’ясо-
вують специфічні риси, особливості та шляхи 
виховання підприємницької компетентності 
учнів, починаючи з початкової школи. Так, 
для учнів 2-4 класів розроблена Програма 
навчального курсу «Цікава економіка» [12], 

яка враховує вимоги Державного стандарту 
початкової загальної освіти. Програма 
зорієнтована на широке використання 
активних методів навчання, спрямованих на 
розвиток у школярів здібностей спостерігати, 
зіставляти, встановлювати зв’язки, класифі-
кувати,  систематизувати,  робити узагаль-
нення та висновки тощо. 

Творчий колектив учителів Донецької 
області розробив Програму та методичний 
посібник для вчителів «Школа бізнесу: 1-4 
класи» [8, 29-33], за якими навчання 
відбувається в ігровій формі, заняття 
об’єднані єдиним сюжетом і казковими 
героями, що «розкривають секрети» у сфері 
бізнесу. Одним із засобів формування 
підприємницької компетентності молодших 
школярів  пропонується  проведення комп-
лексних навчально-економічних екскурсій на 
підприємства, у приватні фірми, кооперативні 
спілки, комерційні банки, що сприяють 
виробленню в учнів уміння помічати й 
оцінювати різноманітні економічні факти та 
явища у взаємозв’язку, ознайомленню дітей з 
практичними діями дорослих в умовах 
підприємницького середовища. 

Важливе місце в економічній освіті учнів 
початкових класів займає формування в них 
знань щодо прав і поведінки споживача під 
час купівлі товарів, надання послуг, у 
фінансовій сфері, чому сприяють «ділові 
ігри», створення проектів, розв’язування 
кейсів, виконання творчих завдань.  

Так,  на  уроках  математики рекоме-
ндується проведення хвилинок «Цікава 
математика» на економічну тематику: учні 
вчаться розраховувати економну покупку, 
знайомляться з різними професіями у сфері 
торгівлі, формуванням цін на товари, 
розв’язують задачі економічного змісту, 
з’ясовують поняття «заробітна плата», 
«вартість», «прибуток», «збитки», «дарунок». 

На уроках української (або російської) 
мови проводяться лінгвістичні ігри 
економічної спрямованості: вирішити або 
скласти кросворд, згадати прислів’я та 
приказки з економічними поняттями 
(«гроші», «жадібність», «праця», «багатство» 
та ін.), скласти перелік товарів для магазину 
«Взуття»,  «Продовольчі  товари»,  «Супер-
маркет», дібрати однокореневі слова (праця, 
реклама, бізнес тощо). 

_________________________________________________________________________________________
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У позакласний час у ході сюжетних ігор 
«Рекламна агенція», «Ми – дизайнери», 
«Модельна агенція», «Бюро архітекторів» 
учні відтворюють трудові процеси і водночас 
навчаються основам економіки. 

У старших  класах  формування підприєм-
ницької  компетентності  набуває цілеспря-
мованого й системного характеру. Так, у 
курсі «Економіка» для учнів 10 класу [5, с.4-
5] основна увага приділяється змісту, формам 
і чинникам виробництва, актуальним 
питанням організації та економіки 
підприємницької діяльності, можливостям 
реалізації власних економічних інтересів, 
вибору способів організації виробництва, 
збуту продукції, ефективності використання 
виробничого потенціалу. Зміст курсу дає 
змогу школярам навчатися робити вибір, 
результатом якого може бути збільшення 
власних доходів, та створює умови для 
реалізації власної ініціативи.  

Формуванню когнітивного контенту 
підприємницької компетентності сприяє 
навчання старшокласників за курсами 
«Географія світового господарства з 
основами економіки» (11 клас) [5, 24-25], 
«Комерційна географія» (11 клас) [5, 33], 
«Фінансова математика» (10-11 класи) [5, 38-
39], «Економіка» (9 клас) [5, 59-60], «Основи 
підприємницької діяльності» (8-11 класи) [6, 
27-28], «Основи менеджменту (10 (11) клас) 
[6, 33-35], «Клієнт банку» [6, 43]. 

Але, як зазначено у навчальних матеріалах 
«Уроки з підприємницьким тлом», мало 
розвивати підприємницьку компетентність в 
учнів лише в рамках предметів і курсів 
економічного циклу. Потрібен системний 
процес інтеграції «підприємницьких 
дисциплін» в усі шкільні предмети, як 
підказали «вирішення цієї проблеми польські 
колеги в рамках українсько-польського 
проекту “Уроки з підприємницьким 
тлом” » [14, 33]. Головним у реалізації цієї 
ідеї є зазначене вище уявлення про 
підприємницьку компетентність не тільки як 
про знання та вміння в галузі економіки та 
бізнесу, а як про цілий спектр особистісних 
якостей людини, притаманних відомим 
успішним бізнесменам (здатність до творчого 
та критичного мислення, гнучкість розуму, 
енергійність і діловитість, уміння управляти і 
співпрацювати, практичність, винахідливість, 
лідерство, етичність поведінки).  

У такому разі стають свідомими вибір 

учителем змісту навчального матеріалу, 
пов’язаного з реаліями життя і 
підтвердженого змодельованими на уроці 
ситуаціями, творення підприємницького тла 
через форми навчальної діяльності на уроці, 
тобто через ті навчальні методи, які 
спонукають учня бути ініціативним, 
активним, комунікабельним, відповідальним, 
передбачливим, відважним тощо. Ці форми і 
відображають діяльнісний підхід до 
навчально-виховного процесу. Вони мають 
прийти на зміну трансляторної школи, коли 
ми прагнемо формувати компетентності, а не 
обмежуватися відтворенням знань.  

Як домогтися, щоб діяльнісний підхід 
запанував у наших школах, а отже щоб наші 
вчителі працювали над формуванням і 
розвитком компетентностей учня? Посібник 
«Уроки з підприємницьким тлом» пропонує 
декілька ефективних засобів, перевірених 
досвідом творчих учителів. Серед них:  

– пов’язаність змісту уроку з реальним 
життям; 

– моделювання реальних ситуацій, що 
розкривають практичну цінність інформації 
про підприємливість; 

– запровадження  технологій інтерак-
тивного навчання, проектів, методу кейсів, 
кооперативного навчання з використанням 
ІКТ;  

– вихід за межі класу (на екскурсію до 
банку, у фірму, до лісу, на локальний ринок, 
створення літнього навчального табору або 
школи); 

– звернення до досвіду учнів; 
– використання відповідних форм 

оцінювання, які відповідають формулі:  
50% самооцінювання + 30% 
взаємооцінювання + 20% оцінювання 
вчителем = 100% успіху [7; 11; 14, 34-36]. 

Отже  можна  стверджувати, що підприєм-
ницька компетентність є уособленням ідей 
Національної доктрини та Державних 
стандартів освіти. Ця компетентність стає 
підтримкою для осіб не лише в їхньому 
щоденному приватному і суспільному житті, 
а й у професійній діяльності, є основою 
їхньго успіху, категорією державного 
значення. Підтвердженням стають слова 
директора Львівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти Р.Шияна: 
«Формування підприємливої …молоді – не 
тільки засада економічного дива, а й умова 
виживання України як держави» [14, 18]. 
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Л.Б. Міщенко 
ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ 
          ДОШКІЛЬНИКІВ  

 В усьому світі зростає 
увага до формування соціально 
активної, життєво компетентної 
особистості, здатної розумно 
розпоряджатися наявними 
р е с у р с а м и .  В і д т а к 
актуалізуються зав-дання 

соціально-економічної освіти, зокрема й 
фінансової, починаючи з дошкільного 
дитинства. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти і 
ч и н н и х  к о м п л ек с н и х  п р о г р а м а х , 

рекомендованих Міністерством освіти і науки 
України, рел’єфно й детально прописані 
завдання та зміст освітньої роботи з 
ф ор м ув а н н я у  д іт ей  п оз и т ив н ої 
самоідентифікаціі, розуміння свого місця 
серед інших людей, прагнення до розширення 
сфери контактів у соціумі, збереження 
власного «Я» і водночас толерантного 
ставлення до інших (однолітків, молодших і 
старших за віком дітей, членів родини, 
дорослих у дошкільному закладі, у 
громадських місцях, в установах тощо). [1] 

      Дошкільна освіта 



28  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 3 ( 31 ) , 2016  _________________________________________________________________________________________

Завдання фінансової освіти малюків у 
нормативних документах подані крізь 
призму економічного виховання, що є 
виправдано з огляду на специфіку вікових 
можливостей, потреб розвитку впродовж 
перших 6-7 років життя і спрямованості 
життєвих компетенцій дошкільника.  Однак  
у  змісті  документів   ці  завдання   дещо  
розпорошені по різних розділах, частинах,  
пунктах. Це й заважає цілісному сприйманню 
змісту, перспектив і результатів освітніх 
впливів на дитину. 

Економічні реалії, світ дорослої економіки 
зустрічають малюка з перших років життя. 
Дошкільний вік – найсприятливіший для 
набуття первинного досвіду соціально-
економічних стосунків. Уже з раннього віку 
діти починають усвідомлювати правила і 
норми поведінки, визначати свою роль у 
найближчому соціумі, а згодом – і у більш 
віддаленому. В цей же період закладаються 
основи ціннісного ставлення до предметів 
матеріального світу, вміння бережно 
користуватися речами, дотримуватися 
порядку і чистоти, а це поступово готує ґрунт 
для засвоєння у майбутньому різних 
економічних категорій і понять. 

 Педагоги, які поглиблено працюють над 
зазначеною проблемою, організовують 
роботу так, щоб, поступово опановуючи світ  
природи, речей, людей і власного «Я», 
дитина через гру, посильну предметно-
практичну,  художнє слово, спілкування на 
елементарному рівні засвоювала уявлення 
про працю як джерело всіх матеріальних і 
духовних благ, про гроші як міру вартості, 
сімейний бюджет, прибутки і видатки у 
родині, ринкові відносини, заощадження 
ресурсів. Звісно, ключову роль у цьому 
тривалому багатоплановому процесі 
відіграють дошкільний заклад і родини 
вихованців. 

Надзвичайно корисним у реалізації 
завдань соціально-економічної освіти у 
вітчизняних дошкільних закладах може стати 
використання світового досвіду. Нещодавно 
Україна приєдналася до Міжнародного 
проекту з упровадження соціальної й 
фінансової освіти дітей віком від 3 до 18 
років «Афлатун». Сьогодні цей проект діє у 
114 країнах на різних континентах планети. 
16 листопада 2015 року підписано 
Меморандум про співпрацю у сфері 
дошкільної освіти між Міністерством освіти і 

науки України й Міжнародною фундацією 
«Aflatoun International» (Нідерланди). 
Надзвичайно корисним у реалізації завдань 
соціально-економічної освіти у вітчизняних 
дошкільних закладах може стати 
використання світового досвіду. Зазначений 
напрям реалізовуватиметься у 81 дош-
кільному навчальному закладі в 16 регіонах 
України. Педагогічні колективи дошкільних 
навчальних закладів Сумської області теж 
беруть участь у зазначеному проекті. 
Педагоги мають можливість скористатися 
досвідом колег – учасників Міжнародного 
проекту «Афлатот». 

Головна мета зазначеного проекту – 
відповідна віку соціалізація, соціальна 
адаптація дітей, формування в них умінь і 
навичок з основ планування (бюджетування) 
власних коштів і сімейного бюджету, 
здатності приймати виважені рішення щодо 
використання та заощадження будь-яких 
ресурсів (електроенергії, води, паперу, 
продуктів харчування, грошей тощо). 

Основи соціальної та фінансової освіти 
діти отримують задовго до того, як 
розпочинають своє навчання в школі. Більшу 
частину знань про планування бюджету, 
заощадження та витрати вони дізнаються від 
батьків, спостерігаючи за тим, як усі ці 
процеси відбуваються у їхній сім’ї [2]. 

Ще до того, як у дошкільників 
сформується розуміння поняття «гроші», діти 
стикаються з ситуаціями, коли варто 
придбати той чи той продукт харчування, бо 
він скінчився, або ж коли купувати в магазині 
варто тільки те, що необхідне в 
повсякденному житті. А це вже основи 
фінансової грамотності, на формування яких 
спрямована соціальна і фінансова освіта дітей 
та молоді.  

Організовуючи освітній  процес з питань 
соціально-економічного виховання в 
дошкільних навчальних закладах, 
пропонуємо враховувати  такі складові: 
формування та облаштування розвивального 
середовища, особливості організації 
соціально-економічної освіти дошкільників. 

З метою полегшення процесу соціалізації 
дітей, розширення їхніх знань про життя 
сучасного суспільства, планомірного 
введення дошкільників у світ економічних 
уявлень пропонуємо створити в групах 
д о ш к і л ь н ог о  з а кл а д у  в і дп ов і дн е 
розвивальне предметно-ігрове середовище.  
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Основними його компонентами є: економічна 
ігротека, пізнавальний осередок, тематична 
бібліотека. 

В економічній ігротеці  бажано розмістити 
для  роботи  з дошкільниками різні види ігор: 

– дидактичні ігри на тему «Професії 
людей»; 

– настільно-друковані ігри «Кому що 
потрібно для роботи», «Граємо в професії», 
«Доміно»,  «Моя перша покупка»,  
«Суперспоживач»; 

– сюжетно-рольові ігри «Будівельники», 
«Лікарня», «Аптека», «Перукарня» тощо. 

 Зображення для обговорення та 
обігравання проблемних ігрових ситуацій на 
тему «Економіка в казках», сюжетні картини 
за змістом казок «Півник і двоє мишенят», 
«Теремок», «Муха-Цокотуха», «Троє поро-
сят» тощо. 

Змістове наповнення пізнавального  
осередку використовується для організації 
пізнавальної діяльності дітей, зокрема 
групової та індивідуальної.  

Пропонуємо в зазначеному осередку 
розмістити такі дидактичні матеріали: 

–  скринька власних заощаджень 
вихованців; 

– карти-схеми «Ланцюжок виробників», 
«Потреби людини»; 

– театр – набір ляльок-персонажів, 
зокрема лялька «Афлатун» тощо; 

– карта України з умовними позначеннями 
економічних і природних ресурсів; 

– власноруч створені посібники: 
«Економічна азбука», таблиця «Знайди 
економіку в казці», посібники для занять та 
індивідуальної роботи на теми: «Моя сім’я», 
«Світ грошей», «Світ товарів», «Місто, в яко-
му я живу», «Моя країна» тощо. 

В тематичній бібліотеці бажано зібрати 
книжкові видання,  що прямо чи 
опосередковано пов’язані з темою соціально-
економічного виховання дошкільників.  
Тематична бібліотека має містити добірку 
малих фольклорних форм, віршів, казок та 
оповідань для занять із дошкільниками. 
Педагогам потрібно повсякчас поповнювати 
тематичну бібліотеку. 

До системи заходів з економічного вихо-
вання залучаються діти молодшого, 
середнього та старшого дошкільного віку, 
використовуючи при цьому різні форми 
організації їх життєдіяльності.  У роботі з 

дітьми  дошкільного віку переважають 
ігрові методи, зокрема дидактичні ігри 
економічного спрямування, а також з 
дошкільниками проводять  тематичні 
заняття з економіки та інші різноманітні 
форми роботи та заходи. Роботу з 
соціально-економічного виховання слід 
упроваджувати в освітній процес 
нефрагментарно,  а  системно,  що 
передбачає поступовий пер ех ід в ід  
засвоєння найпростіших до складніших 
понять. 

Для засвоєння складних  економічних 
понять дітям можуть допомагати казкові 
персонажі, які повинні стати частими 
гостями під час організації освітнього 
процесу. Варто зазначити,  що майже в 
кожній казці наявний «економічний»  
підтекст. 

Залежно від поставлених освітніх 
завдань потрібно обирати відповідний вид 
діяльності  дошкільників  – ігрова, трудова 
чи художньо-продуктивна. Скажімо, 
засвоєння знань зі сфери фінансів 
(наприклад, ознайомлення з поняттями  
«гроші»,  «ціна»,  «вартість», «обмін», 
«продаж» тощо) ефективніше відбувається 
підчас проведення дидактичних, настільно-
друкованих і сюжетно-рольових ігор. 
Усвідомлення того, чому слід поважати 
результати праці людей, діти найуспішніше 
засвоюють у процесі трудової та різних 
видів художньо-продуктивної діяльності. 

Як свідчить досвід, найефективнішими 
щодо соціально-економічної освіти є такі 
форми роботи з дітьми: 

– тематичні заняття різних видів; 
– екскурсії; 
– дидактичні та сюжетно-рольові ігри; 
– ігрові імпровізації; 
– ігри-стратегії; 
– презентації індивідуальних проектів; 
– драматизація казок; 
– художньо-продуктивна діяльність. 
Заняття з економічної осв іт и  є  

провідною формою організації роботи з 
дошкільниками. Бажано їх доповнити і 
дещо трансформувати. Так, у цікавій 
формі організовувати для дітей заняття-
подорожі, заняття-екскурсії, заняття-
бесіди, економічні вікторини тощо. 

На різних етапах формування 
економічної   обізнаності   дошкільників  
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заняття з дітьми може мати різну структуру, 
але основними його структурними частинами 
є такі: 

– вступ – підготовка до сприймання 
матеріалу; 

– термінологічна частина – розкриття 
основних понять, які будуть використані 
на занятті; 
– ігрова апробація матеріалу: для 

молодших дошкільників –переважно 
дидактичні ігри; для дітей середнього  дошкі- 
льного віку – ситуативні ігри; для старших 
дошкільників – сюжетно-рольові ігри; 

–   варіативна частина – проведення різних 
форм роботи з дітьми на вибір вихователя: 
завдання з образотворчої діяльності, вправи 
на формування математичних уявлень, 
ознайомлення з довкіллям тощо;  

–   заключна частина – підбиття підсумків. 
На кожному етапі заняття педагог 

проводить різні ігри економічного 
спрямування залежно від віку та рівня 
економічної компетентності дошкільників. 

Відомо, що через гру дошкільник 
освоює та пізнає світ. Вона є тим механізмом, 
який перетворює вимоги соціального 
середовища на власні потреби дитини. Під 
час гри дошкільник наслідує форми 
суспільних відносин людей, поступово 
опановує моральні норми поведінки й 
починає керуватися ними у своїх стосунках з 
дорослими й іншими дітьми [3] . 
  Під час різних ігор діти обмінюються 
іграшками чи іншими  предметами, продають 
їх, купують, працюють з ними, тим самим 
збагачуючи власний економічний досвід. 

З метою формування елементарних 
економічних знань та економічної 

культури дошкільників бажано розробити 
доб ір к у ди да кти чни х,  н а ст іл ьн о-
дидактичних та сюжетно-рольових ігор 
для дітей та  систематизувати за такими 
темами: «Моя сім’я», «Товар», «Гроші», 
«Моє місто», «Моя країна», «Ресурси». 

 Активна участь дошкільників у 
спеціально організованих іграх економічного 
спрямування – це чудова можливість 
закріпити отримані знання на практиці, 
розширити власний досвід методом спроб 
і помилок. 

Для ефективності та системності в 
організації освітнього процесу щодо 
економічного виховання дошкільників 
пропонуємо розробити перспективний 
план. В його основу бажано покласти 
родинну економіку. Адже саме на 
прикладі різних побутових ситуацій, що 
виникають у кожній сім’ї, можна  наочно 
ознайомити вихованців з різними 
економічними поняттями: «товар», 
« п р о д у к т » ,  « п о с л у г а » ,  « д о х і д » , 
«витрати», «гроші», «банк», «інфляція», 
«податок», «ціна» тощо. 

  Особливу увагу варто звертати на 
роль дитини в економічних процесах, які 
відбуваються в родині. При цьому вкрай 
важливо, щоб дошкільник усвідомив себе 
не лише членом сім’ї, родини, а й 
суспільства, громадянином своєї держави, 
щоб він зрозумів залежність між своєю 
поведінкою та її можливими наслідками 
для власної родини та держави в цілому. 
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    Психологічна думка  

І. В. Сидоренко  ПСИХОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 
    У НАУКОВІЙ ПРОЕКЦІЇ 

Останнім часом у 
навчальних закладах 
велика увага приділяється 
питанням особистісно-
орієнтованого освітнього 
процесу. Вона ґрунтується 
на відомих принципах 
гуманістичної психології 
та педагогіки, коли 

основою відносин виступає глибока повага до 
особистості учня, стосунки з ним будуються 
як зі свідомим, повноправним учасником 
спільної взаємодії, при цьому обов’язково 
враховуються особливості його індивідуального 
розвитку.  

Саме тому вивчення особистості – один з 
найактуальніших аспектів у дослідженнях 
протягом останніх років у різних галузях 
науки. Людина, її сутність та існування 
розглядаються при вивченні філософії, 
історії, соціології, педагогіки, психології, 
біології. Кожна з них через свій об’єкт і 
предмет, намагається відповісти на питання, 
хто така людина, які відмінні властивості 
притаманні саме їй, яким чином вони 
виявляються тощо. Багатогранність людини 
знайшла своє відображення у великій 
кількості наукових понять, за допомогою 
яких фіксуються різні аспекти, вияви її 
сутності [5, с.65].  

Корисним у цьому процесі буде звернення 
до психологічної концепції особистості. Вона 
відповідає загальнолюдським стандартам як 
теорія, де людина є вищою цінністю і 
ставиться у центр суспільного життя. Вона 
ґрунтується на відомих принципах гуманізму, 
де основою відносин виступає  глибока 
повага до особистості. 

Психологічна концепція особистості 
знаходиться у процесі постійного розвитку. 
Найбільші досягнення у цій галузі 
припадають на початок ХХ століття і 
пов’язані з іменами таких зарубіжних та 
вітчизняних  учених,  як А. Адлер,   Ж. Піаже,  
З. Фрейд, С. Холл, В. Штерн, П. Блонський,     
Л. Виготський. У наступні роки свій внесок у 

розуміння різних аспектів психології 
особистості зробили як вітчизняні психологи 
(Б. Ананьєв, Л. Божович, А. Леонтьєв, 
А. Петровський, Г. Костюк, С. Рубінштейн,  
Д. Ельконін), так і визначні представники 
зарубіжної науки (Е. Фромм, Е. Еріксон, 
Б. Скіннер, Р. Кеттел, Р. Мей та інші). Свій 
погляд щодо психології особистості 
запропонували представники гуманістичної 
п с и х о л о г і ї .  Н а й б і л ь ш  в і д о м и м и 
розробниками  цього напрямку є 
американські  психологи  А.   Маслоу, 
К. Роджерс, Г. Олпорт. 

Визначаючи закономірності існування 
людини, сучасна наука, у тому числі і 
психологія, звертається до поняття 
біосоціального. Людина є живою системою, у 
єдності фізичного та духовного, природного 
та соціального, успадкованого та набутого 
протягом життя. Як живий організм людина 
включена у природний зв’язок явищ і 
п і д п о р я д к о в у є т ь с я  б і о л о г і ч н и м 
закономірностям і є найвищим рівнем 
організації матерії. Водночас людина вбирає в 
себе весь досвід суспільної життєдіяльності, 
накопичений у ході свого розвитку.  

З метою розв’язання зазначеної проблеми 
науковці виокремлюють три основних 
поняття – особистість, індивід та організм – у 
залежності від цілей і аспектів, що 
досліджуються. Поняття «людина» має більш 
широке значення і включає в себе 
біологічний та соціальний компоненти. 
Категорії «організм» та «індивід» несуть у 
собі біологічну, а «особистість» соціальну 
сутність [6, с.18]. 

Коли людина розглядається як 
представник людського роду,  то 
використовується термін «індивід». 
Індивідом називають будь-яку людину: 
новонароджену й дорослу, здорову й 
хвору, незалежно від її якостей та 
особливостей.  

Коли індивід свідомо та цілеспрямовано 
виконує певну діяльність (розумову чи 
фізичну, теоретичну чи практичну), пізнає та  
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перетворює в процесі цієї діяльності 
навколишній світ, то його вже називають 
суб’єктом. 

Кожен індивід володіє неповторною 
своєрідністю фізичних і психічних 
особливостей. Розглядаючи чи вивчаючи ці 
особливості, психологи твердять про 
індивідуальність людини. Індивідуальність 
людини формується на основі успадкованих 
задатків у процесі виховання та навчання, під 
впливом соціальних умов і суспільного 
середовища, в якому живе, виховується і 
працює людина, а також у процесі 
самовиховання. 

Найбільш уживаним є поняття 
«особистість», яке займає особливе місце при 
характеристиці людини на сучасному етапі 
розвитку світових наукових тенденцій і 
використовується для відображення людини 
у процесі її соціалізації. Аналізуючи велике 
різноманіття наукових визначень поняття 
«особистість», умовно їх можна поділити на 
три групи. 

До першої слід віднести філософське 
визначення особистості. Для нього характерне 
розуміння особистості як суб’єкта соціальних 
відносин і свідомої діяльності, як 
«персоніфіковану соціальну діяльність». До 
другої групи належать визначення, які 
використовуються соціологією. Їм властиве 
виявлення соціальних функцій індивідів у 
суспільстві, а тому дається визначення 
особистості як сукупності соціальних ролей 
окремої людини. Третя група – це 
психологічне трактування особистості. 
Увага акцентується на внутрішній єдності та 
стійкості психічних процесів індивідів. З цієї 
причини  особистість  у  психології визна-
чається як стійка сукупність соціально 
значущих рис, що характеризують індивіда як 
представника певної спільності або 
суспільства [1, с.86]. 

Кожній із зазначених галузей знання 
властива і своя типологія особистості. Для 
філософії стало традиційним виділення 
соціально-історичних,  культурно-світогляд-
них типів особистості (наприклад, «антична 
людина», «людина епохи Відродження»), 
вирішення питання про роль особи в історії 
тощо. Особистість – це суспільно-історично 
обумовлена організація психологічних 
особливостей людини, знання якої дозволяють 
пояснити та прогнозувати її дії. У 

соціологічній науці за основу типологізації 
особистості беруть соціальні ролі, статусні 
позиції в суспільстві, міжгрупові та 
внутрішньогрупові взаємодії [2, с.58 – 59].   

У психології типологізація особистості 
здійснюється з погляду структури та 
функціонування психіки. Різні школи 
сучасної психологічної науки по-різному їх 
інтерпретують. Для психології основне 
завдання – визначення структури та 
психологічних властивостей особистості, з 
обов’язковим обліком соціальної детермінації 
життя індивіда та його особистісних 
феноменів. Саме тому психологічна концепція 
особистості вимагає вирішення завдань з 
виявлення співвідношення психологічної 
структури та соціального буття [4, с.41]. 

Про особистість говорять, коли людину 
аналізують як члена певного суспільства, як 
суб’єкта людських відносин і свідомої 
діяльності. Особистість – це індивід з 
особливою соціальною якістю, котра прояв-
ляється в суспільстві у процесі засвоєння 
суспільних відносин. Отже, коли виділяють 
поняття «особистість», то підкреслюють 
суспільну складову та соціальні функції даної 
людини, яка вважається особистістю в силу 
розвитку у неї певних соціальних якостей. 
Так, обов’язковими умовами існування 
особистості є: наявність свідомості; участь в 
активній діяльності, котра повинна носити 
суспільно-корисний характер; прояв креатив-
ності в цій діяльності та наявність 
індивідуальних особливостей (неповторність 
даної особистості, своєрідність, відмінність 
від інших: у рисах характеру, типі нервової 
системи, темпераменті, здібностях, спрямова-
ності, потребах, інтересах, особливостях 
пізнавальних процесів, індивідуальній 
діяльності тощо). 

Розкриємо сутність поняття «свідомість», 
яке є визначальним при формуванні 
психологічного погляду на особистість. 
Свідомість  існує як властивість високоор-
ганізованої матерії мозку – притаманна 
тільки людині функція головного мозку, 
найвища форма розвитку психіки, яка 
виявляється у відображенні об’єктивних 
властивостей  предметів і явищ навколиш-
нього світу, процесів, що відбуваються у 
ньому, своїх дій у попередньому 
мисленєвому накресленні їх і передбаченні 
наслідків,  у  регулюванні   взаємовідносин  
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людини з природою і соціальною дійсністю. 
Маючи свідомість, людина орієнтується в 
складній системі взаємовідносин, вступає у 
взаємодію, усвідомлює себе, порівнює з 
іншими, переживає успіхи та невдачі [6, 
с.26]. 

Отже, під поняттям «особистість» у 
психології розуміють системну соціальну 
якість, набуту індивідом предметною 
діяльністю і спілкуванням,  характерний 
рівень і якість, представленості суспільних 
відносин в індивіді [3]. Початок 
особистісного розвитку  відноситься 
приблизно до трирічного віку, а шкільний вік 
є часом найбільш інтенсивного оформлення 

особистості.  На сучасному етапі 
реформування освіти уважного ставлення 
фахівців вимагає питання, пов’язане з 
визначенням поняття «особистість». 
Особистістю в психології називається 
системна соціально-психологічна властивість 
людини, яка формується і розвивається в 
процесі  засвоєння різних видів діяльності та 
спілкування у суспільстві. У процесі 
становлення у індивіда розвиваються 
соціальні якості (погляди, переконання, 
свідоме ставлення до людей і своєї 
діяльності). Особистість існує в середовищі 
різноманітних характерних для суспільства 
стосунків.  
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Зірки педагогічної Сумщини  
Н. М. Сукачова 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ІНСПЕКТОР  
НАРОДНОЇ ОСВІТИ 

 Відверта усмішка, відкритий погляд 
мудрих, вдумливих очей, серце по вінця 
сповнене любов’ю до людей, розважлива 
мова… Це  Раїса Іванівна Ніколаєнко, 
організатор народної освіти, територіальний 
інспектор. 

Народилася вона у невеличкому тихому 
місті Шебекіно, що на річці Нежеголь, лівій 
притоці Сіверського Дінця. У сім’ї підростало 
вже три сини, батько працював директором 

машинобудівного заводу, а мати була 
домохазяйкою. Серед розкішної природи 
пройшло її багатогранне дитинство. Саме з 
цієї малої батьківщини простелилися її 
стежки у великий світ. Там з’явилася у неї 
мрія стати вчителем,  там почався  її  шлях  до 
школи, до дітей, до педагогічного зростання й 
майстерності,  який увінчався  присвоєнням 
почесного звання заслуженого вчителя УРСР.  

 Про працю  вчителя  мріяла  з  дитинства,  
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зачарована літературою, часто уявляла себе 
серед учнів, яким розповідає багато цікавого. 
Обрана змалку дорога привела до Сумського 
державного педагогічного інституту імені 
А.С. Макаренка на філологічний факультет. 
Педагогічну діяльність розпочала Раїса 
Іванівна у Липоводолинській середній школі 
на посаді вчителя російської мови та 
літератури. На уроках молодої вчительки 
панувало щире спілкування,  доброзичливість, 
прагнення до взаєморозуміння, пошуки 
прийомів ефективної співпраці. Яка б тема 
не вивчалась, учителька досягала своєї мети: 
і навчає, і виховує, і наполегливо готує до 
входження в доросле самостійне життя, 
сприяє найбільш повній реалізації 
можливостей у навчанні й праці. 
Педагогічний колектив школи старанну, 
здібну молоду вчительку прийняв привітно. 
З того часу зберігає вона у своїй душі 
пам’ять про турботу, доброту, 
професіоналізм учителів свого першого 
педагогічного колективу. 

Неймовірна працелюбність, скромність, 
висока відповідальність за справу, бажання і 
вміння працювати з людьми, прагнення до 
постійного самовдосконалення стали 
підставою для призначення Ніколаєнко Р.І. 
на посаду інспектора шкіл Сумського 
райвно, а згодом і на посаду шкіл Сумського 
облвно. 

Серед численних справ, що їх мав 
викон увати    шк ільний    ін сп ект ор,   
Р.І. Ніколаєнко безпомилково виділяла 
головні, найістотніші для того чи іншого 
моменту і підпорядковувала свою діяльність 
щодо їх реалізації. На часі було 
реформування школи. Раїса Іванівна глибоко 
усвідомлювала, що реформа школи вимагає  
перебудови не тільки самої школи, а й 
управління нею. Тому вона наполегливо 
шукала шляхи вдосконалення своєї 
діяльності, а саме такого стилю управління, 
за якого переважали б організаційні дії 
інспектора та таких форм і методів роботи 
райвно, які б сприяли підвищенню 
авторитету вчителя, особливо сільського, 
його загальної культури, впливу школи як 
культурно-освітнього центру на соціально-
економічний розвиток села, району. Зокрема, 
у її робочому плані з’явилися такі пункти: 
надання допомоги райвно щодо реалізації 
першочергових завдань реформи, робота з 

інспекторами,  завідувачами райметод-
кабінетами з питань удосконалення 
навчально-виховного процесу, аналізу рівня 
знань, умінь і навичок учнів, їхньої 
вихованості; пошук ефективних форм 
використання можливостей базових 
підприємств, трудових колективів для 
виховання школярів; організація створення 
матеріальної бази для продуктивної праці 
учнів, вивчення можливостей щодо цього 
сільської малокомплектної школи, 
підготовка педагогічного забезпечення 
переходу на навчання дітей з шести років. 

Для успішного управління, крім уміння 
переконати, необхідне вміння практично 
організувати справу, що повною мірою 
притаманне   шкільному   інспектору  
Р.І. Ніколаєнко. Вона ретельно вивчала 
керівників райвно, райметодкабінетів, шкіл, 
їхні особисті якості, організаторські 
здібності, вміння спілкуватися з людьми, 
знання дорученої справи, можливості росту 
як керівників, особливу увагу приділяла 
вдосконаленню ділових якостей, а значить, 
ролі й авторитету інспектора райвно. Так 
виникла ідея створити міжрайонну трирічну 
школу інспектора. Очолила її територіальний 
інспектор облвно Р.І. Ніколаєнко. Навчання 
проводилося шість раз на рік – по два рази в 
кожному з трьох районів, закріплених за 
Раїсою Іванівною. Слухачі цієї школи 
вивчали актуальні проблеми колективного 
управління школою, планування 
невідкладних і перспективних завдань, 
складання графіків фронтальних і 
тематичних перевірок закладів освіти, 
навчалися долати формалізм в оцінці праці 
педколективів. Брали участь у практичних 
заняттях на базі райвно, методкабінетів, 
шкіл. Школа інспекторів райвно дала їй 
змогу визначити організаторські здібності 
працівників районних відділів, виділити 
актив, який допомагав розв’язувати завдання 
вдосконалення управління школою. 

З ініціативи територіального інспектора 
облвно організовано школи молодого 
директора, якими керували інспектори 
райвно. Тематика питань розроблялася з 
урахуванням   завдань,   поставлених  перед 
школою на сучасному етапі, а також потреб і 
побажань керівників закладів освіти. У ході 
занять шкіл молодих директорів широко 
використовувалася «скарбничка»  передового  
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педагогічного досвіду з найрізноманітніших 
питань діяльності школи, зібрана Раїсою 
Іванівною під час вивчення стану справ на 
місцях. 

Інспектор добре знала всіх директорів 
та завучів середніх і восьмирічних шкіл 
закріплених за нею районів. Вона своєчасно 
підтримувала директора школи, допомогала 
йому, а в разі необхідності оперативно 
вирішувала питання про заміну. Підготовка 
надійного резерву керівних кадрів шкіл – 
предмет особливої уваги. А тому  
Р.І. Ніколаєнко не шкодувала ні часу, ні 
зусиль на роботу з молодими спеціалістами. 
Щороку вона глибоко аналізувала 
поповнення, яке приходило у школи. 
Обов’язково ознайомлювалась з особовими 
справами, розмовляла з молодими вчителями, 
домагалася, щоб їх належним чином 
зустрічали в райвно, педколективах. 
Багаторічний досвід роботи з людьми майже 
безпомилково підказував їй, хто з молодих 
спеціалістів може в перспективі стати 
здібним керівником. Таких вона і 
зараховувала до «свого резерву», стежила за 
становленням, допомогала повніше виявити 
організаторські здібності. 

Не було випадку, щоб Раїса Іванівна 
залишилася байдужою до тривог, сумнівів, 
побутової невлаштованості молодого вчителя. 
Вона завжди оперативно виїздила на місце, 
відвідувала уроки, вирішувала невідкладні 
питання з керівниками шкіл, господарств 
райвно, а якщо необхідно, то і в райкомі 
партії. 

Р.І. Ніколаєнко разом із завідуючою 
кабінетом російської мови та літератури 
ОІУВ  В.П. Мартинюк  наполегливо працю-
вали над підвищенням кваліфікації своїх 
молодих колег. Знайшли цікаву форму роботи – 
семінари зустрічі молодих спеціалістів. Раїса 
Іванівна  невтомно  шукала шляхи вдоскона-
лення методичної допомоги педагогам. З її 
ініціативи, наприклад, перебудовано  роботу 
міжшкільних методоб’єднань. Інспектор у 
ході численних спостережень дійшла виснов-
ку, що вчитель сільської малокомплектної 
школи за існуючої організації методичної 
роботи не дістає необхідної допомоги. 
Вирішила організувати консультативні пункти 
на місцях  з  участю методистів райметод-
кабінетів, учителів-методистів, старших 
учителів. Виїзд консультантів організовував 

райвно. Заняття проводились безпосередньо у 
віддалених малокомплетних школах. Тоді у 
повсякденній робочій обстановці вчителі 
відвідували  уроки,  аналізували їх, одержу-
вали поради. Такий підхід до справи виявився 
більш ефективним. Його схвалили і вчителі, і 
працівники райметодкабінетів.  

Р.І. Ніколаєнко добре знала стан справ у 
закріплених за нею районах, якісний склад 
апарату райвно та райметодкабінетів, 
проблеми і перспективи діяльності. Отже, під 
час фронтальної перевірки району інспектор 
уникала «паперового» інспектування і 
зосереджувала зусилля на вивченні справ 
безпосередньо у школах. Однак при оцінці 
управлінської діяльності апарату райвно, 
райметодкабінету Раїса Іванівна обов’язково 
враховувала, якими управлінськими навич-
ками володіє завідуючий райвно. Вона, 
зокрема, цікавилася особистою участю 
завідуючого в реалізації реформи школи, тим, 
що робиться з його ініціативи. Особливу 
увагу приділяла з’ясуванню питань: «Як 
удосконалюється контроль за навчально-
виховним процесом? Що завідуючий вважає 
вдалим у своїй роботі? Які, на його думку, 
допущено прорахунки? Які їх причини? Як 
завідуючий працює з активом керівників 
шкіл? На скільки надійний резерв керівних 
кадрів він забезпечив? З якими ініціативами 
райвно входив і виконком місцевих Рад 
народних депутатів, бюро райкому партії? Що 
робить райвно для підвищення загальної і 
педагогічної культури вчителя? Скільки уроків 
відвідав завідуючий особисто? У скількох 
батьківських зборах, педрадах узяв участь?»  

І все ж остаточно оцінка роботи райвно і його 
методкабінету визначалася за кінцевими 
результатами управлінської діяльності 
безпосередньо в школах, де інспектор ретельно 
вивчала стан внутрішкільного керівництва і 
контролю, якість виконання директорами та 
заступниками функціональних обов’язків. Для 
бесід з керівниками школи, як і усіма іншими 
категоріями працівників освіти, у Р.І. Ніколаєнко 
були конкретні запитання, що стосувалися 
виконання директивних і нормативних 
документів, наказів, рішень, розпоряджень 
райвно.  На думку  Раїси Іванівни,  дуже важливо 
було встановити, наскільки оперативно вони 
реалізуються, яка їх життєва сила. Однак 
насамперед інспектор аналізувала 
організацію  навчально-виховного процесу,   
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умови створені в школі для його успішного 
здійснення. З цією метою вона вивчала різні 
питання діяльності закладу освіти: наукову 
обґрунтованість розкладу уроків, педагогічне 
навантаження учителів, наявність умов для 
підвищення їхнього наукового рівня, 
організацію методичної роботи, як працюють 
бібліотека, групи продовженого дня, 
пришкільний інтернат, чи організовано 
гаряче харчування і підвезення учнів тощо. 
Інспектор неодмінно дізнавалася, яку 
підготовчу роботу провели директор школи, 
завуч, перш ніж видати, наприклад, наказ за 
наслідками вивчення стану викладання того 
чи іншого предмета, наскільки обґрунтовані 
висновки, чітка, реальна і доцільна програма 
дій визначена для конкретного вчителя. Раїса 
Іванівна намагалася вивчити творчу 
лабораторію керівника школи: як він 
готується до відвідування уроків, до їх 
аналізу, наскільки слушні поради може дати 
вчителю. 

 Матеріал, одержаний керівником 
школи під час відвідування уроків, на думку 
інспектора, – головна, але не єдина підстава 
для оцінки роботи вчителя. Аналізувалися 
також результати контрольних робіт, усного 
опитування учнів, наслідки позакласної 

роботи, вплив учителя на вибір професії, 
тобто все те, що становить основу 
формування юного громадянина. Якщо 
керівник школи проводить такий аналіз, то є 
підстави твердити про нього як про керівника 
навчально-виховного процесу.  

 Глибоке розуміння завдань по 
реформуванню освіти, поставлених перед 
школою, вдумливий підхід до їх розв’язання, 
постійний творчий неспокій були тим 
грунтом, на якому зріс авторитет інспектора                     
Р.І. Ніколаєнко – справжнього організатора 
народної освіти. 

 Ніколаєнко Р.І. більше 55 років 
працювала на освітянській ниві, останнім 
часом на посаді методиста обласного центру 
практичної психології і соціальної роботи. 
Яку б посаду не обіймала Раїса Іванівна, до 
неї за допомогою та порадою зверталися 
колеги, начальники відділів освіти, 
інспектори, учителі, що є красномовним 
свідченням визнання її багаторічної праці, 
глибокої поваги, бажанням і вмінням 
працювати з людьми. За багаторічну 
сумлінну працю нагороджена медаллю «За 
трудову доблесть», знаком «Відмінник 
народної освіти». 

 

ЖИТТЄВІ ДОРОГИ ВЧИТЕЛЯ 

О.М. Боротюк 

Усе починається змалечку: любов до 
батьків, до природи, до Батьківщини, до 
роботи й навіть до життя. А любов до 
навчання – з перших кроків у школу, з 
першого дзвоника, з перших розповідей 
рідного вчителя про наш дивний і 
мальовничий світ, про диких тварин, що 
живуть десь далеко від нас у темних і 
страшних лісах, про людей, які працюють на 
заводах і фабриках, про мальовничі селянські 
поселення... І все це нас дуже захоплює. 
Учитель – це наш провідник у життя, який 
слідкує за тим, щоб ми не заблукали, завжди 
дасть слушну пораду. Саме таким, без усяких 
сумнівів, є Панченко Григорій Степанович.  

Щедра талантами лісова Охтирщина. Саме 

тут, у селі Ясенове Охтирського району Сумської 
області в бідній селянській родині народився 
маленький хлопчик, якого назвали Григорій.  

Ішов 1943 рік… Йому, Григорію, було тоді 
всього вісім, але після цього відчув себе на 
десятки років старшим. Вся родина працювала 
«до сьомого поту», щоб вижити. Із гіркотою 
пригадує, як натруджені мамині руки рахували 
кожну копійку. 

У 1955 році Григорій закінчив Охтирське 
педучилище й поїхав працювати в Талалаївський 
район Чернігівської області. І тоді він зрозумів, що 
школа для нього – це його життя. Після армії 
мріяв повернутися до улюбленого колективу, 
виношував плани, як привітається з галасливою 
дітворою, як візьме в руки скрипку і смичок… 
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Після демобілізації знову поринув у вир 
шкільного життя. Часто любив повторювати: 
«Будь-яку проблему можна вирішити  
добром». 

Екскурсії, турпоходи, олімпіади, уроки, 
педради, концерти, позакласні заходи – такі 
будні вчителя, а згодом директора школи 
Панченка Григорія Степановича. Невтомний 
характер, відданість справі породжували все 
нові й нові клопоти. 

Будівництво першої школи в селі 
Чернецькому на Чернігівщині розпочав 
молодий директор Григорій Степанович 
разом із педагогічним колективом. Трудилися 
всі на славу. Це була маленька споруда на 
чотири класи. Але згадує він її, здається, не 
лише очима, а й руками. 

Друга його школа, будівництво якої 
організував теж Григорій Степанович, була в 
селі Бугруватому на рідній Охтирщині. 
Повернувшись у рідні місця, зрозумів, що 
їхати з рідного краю нікуди не хоче. Взимку 
тут не скидали шапок, у негоду «стіни 
плакали». Заходився директор зводити нову 
школу. Скільки порогів оббив, скільки разом 
із колективом попрацював на спорудженні – 
не підраховував. Ніколи було. Та й чи 
потрібно? Гарною вийшла його друга школа. 
Але згодом дітлахи виросли з неї, тісно стало. 

Третя будова… Звичайно. Куди ж від неї 
дінешся? Не вона його шукала – сам директор 
напросився. Чи потрібно розповідати в 
деталях, як проект «вибивався», за що 
будівники Г.С. Панченка «Штірліцом» 
прозвали? Школа відкрилася першого 
вересня, як годиться, і стенди були розвішені, 
і всю церемонію на кіноплівку зняли. 

Четвертою будовою став восьмик-
вартирний будинок для педагогів. Зараз там 
проживають учительські сім’ї. Мрія 
директора про стабільність колективу 
здійснилась. 

Із 1967 р. по 1997 рік Панченко Г.С. 
очолював  педагогічний  колектив Бугруват-
ської школи. Високими нагородами 
відзначила держава його самовіддану працю: 
Почесними грамотами МО УРСР, орденом 
«Знак пошани». У 1988 році Григорію 
Степановичу було присвоєно почесне звання 
заслуженого вчителя Української РСР. 
Згодом, у 1996 році, Панченку Г.С. було 
присвоєно звання «Людина року Охтирського 
району». У 1997 році пішов на заслужений 

відпочинок. Але найбільшою нагородою для 
Григорія Степановича є повага і любов 
односельців, пам’ять вихованців. Адже з його 
іменем пов’язують свої шкільні роки, своє 
зростання сотні його учнів. 

Зустрівши Григорія Степановича в селі, 
знайомі запитували: «Як ваші діти?» І він, 
захлинаючись, починав розповідати про 
Бондаренка, Петренка, Янковського, навіть не 
підозрюючи, що мова йде про його власну 
дитину. Бути вчителем дуже відповідально. 
Мало того, що вчитель має досконало знати 
той предмет, що він викладає, він має вміти 
навчити. Кожна дитина у класі має зрозуміти 
матеріал. А діти всі різні, тому вчителеві так 
необхідно бути уважним до кожного.  

Учителі закладають у душі дітей зернята 
людяності й доброти, взаєморозуміння та 
допомоги. Григорій Степанович сіяв зернята 
у благодатну землю, аби проросли вони й 
зробили людей добрішими. 

Педагог – це не просто професія, це – 
покликання. Колеги до сих пір дякують, за те, 
що Григорій Степанович дозволив їм 
«напитися з криниці мудрості». 

Для вчителя віра в силу виховання – те ж 
саме, що для лікаря віра в могутню силу 
життя. Власним прикладом показав Григорій 
Степанович, що не можна нащадкам 
перекреслювати здобуте попередніми 
поколіннями, вкрай необхідно берегти велич 
душі. Власним життям довів Григорій 
Степанович, що вчителювання – це нелегка, 
тонка праця прокладання шляху до серця 
кожної людини, розкриття її найкращих рис. 
Сьогодні, в бурхливий час перебудов, 
всіляких перипетій історичних процесів, коли 
на другий план, на жаль, відійшли доброта й 
чесність, порядність і почуття високого 
призначення людини на землі, вчителі знову 
залишаються провідниками світла, віри в 
щасливе майбуття. Це в їхніх душах палає і 
не повинна згаснути іскра дитинства. 
Схиляючи в пошані голову перед мудрістю й 
самовідданістю такої людини, згадуються 
рядки з поезії Івана Драча: «Це вчителі, 
найкращі наші люди. Плекають нас для всіх 
крутих доріг. Болять майбутнім, школо, твої 
груди. Нехай святиться твій простий поріг!» 

Несподіваною прохолодою дихнув заклопотаний 
вересень. Терпким запахом повіяло в повітрі від 
чорнобривців. Десь там, біля школи, невтомний 
дзвоник  сповістив  про  початок  навчального  року.  
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Вулицями поспішала безтурботна дітвора, 
квапливо, обминаючи чужі двори, щоб не 
спізнитись. Але біля одного обійстя кожен 
стишував кроки, уповільнював ходу, щоб 
привітатися з найшановнішою людиною 
села: 

– Доброго дня, Григорію Степановичу! 

– Доброго дня, діти… 
Сімдесят дев’яту осінь зустрів Григорій 

Степанович нинішнього року. Як хвилі річки 
збігли літа. Цвіте біля двору колишнього 
директора Бугруватської школи багато 
квітів. Може тому, що серце його й досі юне, 
молоде, як багато років тому.  

Хоменко О.О. 

«Я НАРОДИЛАСЯ ВЧИТЕЛЬКОЮ…» 

Якщо кожного з нас спитати, що ми 
пам’ятаємо з дитинства, то, мабуть, одним із 
головних спогадів  буде перша вчителька. Це 
в неї вистачає для всіх лагідних і теплих слів, 
щирих усмішок, похвали. І часто дітлахи, 
забуваючись,  називають її мамою. Майже 
півмільйона сумчан з теплом у серці 
згадують Марію Семенівну Цуканову. 
Віддала вона вчительській  справі майже 
чотири десятиліття. Скільки недоспаних 
ночей довелось пережити, скільки зошитів 

перегорнути, скільки дитячих душ відчути, 
сповнити добром, зцілити від перших 
розчарувань. Та все це робила з великим 
піднесенням, задоволенням, бо не випадково 
ступила на вчительську стежину. З дитинства 

бачила себе лише вчителькою початкових 
класів. У цьому значну роль відіграла її 
перша вчителька Ганна Павлівна Галушко, з 
якою сім’я дівчини жила по сусідству. 
Довгими зимовими вечорами пропадала 
Марійка в учительському обійсті: смакувала 
гарячий чай із твердою грудочкою цукру, а 
інколи й цукеркою «подушечкою», слухала 
розповіді Ганни Павлівни, перевіряла зошити 
під пильним наглядом вчительки. І тоді 
трепет переповнював її дитяче серце, а сама 
відчувала себе справжнім педагогом.  

Мрії здійснюються тільки тоді, коли 
цього дуже хочеш. От у 1954 році Марійка 
закінчує Лантратівську семирічку і вступає в 
Охтирське педучилище, яке в 1956 році було 
розформоване і її, студентку другого курсу, 
переведено до Лебединського педучилища 
імені А.С.Макаренка. 

На педагогічну ниву  ступила в 
Пісківській  сільській школі Білопільського 
району (тепер Буринського). З якою  радістю, 
натхненням і сумлінням почала працювати. 
Зачаровано слухали свою вчительку дітлахи, 
очей з неї не зводили. А як полюбилися їм 
уроки співів, що Марія Семенівна проводила 
під акомпонемент домбри. Непростими були 
ті часи на селі. Учитель ще й була агітатором 
серед колгоспників. Не цуралася цієї роботи 
й молода вчителька. Організовувала сільську 
художню самодіяльність. Зі своїм 
аматорським колективом неодноразово була 
учасником обласних оглядів, за що була 
нагороджена у 1960 році  Грамотою обкому 
профспілок робітників освіти.  

Тільки через три роки роботи отримала 
класне   керівництво.  Кожного  ранку  
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поспішала до школи, де на неї чекали 
допитливі дитячі очі, тяглися долоньки, 
стукотіли маленькі дитячі серця. 

На Пісчанській землі зустріла своє 
кохання – студента  Сумського машинобуді-
вного технікуму. Тут вони стали на 
весільний рушник, сплели свої долі на вік. 
По закінченню технікуму чоловік отримав 
направлення на роботу до Сум, змушена була 
їхати і дружина. Настав час прощання з 
учнями, батьками, колегами… А у місті 
тільки через місяць, у лютому 1962 року, 
направляють у Сумську школу № 17.  Підбір 
дітей у ті роки був складний. Доводилося ще 
й після роботи, темними вечорами ходити по 
домівках  учнів. А ще й  до уроків треба було 
підготуватися,  почитати  методичну літера-
туру, віднайти новинку, яка б зацікавила  
дітей, викликала в них інтерес до знань. 
Звідки черпала енергію, де знаходила сили?.. 
А відповідь проста: любов до професії, до 
дітей… 

Як тисячі молодих людей, Марія 
Семенівна мріяла про вищу освіту. 
Наполеглива, працелюбна, зуміла поєднати 
навчання і трудові будні. У 1963 році вступає 
до Сумського державного педагогічного 
інституту імені А.С.Макаренка, який 
закінчує у 1968 році за спеціальністю 
«Українська мова і література». У 1974 році 
школу № 17 приєднали до новозбудованої 
школи  №1,  де  Марія  Семенівна пропрацю-

вала 21 рік. 
Як швидко летіли роки, як добре було 

працювати в такій школі: класи просторі, 
світлі, колектив сильний, великий, відданий 
учительській справі. Як тут допомагали один 
одному, які святкові вечори влаштовували в 
актовій залі. За підтримки батьків Марії 
Семенівні вдалося облаштувати навчальний 
кабінет, що визнали кращим у місті й 
Сумській області. 

Тільки-но розпочався 1974 рік, як Марію 
Семенівну запросили до товариства «Знання», 
де вона продовжила свою просвітницьку 
діяльність: проводила бесіди, читала лекції 
робітникам у цехах заводів і фабрик. 

М.С. Цукановій присвоєне звання 
«учитель-методист». Пізніше нагороджена 
знаком «Відмінник народної освіти». 

Кропітка праця, бажання нести дітям 
новизну, неординарність приводить Марію 
Семенівну до «взяття нових вершин»: 
переможець конкурсу «Лучший учитель 
года – 90», а в 1992 році Президентом 
України Л.М.Кравчуком присвоєне почесне 
звання «Заслужений учитель України». 
Понад десять років була головою 
методичного об’єднання вчителів 
початкових класів Зарічного району міста 
Сум, потім керувала школою молодих 
учителів Сумської області. Багато років 
очолювала творчу групу учителів області, 
щедро ділилася своїм досвідом із молоддю, бо 
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Коли вивченням світобудови чи пошуками 
життя у Космосі переймається астрономія, 
філософія, палеокосмонавтика, астрофізика, 
уфологія та інші  дотичні науки, то це 
сприймається органічно й авторитетно. Коли 
ж такими архіскладними питаннями 
переймається письменник, викликає подив 
навіть мотив, що змусив людину переглянути 
та опрацювати величезний масив інформації, 
аби не тільки скласти власну систему 
поглядів на предмет пошуків, але й 
спромогтися побудувати струнку й логічну 
модель Всесвіту, яку жоден вчений не зміг 
відкинути як хибну чи знайти в розрахунках 
письменника хоча б одну помилку.  

Феномен творчості Миколи Руденка 
полягає в тому, що в ній закладена глибока 
універсальність,  поєднано  талант письмен-
ника, поета, філософа, вченого. Його доробок 
має величезну кількість свіжих ідей, вказує 
на можливі шляхи вирішення широкого 
спектру глобальних проблем, які стоять 
перед Україною та людством. Його спадщина 
вимагає ґрунтовного дослідження та 
популяризації. Україні та світові ще 
належить відкрити, зрозуміти та осягнути 
масштаб ідей М. Руденка. 

М. Руденко належить до того типу митців, 
які пізнають і відображають життя та 
навколишню дійсність не в окремих їхніх 
фрагментах, а прагнуть охопити і осягнути 
Всесвіт  у  його  унікальності  та комплекс-
ності. Це прагнення осмислити суть речей 
робить творчий доробок М. Руденка 
феноменом в українському літературному 
дискурсі. Окрім поезії, прози, драматургії, 

публіцистики, письменник має серйозні 
праці з економіки, де розвивав ідеї Ф. Кене та 
С. Подолинського, довів хибність теорії 
К. Маркса про додаткову вартість у часи 
тоталітарного СРСР, створив стаціонарну 
модель Всесвіту зі Світовою Монадою в 
центрі. 

Інтерес письменника до вивчення Всесвіту 
був викликаний статтею академіка 
В. Фесенкова, про що М. Руденко напише у 
своєму романі-спогадах «Найбільше диво – 
життя»: «Десь на межі п’ятдесятих і 
шістдесятих років мене вразила стаття 
академіка В.Г. Фесенкова про десяту планету 
Сонячної системи, котра, за висловом 
академіка, «вибухнула, як бомба». Це саме з 
неї, гадає академік, створилися астероїди і 
метеорити… Ще більше закономірностей 
побачив я, коли зібрав увесь приступний 
матеріал про загиблу планету. Я тоді написав 
есе «Слідами космічної катастрофи», що 
викликало значний резонанс» [7, 442]. 

Десяту планету Сонячної системи Фаетон 
було названо за усталеною традицією давати 
космічним об’єктам імена героїв із 
давньогрецької міфології. Із поеми Овідія 
«Метаморфози» дізнаємося, що у бога Сонця-
Геліоса від доньки морської богині Фетіди 
Клімени був смертний син Фаетон. Бажаючи 
довести своє божественне походження, юнак 
випросив у батька можливість правити 
сонячною колісницею протягом одного дня. 
Фаетону не вистачило сил правити 
божественними кіньми, до того ж він злякався 
скорпіона. Колісниця почала швидко 
наближатися до Землі, несучи загрозу всьому 
живому. Почувши молитви богині Геї, Зевс 
ударом блискавки розбив небесну колісницю, 
що спричинило смерть юнака. Засмучений 
Геліос уперше цілий день не з’являвся на небі [10].  
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І. Мозговий, вивчаючи ймовірність 
палеоконтакту, зафіксованого у давніх міфах, 
робить припущення, що заграви від невдалої 
Фаетонової подорожі могли бути 
результатом інопланетного бомбардування 
Землі в сиву давнину та вказує на схожість 
між падінням Фаетонової колісниці та 
загибеллю шаттла «Челленджер» у 1986 році 
[3, 186]. Вчений робить висновок, «що, 
можливо, на нашій планеті вже в далекому 
минулому гостювали прибульці з інших 
світів» [3, 202]. 

І сам міф про Фаетон, і причини 
зникнення десятої планети з імовірної 
траєкторії руху в Сонячній системі до цього 
часу привертають увагу дослідників.  
М. Руденко наголошував на актуальності 
дослідження загибелі десятої планети: «І все 
ж, – хочемо думати про це, чи не хочемо, – 
наспів час, коли людство змушене включити 
питання про загибель планети в сферу 
найістотніших земних справ. До цього 
зобов’язує нас грізна небезпека, яка загрожує 
людству. Можливо те, що сталося понад 
сімдесят мільйонів років тому, буде наукою 
для зажерливих лицарів наживи, і вони, 
зрештою, зрозуміють, до чого може 
призвести безперервне нагромадження 
ядерної зброї» [9].  

Своє есе-розслідування (а саме так його 
класифікував М. Руденко) автор розпочав 
словами Юліуса Фучіка «Люди, я любив вас, 
будьте пильні!..», акцентуючи на мотиві, що 
спонукав автора до наукових і філософських 
пошуків: якщо людство не з’ясує причину 
загибелі десятої планети, воно не зможе 
передбачити можливу катастрофу на Землі. 
Письменник наголошував на тому, що 
сучасна людина обов’язково повинна мати 
планетарно-космічний світогляд: «Наспів 
час, коли кожен мешканець Землі 
зобов’язаний навчитися одночасно відчувати 
себе мешканцем Сонячної системи, 
мешканцем галактики. Настав час 
усвідомити, що політичні конфлікти не слід – 
та й неможливо! – поширювати на інші світи. 
Адже такі спроби можуть призвести до 
загибелі не тільки земного людства, а й 
порушити хід розвитку на інших 
планетах» [9]. За переконанням вченого та 
письменника, людина повинна мати цілісний 
світогляд, що має включати не лише 
соціальний складник, а й космічний. Якщо ці 
складники існують нарізно, то світогляд 

людини не можна вважати досконало 
сформованим.  

Письменник зробив припущення, що 
можлива причина загибелі Фаетону може 
критися у хибному розвитку його цивілізації 
та накопичення нею ядерної зброї, – це 
засторога земному людству. Ймовірність 
повторення Землею долі Фаетону за 
наявності постійних військових конфліктів, 
накопичення величезних ядерних арсеналів 
на нашій планеті може порушити Світовий 
порядок. За таких умов питання виживання 
цивілізації на Землі є актуальним і 
надважливим. Однак, наша планета, на 
відміну від Фаетону, має шанс вижити у 
Космосі: «Ось ти, блакитна небого, отримала 
в дарунок від Зоряного Батька полум’яну 
колісницю, якою колись пишався твій стар-
ший брат Фаетон. Чи зумієш ти їздити на 
ній? Думай, думай, Земле! Тобі на роздуми 
лишилося так мало обертів довкола Бать-
ка» [8, 238]. 

Есе має ознаки детективного жанру, бо 
написано у формі розслідування загадкової 
катастрофи, що сталася із десятою планетою. 
На думку автора, це могло відбутися близько 
сімдесяти п’яти мільйонів років тому. 
Науковою базою для такого припущення 
були дослідження багатьох світових вчених: 
Ольберса, Боде, Піацці, Гершеля, Кеплера. 
Автор наводить всі етапи вивчення зоряного 
неба та питання, що при цьому виникали. Есе 
умовно можна поділити на дві майже рівні за 
об’ємом  частини.  Перша  –  це ретроспек-
тивний огляд теми, де автор простежив 
наукові відкриття, що стосуються теми 
дослідження, та зробив спробу витлумачити 
їх. Вона складається із чотирьох підпунктів, 
кожен із яких пронумерований автором та 
має власну назву.  

Власна гіпотеза, міркування та прогнози 
щодо майбутнього розвитку цивілізації 
викладені у двох останніх підпунктах есе. В 
основу власної гіпотези вчений поклав 
працю «Малі планети» І. Путиліна, якому 
належить найбільш ґрунтовне дослідження 
походження астероїдів, та гіпотезу  
В. Фесенкова про те, що десята планета 
Сонячної системи вибухнула раптово, з 
величезною силою, «розірвалася, як бомба». 
Окрім названих дослідників, М. Руденко 
звертається до праць Е. Герлінга, К. Ріка, 
Н.  Заварницького та багатьох інших вчених. 
Він глибоко переконаний,  «…  що відокрем- 
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леної, “своєї” науки немає, що є наука 
загальнолюдська, яка включає в себе всі 
знання, здобуті людством за всю його 
історію, незалежно від того, в якій галузі 
вони з’явилися» [9].  

Вже сьогодні людство стоїть перед 
проблемами глобального масштабу. 
Обмеженість біоресурсів, перенаселення 
деяких регіонів, зміна клімату, нерегульовані 
демографічні та міграційні процеси – все це 
лягло на плечі сучасної цивілізації. Для 
вирішення цих проблем необхідні 
матеріальні, фінансові, економічні ресурси не 
окремих регіонів чи континентів, а 
концентрація зусиль усього світу. 
Сьогоднішній вектор розвитку людської 
цивілізації може призвести до апокаліпсису і 
можливого знищення органічного життя на 
нашій планеті. Це може спровокувати 
загибель всієї галактики: «І якби щось 
подібне сталося з нашою Землею, вона також 
стала б злочинницею разом із своїм живим 
світом, який вона створила і який виробив не 
тільки гуманні людинолюбні тенденції 
розуму, але й жорсткі, потворні, злочинні. 
Розумні істоти інших світів, які, скажімо, 
давно зуміли усунути подібну небезпеку, 
навряд чи стали розглядати, хто був правий, а 
хто винуватий із мешканців Землі. Загинув 
розумний світ – значить винне все людське 
суспільство» [9]. 

Автор прагне розбурхати суспільну 
свідомість, доводячи, що ніхто не може 
передбачити, від чого може загинути планета: 
від окремо взятого випадкового вибуху при 
зіткненні з космічним прибульцем, чи від 
світової ядерної війни. Уникнути цієї згубної 
випадковості можна лише тоді, коли кожна 
людина на земній кулі буде чітко 
усвідомлювати, перед якими загрозами стоїть 
сучасна цивілізація. Виходячи з таких 
міркувань письменника, життя і смерть 
людства перебувають в нестійкому 
положенні.  

Вчений вважає, що для уникнення 
планетарної катастрофи подальший розвиток 
цивілізації та науки має регулюватися 
космічним правом: «Космічне право повинно 
бути розроблене таким чином, щоб у ньому 
були враховані усі випадковості, які можуть 
викликати катастрофу. Кращі уми людства 
повинні працювати над тим, щоб зробити збіг 
подібних випадковостей неможливим. 
Найлегше порушення космічного права 

повинно каратися, як найтяжчий злочин. З 
цієї точки зору першими злочинцями є ті, хто 
не хоче раз і назавжди покінчити з ядерною 
зброєю» [9]. 

Письменник наполягає на тому, що кожна 
дитина змалечку повинна виховуватися як 
поборник миру на Землі, повинна бути 
навчена відчувати власну відповідальність за 
мир і спокій на Землі, бо в дитині важко 
розпізнати, яку професію вона обере в 
дорослому житті. Цю місію він покладає на 
матір: «... коли на небокраї з’явиться 
вогневий світ метеора, нехай кожна мати 
пояснює своїм дітям: це загиблий світ нагадує 
вам про те, щоб ви завжди були пильні. 
Нехай кожна мати в цю мить буде живим 
голосом Землі, втіленням її життєвих сил і 
можливостей, охоронницею всесвітнього 
розуму» [9]. Людство має засвоїти як аксіому, 
що ядерна зброя – можлива загибель для 
планети Земля.  

У есе можемо знайти гіпотези 
письменника іншого роду, які тісно пов’язані 
з темою дослідження. Наприклад, це роздуми 
письменника про людський Розум, що мають 
багато спільного із міркуваннями В. Вернад-
ського, викладеними у праці «Жива речовина. 
Біосфера. Людина». Ідея «наукового 
мозкового центру» людства, за висловом 
В. Вернадського, висувається самим життям. 
Вчений наголошував, що ця проблема, 
піднята ще 1936 р., буде актуальною у 
майбутньому: «Мені здається можливим, 
навіть більше того, що ця ідея має велике 
майбутнє» [1, с.153]. Антропогенна ера 
(термін А. Павлова) так змінила вигляд Землі, 
що змінила й становище людини на планеті. 
Після того, як «у ХХ ст., вперше в історії 
Землі, людина пізнала і охопила всю 
біосферу, закінчила географічну карту 
планети Земля, розселилася по всій її 
території» [1, 181], людство, на думку  
В. Вернадського, стало єдиним цілим. Це все 
є результатом цефалізації Дана (1856 р.), 
росту людського мозку і керованої ним праці. 
Вчений стверджує, що міць і сила людства 
пов’язані не з його матерією, а з мозком і 
розумом. Людство набуло такого розвитку і 
так змінило біосферу, що новим станом 
біосфери, який виник під впливом людства, є 
ноосфера [1, с.183]. 

М. Руденко прагне донести до читача 
власне розуміння розуму людини: «Матерія  
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розцвітає розумом, як земні рослини 
розцвітають барвистими весняними квітами. 
Розум, пізнаючи матерію, сприяє її 
безконечним перетворенням і, пізнавши її 
закони, стає в ній провідною силою. І якщо 
матерія є царством променів, то нема 
променів, могутніших за розум людини. 
Життя будь-якої зірки, порівняно з людським 
розумом – це мізерний примітив, який не 
можна порівняти навіть з медузою» [9]. 
Письменник переконаний в тому, що матерія 
підкоряється необмеженій владі людського 
Розуму, тому людина повинна усвідомити 
власну відповідальність за долю 
матеріального світу і органічного життя на 
Землі та в Сонячній системі: «Як же нам не 
побажати, щоб це був наш, земний розум, а 
не той, що виникне через багато мільярдів 
років після нас на іншій планеті? Чи можемо 
ми свої земні суперечності поставити вище 
цього справді титанічного покликання?» [9]. 

Дослідник тверезо розмірковує про 
недоліки людського розуму: «Мозок людин – 
це також матерія. Матерія ця у своєму 
розвитку здатна на все – і на безмежну любов 
до життя, і на ненависть до нього, і на 
неймовірну за своїми масштабами і 
наслідками жорстокість… Адже це людський 
мозок послав на Хіросіму й Нагасакі літаки з 
атомними бомбами. І людина, довідавшись, 
що бомби скинуті, що в цей час загинули з її 
волі сотні тисяч таких же людей, як вона 
сама, спокійно сіла пити каву… І його не 
мучать докори сумління» [9]. 

М. Руденко застерігав, що мозок 
окремої людини, у руках якої зосереджена 
безмежна влада, здатен на все, навіть на 
самознищення: «Людина може зруйнувати 
все, що піддається руйнуванню. І якщо в 
принципі можна зруйнувати планету – 
людський мозок з якимось відхиленнями від 
норми здатний і на це… І коли в руках якоїсь 
однієї людини знаходиться кнопка від життя 
і смерті земної кулі, людство не може спати 
спокійно. А коли таких кнопок розкидано по 
світі сотні або тисячі – як би ми себе не 
втішали, як би не боялися визнати цю 
страшну небезпеку, але рано чи пізно може 
трапитись те, що вже трапилося з нашою 
сусідкою через дорогу – тобто через орбіту 
Марса» [9]. 

Автор виклав ще одну гіпотезу, 

пов’язану з дослідженням розвитку нашої 
цивілізації. Це припущення палеоконтакту та 
впливу позаземної цивілізації на розвиток 
земної. Письменник вказує на непояснені 
наукою до цього часу сліди, залишені, на 
думку автора, розумною цивілізацією на 
нашій планеті ще в доісторичні часи. 
М. Руденко звертається до питання, яке вчені 
не можуть вирішити ще з часів Аристотеля: 
яким чином на нашій планеті виникло 
життя? І якщо думки вчених розділилися 
(були прихильники абіогенезу, гетерогенезу 
та біогенезу), то для себе автор вирішив, що 
життя є космічним явищем, а не суто 
земним. Саме тому людина (Homo sapiens 
faber – Людина розумна, творець) має 
берегти свою колиску – планету Земля, 
розумну планету Всесвіту: «Здалеку наша 
планета здається крихітним тільцем, 
зародком майбутніх розумних світів. Вона і 
справді є такою – зародком великого розуму, 
який, підкоривши навколосонячний простір, 
підкорить згодом усю галактику. Так мріяв і 
говорив Ціолковський, і це геніальні 
мрії» [9]. 

Есе «Слідами космічної катастрофи» 
відкриває читачеві гіпотези та наукові 
висновки, зроблені М. Руденком у процесі 
вивчення питання про ймовірну загибель 
десятої планети Сонячної системи.  

Письменник закликає людство не 
повторювати можливий катастрофічний 
кінець існування планети Фаетон, а    
навпаки – застосувати всепланетний Розум 
для покращення якості життя, розвитку 
людини, раціонального використання 
біоресурсів, розбудови демократії. 
Письменник стверджував: життя кожної 
людини – найдорожчий скарб Всесвіту, але й 
людина має усвідомити відповідальність за 
подальший розвиток планети, галактики, 
Всесвіту. 

Дослідник  творчості письменника 
Шевчук переконаний, що для світової та 
національної науки Микола Руденко зробив 
не менше, ніж Марк Аврелій чи 
Барух Спіноза, Григорій Сковорода чи 
Володимир Вернадський. Ідеї та гіпотези, 
висунуті українським письменником і 
вченим, потребують глибокого дослідження, 
потрактування та популяризації.  
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