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Ю.О. Нікітін 

 У педагогічному загалі перші підсумки навчального 
року підбиваються вже в його середині, то ж ми 
спілкуємося з ректором КЗ «Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної науки» Юрієм 
Олександровичем Нікітіним про попередні результати 
та перспективи розвитку. 

– Юріє Олександровичу, як ви оцінюєте 
результати діяльності нашого закладу за 
півріччя?  

– Так, ми маємо як заплановані результати 
роботи, так і такі, на які не очікували і які 
стали для нас приємною несподіванкою. 
Сайт Сумського ОІППО увійшов у сотню 
кращих ресурсів ВНЗ за січневою 
редакцією рейтингу Webometrics, посівши 63-ю 
позицію з 341 пункту. В обласному розрізі 
Сумський державний університет зайняв 
першу позицію (у всеукраїнському 
рейтингу – третю), а СОІППО – другу 
позицію (63-ю відповідно). Варто зазначити, 
що цей рейтинг оцінює роботу веб-сайтів 
навчальних закладів і укладається з 2004 
року однією з найбільших наукових установ 
Європи – Національною дослідницькою 
радою Іспанії. Він створений на науково 
обґрунтованій моделі за допомогою 
незалежних веб-індикаторів і оцінює усі 
аспекти діяльності понад 24 тис. ВНЗ світу.  

Окрім того, електронний репозитарій 
наукових публікацій Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
увійшов у тридцятку кращих і посів 28-е місце 
в Україні серед аналогічних електронних 
ресурсів. Таким є результат січневої версії 
2017 року рейтингу Webometrics Ranking 
Web of Repostories. Щодо регіонального 
розрізу, то це друге місце, і СОІППО знову 
поступається СумДУ. Отже, наші електронні 
ресурси є затребуваними,  і ми робимо крок 
до відкритості й доступності усіх своїх 
ресурсів, а це своєю чергою і доступність 
знань. 

– Але така робота потребує оновлення 
технічних засобів навчання. 

– Звичайно, проте результати маємо і тут. 
У листопаді 2016 року ми отримали два 

нових мультимедійних проектори та три 
комп’ютери. З необхідним комплектом 
ліцензованого програмного забезпечення 
готові до використання науково-
педагогічними працівниками Інституту. Це 
результат нашого звернення до  постійної 
комісії з питань освіти, науки, культури, 
туризму, спорту та молодіжної 
політики Сумської обласної ради. А науково-
видавничий відділ поповнився ще трьома 
кольоровими принтерами.  

Проте не зупиняємося на досягнутому. 
На початку лютого ми ініціювали робочу 
зустріч з депутатом Верховної ради України 
О.Л. Сугоняко, у ході якої обговорили багато 
питань. Поєднання наукового та 
методичного потенціалу освітніх закладів 
області у наданні допомоги новоствореним 
об’єднаним громадам та опорним школам 
області; ініціювання найшвидшого 
уточнення на державному рівні статусу 
закладів післядипломної педагогічної освіти; 
надання посильної матеріально-технічної 
допомоги інституту. Ми відкрито заявили 
про гостру потребу в поточному ремонті та 
оновленні матеріальної бази приміщення 
гуртожитку та домовились про тісне 
спілкування влади, депутатського корпусу 
СОІППО. 

– Розкажіть конкретніше про нашу 
допомогу опорним школам,  адже це 
питання  є актуальним  для громади 
вцілому. 

– У рамках співпраці Департаменту освіти 
і науки Сумської обласної державної 
адміністрації та СОІППО ми склали спільний 
план дій. В інституті створили науково-
дослідну лабораторію з організації роботи  
опорних шкіл, яку очолила А.В. Вознюк, 
завідувач  кафедри  психології,  кандидат  

_________________________________________________________________________________________
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психологічних наук, доцент. План дій 
передбачає роботу за трьома напрямами: 
удосконалення управлінської діяльності 
керівників місцевих органів управління 
освітою та директорів опорних шкіл; 
розвиток кадрового потенціалу в межах 
опорної школи; психологічний супровід 
навчально-виховного процесу в умовах 
взаємодії опорної школи та філій. 25 січня 
2017 року на  нашій базі відбувся семінар-
нарада «Сучасний освітній менеджмент в 
умовах реформування» для керівників 
органів управління освітою та директорів 
опорних навчальних закладів. 8 лютого 2017 
року відбувся семінар «Психологічний 
супровід навчально-виховного процесу в 
умовах опорної школи» для методистів із 
психологічної служби. Методисти навчально-
методичного відділу координації освітньої 
діяльності та професійного розвитку 
проводять виїзні  методичні порадники, 
надаючи методичну допомогу колективам 
опорних шкіл.  

– Юріє Олексндровичу, педагоги активно 
обговорювали проект Концепції «Нова 
школа», запропонований МОН. Чи є якісь 
реакції  нашого колективу на цей документ? 

– Так, звичайно. Цього року вперше науково-
педагогічний колектив закладу обрав і затвердив 
наукову тему дослідження «Теоретико-методичні 
засади розвитку особистісно-професійної 
компетентності педагога в системі післядипломної 
педагогічної освіти», що схвалена рішенням вченої 
ради Інституту від 26 січня 2017 року та 
представлена й затверджена рішенням науково-
методичної ради з питань освіти Міністерства 
освіти і науки України 07 лютого 2017 року. Саме 
необхідність розвитку особистісно-професійної 
компетентності педагога в контексті інноваційних 
змін освіти і зумовила вибір теми, яка має чітке 
к о м п е т е н т н і с н е  с п р я м у в а н н я .  А д ж е 
компетентнісна парадигма освіти стає підґрунтям 
нової школи, школи майбутнього. 

– А які результати ми маємо в щорічних 
змаганнях і конкурсах? 

– Січень та лютий ми присвятили 
проведенню фахового конкурсу «Учитель 
року – 2017» та учнівським олімпіадам з 
базових дисциплін. Учителі області 
змагались у чотирьох номінаціях за право 
представляти Сумщину на всеукраїнському 
рівні. Конкурсантам необхідно було подолати 
конкурсні випробування: «Учитель – особистість 
творча», «Майстер-клас», «Практична 
робота», «Навчальний проект», «Відкритий 

урок та його самоаналіз». Визначено 
переможців за номінаціями: «Біологія» – 
Якименко Інна Миколаївна, учитель біології 
Охтирської    загальноосвітньої     школи  
І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради; 
«Інформатика» – Яценко Станіслав Григоро-
вич, учитель інформатики Кролевецької  
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 2  
ім. М.О. Лукаша Кролевецької районної 
ради; «Музичне мистецтво» – Новікова 
Валентина Миколаївна, учитель музичного 
мистецтва   Сумської    спеціалізованої   школи  
І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Стрельченка м. Сум; 
«Початкові класи» – Карпенко Олена 
Олексіївна, учитель початкових класів 
Шосткинської   спеціалізованої    школи 
I-III ступенів № 1 Шосткинської міської 
ради. 

Третій етап всеукраїнських учнівських 
олімпіад відбувся з 18 навчальних предметів: 
українська мова та література, математика, 
екологія, правознавство, географія, англійська 
мова, астрономія, трудове навчання, історія, 
німецька мова, французька мова, фізика, 
економіка, російська мова та література, 
біологія, хімія, інформатика, інформаційні 
технології.  

Цього року участь взяли майже тисяча 
учасників 7-11 класів з усіх районів і міст 
області. Найчисельнішими були  змагання з 
української мови та літератури – понад 90, 
математики, географії, історії, біології – понад 
80 учасників. Переможцями третього 
(обласного) етапу визнано 462 учнів, із них 
дипломи першого ступеня вибороли 58 учнів, 
другого ступеня 135 учнів, третього ступеня 
269 учнів. Учасники всеукраїнського етапу на 
базі СОІППО пройшли відбірково-
тренувальні збори, на який найкращі освітяни 
та науковці готували їх до відповідальних 
змагань.  

Продовжується підготовка до проведен-
ня ЗНО, моніторинги якості освіти, надання 
послуг з підвищення кваліфікації… Це 
короткий перелік того, над чим ми працюємо 
щодня. А у перспективі – наша відповідність 
викликам, які стоять перед сучасною освітою 
України. 

– Юріє Олександровичу, дякую за 
змістовну розмову! 
 
спілкувалась Ганна Панасюра, 
головний редактор журналу  
«Освіта Сумщини» 
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ОСМИСЛЕННЯ НАСЛІДКІВ 

ГОЛОДОМОРУ ТА 
КОЛОНІАЛІЗМУ ДЛЯ УКРАЇНИ І 
ЛЮДСТВА У ТВОРАХ МИКОЛИ 

РУДЕНКА  

Ю.В. Логвиненко, В.О. Мазуренко  
 

Голодомор 32–33 років ХХ століття – 
одна з найтрагічніших сторінок в історії 
українського народу. Ця трагедія довго була 
замовчана, і лише в роки державної 
незалежності України стали відомими 
причини і наслідки інспірованого 
комуністичним режимом геноциду 
українського народу. Голод в українських 
містах, і особливо селах, у радянському 
суспільстві замовчувався свідомо, а якщо 
про нього й були згадки, то лише побіжні. 

Відверто говорити про штучно 
організований голод і давати оцінку діям 
комуністичного режиму могли лише поза 
межами тоталітарного СРСР. Так, 
Яр Славутич ще в 1955 році дав оцінку та 
вказав на причини жахливого голоду: «Щоб 
знищити зрілу українську націю і повернути 
її в стан несвідомої аморфності, а потім 
зрусифікувати, новітні імперіалісти повели 
деструкцію двома шляхами: 1. Ліквідація 
еліти, мозку нації. 2. Ліквідація селянства, 
основи нації. За московським планом 
(Молотова і Сталіна, – Я. С.) український 
народ мав би стати сліпою, нерозумною 
отарою, якою зміг би вільно керувати 
поставлений пастух. Тим часом багатства 
(зерно, залізо, вугілля) мають текти на 
північ, для старшого брата» [7, с. 10]. Голод 
1932-1933 рр. був штучно організований для 
впокорення українського народу комуністич-
ною центральною владою. 

Постанови Політбюро засвідчують 
план хлібозаготівель обсягом 356 млн. пудів, 
для виконання якого Л. Каганович і 
В. Молотов вишкребли все зерно в 
українських селян. За підрахунками Н. Левчук, 
Т. Боряк,  О. Воловини,  О. Рудницького,  

А. Ковбасюк, загальні втрати населення 
УСРР   впродовж   1932-1934  рр.  становлять  
4,5 млн. чол., у тому числі 3,9 млн. – через 
надсмертність і 0,6 млн. – ненародженими. 
Втрати через надсмертність за цей період у 
розрахунку на 1000 населення становлять 
39,3 у міських поселеннях і 164,5 – у 
сільській місцевості» [2, c. 103]. 

Складність у дослідженні творів 
української літератури про голод 1933-го 
року зумовлюється тим, що ця тема була 
заборонена цензурою. М. Руденко у спогадах 
«Найбільше диво – життя» згадує: «Я ніколи 
не думав, що доживу до часів, коли про 
голод 1932-1933 років почнуть писати 
правдиво в радянській пресі. Мусило пройти 
55 років! Ціле людське життя. А ще недавно 
саму згадку про ці нечувані страхіття влада 
розцінювала як антирадянську агітацію – 
людину за це на багато років кидали за 
колючий дріт. У моєму судовому вироку 
1977 року помітне місце посідала поема 
«Хрест», яку я написав за два роки до того. 
Навіть у 1982 році, перед моїм виходом на 
заслання, начальник режиму уральського 
«табору смерті» підполковник Фьодоров 
розпочав слідство проти мене за розповідь 
зекам про цей зумисне влаштований владою 
голодомор» [5, с. 60]. Спогади М. Руденка – 
свідчення безжальної цензури та 
придушення свободи слова в СРСР. Із оцінки 
поета випливає, що він, відповідальний 
секретар видавництва «Радянський 
письменник», редактор журналу «Дніпро» не 
знав інших творів на тему Голодомору, окрім 
свого, і вважав, що першим в підсовєцькій 
літературі пише цілісний окремий твір на цю 
тему. Ці спогади поета свідчать: у свідомості  
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українця того часу, представника творчої 
інтелігенції та національної духовної еліти, 
не було жодного твору про Голодомор, окрім 
тих, що існували в іншому просторі, поза 
цензурою СРСР. Цим вимірюється першість, 
художня й громадянська сміливість поета. 

До написання поеми «Хрест» 
М. Руденко пройшов довгу дорогу. У 60‑х 
роках ХХ століття поет переживає духовну і 
світоглядну кризу. Це призводить до відмови 
від штучно насадженого методу 
соціалістичного реалізму в творчості та 
критики вчення К. Маркса, яке було 
покладено в основу економіки СРСР. У 1974 р. 
М. Руденка виключають із  КПРС за 
серйозні ідеологічні ухили в літературній 
діяльності, а 1975 року позбавляють 
членства у Спілці письменників України. За 
політичні погляди, які йшли врозріз із 
офіційною ідеологією, поета було засуджено 
до 7 років таборів суворого режиму і 5 років 
заслання, а його твори були кваліфіковані як 
наклеп на радянську дійсність і вилучені 
з продажу та з бібліотек СРСР. 

Перші згадки про голод 33-го року 
з’являються у поезіях М. Руденка, що 
входять до збірки «Оновлення». Це ніби 
вихоплені спогади, старі фотографії 
голодного дитинства: «На схилі 
кам’янистому / Росла вона, стара. / Її 
цвітінню чистому / Раділа дітвора. // В 
голодний рік, приречені, / У смерті на межі / 
Ковтали ми напечені / З її суцвіть коржі. // 
Тяглись руками кволими, / Бо душу голод 
мне. / З’їдали в купі з бджолами / Суцвіття 
запашне» [4, с. 179]. Поет ще не називає і не 
дає аналізу причин страшного голоду в 
українських селах. 

Починаючи від 1975 року, поет 
відверто говорить на заборонену владою 
тему: «Ідуть, сміються. А чого ж тужить? / 
Раз хлібець є, то можна якось жить. // Це ще 
не лихо. А було ж, було: / У тридцять третім 
вимерло село…» [4, с. 393]; «Якби то серце 
спокійніше мати, / Щоб не бентежили 
передчуття / Та не ввижалась напівмертва 
мати / І голодом заморене дитя» [4, с. 395]. 
Він прямо вказує, що причину голоду 33-го 
року слід шукати у рішеннях Політбюро ЦК 
ВКП(б): «Як розгадати, де ота рука / Бере 
для себе Каїнову силу, / Щоб підписом чи 
кнопкою дзвінка / Народи цілі кидати в 
могилу? // Одним свинець в обпалені виски, / 

А другим плетиво колючих ліній – / За 
кусень хліба чи за колоски, / Що знайдені 
були в стерні осінній» [4, с. 393-394].  

Збірка «За ґратами» включає декілька 
поезій про голод, який поет пережив у 33-му 
році. М. Руденко відокремлює Україну від 
тоталітарного СРСР лексемою «н а ш е» (курсив 
М. Руденка), що в поета означає 
«українське»: «Народиться колись руде 
хлопчисько, / Прийнявши те, що я тепер 
несу. / І на відзнаку наших дум та звершень / 
Йому, хто совість чистою зберіг, / Насниться 
тридцять третій, сорок / перший / І в тінях 
від дротів мордовський сніг. / Він вхопиться 
за голову руками – / І в муках н а ш е пригадає 
все» [13, с. 507]. 

У поезії «Хліб тридцять третього» 
поет показує, що комуністичний режим 
штучним голодом прагнув знищити Україну: 
«Жила Вкраїна. Плакала, стогнала. / Проте я 
твердо свідчити берусь: / За всі віки 
безхліб’ям не загнала / Нікого в землю 
Україна-Русь. // Від тих часів, коли з’явилось 
рало, / Голодних мук не відало село. / Хай 
неврожай – та люди не вмирали: / З 
двадцятим віком лихо те прийшло. // Ми 
ледь живі верталися зі школи – / До кропиви 
іще з десяток діб. / Хоч шахтарі не мерли, та 
ніколи / Я не забуду той нелюдський 
хліб» [13, с. 533]. 

Поема «Хрест» була написана у 1975 
році у психоневрологічному госпіталі, 
дорогу до якого поет детально описав у 
своєму мемуарному романі. У госпіталі 
письменник пробув майже два місяці, однак 
лікарі установи відмовилися на вимогу КДБ 
знайти у психіці М. Руденка відхилення від 
норми. За цей час поет написав дві поеми – 
«Історію хвороби» й «Хрест». Обидві були 
надруковані у видавництві «Смолоскип»  
(США) й передавалися по радіо «Свобода» 
та «Голос Америки».  

Поема «Хрест» – це правдиве 
зображення внутрішньо-психологічного 
стану комуніста, який пережив надскладну 
світоглядну кризу, шукаючи винних у 
організації голоду, від якого вимерло його 
рідне село. Поет показує складну внутрішню 
боротьбу людини, адже йшлося про 
найцінніше для кожної особистості – віру в 
правоту справи, якій віддано багато життів 
співвітчизників. У першу чергу це 
стосувалося  рядових  комуністів,  мільйонів,  
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які за віру в ідеали комуністичного режиму 
поклали свої життя, у той час, коли 
найрідніші люди помирали з голоду: «Не 
шкодую, ні, що був марксистом, – / Я в житті 
шукав нової віри. /А без віри хто ж ми?../ 
Тільки звірі / З мозком нерозвиненим, 
драглистим» [13, с. 719].  

М. Руденко підтримує і розділяє долю 
комісара, обдуреного марксистськими 
гаслами, бо й сам вірив у необхідність і 
правильність цієї боротьби. У спогадах 
«Найбільше диво – життя» він пригадує, як 
жили мільйони українців, затуманені 
тогочасною комуністичною пропагандою: 
«Сьогодні для мене це очевидно: в моїй особі 
тодішній пропаганді вдалося витворити так 
звану нову людину за сталінськими 
рецептами. Ця людина пишалася тим, що з 
неї починається комуністична ера. В одному 
із віршів я так і написав: Я народився третього 
року комуністичної ери (курсив М.Р.). За всієї 
щирості цих переконань, у розумінні 
творчому вони були тупиковими» [5, с. 286]. 
Поет не відокремлює себе від рядового 
партійця, тому й називає його братом. В 
образі комісара показано тих комуністів, які 
гідно виконували свій обов’язок перед 
Батьківщиною. Власним розумом поет 
збагнув істину, а відкрита істина – початок 
руху, осмислений розвиток, пошук шляху 
досягнення бажаного. Ставши зрячим, поет 
відкриває читачеві шлях до прозріння, вказує 
на допущені особисті та загальнодержавні 
помилки.  

Демобілізований Мирон повернувся до 
рідного села у часи страшного голоду: «Був 
рік смертей, фатальних скрут – / Рік тридцять 
третій був…» [4, с. 721]. Роблячи аналіз 
побаченого, комісар розуміє, що голод і мор 
були не по всій державі, він «…бачив, що 
Москва / Живе не пишно, а проте / Вся до 
ноги жива» [4, с. 721]. Комісар задається 
питанням: чому вимирали від голоду саме 
українські села? Відмовляючись спершу 
вірити у гірку правду, Мирон шукає причину 
голоду в куркульських витівках, що 
заважають сталінському сонцю осявати край. 
Поступово він починає усвідомлювати 
різницю між тим, за що він проливав кров, та 
що з того вийшло. Вже здалеку він помічає 
незрозумілі йому на перший погляд зміни 
села та батьківської домівки. Картини 
голодного села схожі на апокаліптичні : «… 

А поза тинами / Ні душі нема. / Лиш вітряк 
на схилі / Руки підійма. // Руки – мов 
протези / Повоєнних літ. / Наче на молитву / 
Виповз інвалід. // Не повіє димом / З чорних 
димарів. / Квітне будячиння / Посеред 
дворів. // Ось і рідна хата, / Мамо, я іду!.. / 
Повсихали щепи / В батьківськім саду…» [4, 
с. 721]. І будівля, і садок, що вирощений 
батьком, позбавлені життя: «… Стежку до 
криниці / Вкрив густий пирій. / Впав 
розбитий вулик – / Перевівся рій. // Навіть на 
порозі / Виріс бур’янець. / Та невже це світу / 
Надійшов кінець? // Може, це наснився / 
Страхітливий сон? / Мамо! Чуєш, мамо? / Це 
твій син – Мирон…» [4, с. 722].  

Від побаченого комісар розгубився: все 
знайоме, але не впізнається, а село стало 
схоже на необжитий край. Запитання та 
звернення Мирона залишилися без 
відповідей, і він починає усвідомлювати, що з 
його матір’ю та оселею сталося щось 
жахливе. Комісар продовжує шукати хоча б 
якісь ознаки життя, знаходить знайомі речі, 
пожовклі фото, які засвідчують його минуле: 
«… Ось пожовкле фото – / Щорсівський 
боєць. / Це ж тоді з’явився на щоці рубець. / 
Це ж тоді рубались / З ворогом вночі… / 
Вогкістю та цвіллю / Пахне у печі…» [4, с. 722]. 
Стурбований, розгублений залізний 
більшовик помічає зміни і в хаті: «… У кутку 
– не Ленін – / Познущався хтось: / З рами-
сухозлітки / Дивиться Христос. / А, можливо, 
мати / Ілліча зняла?.. / Мати комісара – / Як 
же ти могла!..» [4, с. 722].  

Поступово до комісара Мирона 
приходить розуміння того, що голод в його 
селі був організований не куркулями, а 
комуністичною партією: «… І немов обухом / 
Враз по голові: / Та чи в тебе, дурню, / Є 
чуття живі? // Чи під яворами / В затінку від 
хат / Привидам читати / Будеш діамат?.. // 
Тут чаділо пекло – / Це ж не сон, не сон!../ І 
упав на лавку / Комісар Мирон…» [4, с. 722]. 
У 1931 році Генеральний секретар ЦК КПРС 
Сталін опублікував декрет, у якому 
«діалектичний матеріалізм» ототожнено з 
марксизмом-ленінізмом, а розділ «Діалектич-
ний і історичний матеріалізм» із його книги 
«Історія ВКП (б)» стане підґрунтям для 
ідеології партії-держави та контролю за 
вченими і громадською думкою. Комісар 
усвідомив, яку антилюдяну ідеологію 
захищав, усвідомив, що він теж має непряме 
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відношення до голодної смерті рідного села 
та матері.  

Після першої страшної ночі в порожній 
материнській хаті Мирон став геть сивим, до 
нього приходить прозріння: «… Мирон за ніч 
зробився сивим: / На сто дворів – / Один 
живий… / Лиш рупор голосом спесивим / 
Комусь кричав про шлях новий. // Та ще 
словами, мов киями, / Поет відомий / В 
згубну мить / Людей зганяв до ’дної ями: / – 
Будем, будем бить!..» [13, с. 724].  

М. Руденко процитував рядки вірша  
П. Тичини «Партія веде», надрукованого у 
газеті «Правда» за 21 листопада того ж 
голодного 1933 року. «Ганебність вірша 
«Партія веде», – на думку А. Погрібного, – 
увиразнюється уже тим, що кожен, хто читав 
у ті роки рефрен: «Всіх панів до ’дної ями, / 
буржуїв за буржуями / будем, будем бить! / 
будем, будем бить!» – неодмінно думав про 
спільні ями, начинені «буржуями» – 
жертвами організованого московським 
режимом лютого Голодомору» [3, с. 28]. 
Вірш «Партія веде», що увійшов до 
однойменної збірки, поставив талановитого 
українського поета «на пропагандистський 
конвеєр» [8]. Саме лозунгами зламаного 
тоталітарною совєцькою машиною П. Тичини 
озвучували партійні п’ятирічки. 

Щоб переконати міжнародну спільноту, 
що голоду немає, знімаються кінокартини, 
показуючи переваги соціалістичного 
державного ладу: «…І гарна дівка, пишна 
врода, / Виносить з хати пироги… // Рушає в 
хату з самоваром, / На ганку приміряє 
бриль. / – Гей! Самовар не треба й даром: / То 
курський – не вкраїнський стиль. // Хто це 
сказав? А чий то голос / Почув Мирон через 
вікно?.. / Неначе небо розкололось: / Та це ж 
знімається кіно! // Усе відразу ясно стало: / 
Людей з-під Курська навезли / Та в 
українське повбирали / І посадили за 
столи…» [13, с. 724].  

Як завершальний акт неіснуючого 
весілля з’являється божевільна Христя: 
«… Христя, вдова божевільна, / Йде в 
канібальний танок. // А я діточок побила, / До 
схід сонця поварила. / Трактористу-молодцю 
наварила холодцю. … Від синів та від дочок / 
Тільки жменька кісточок…» [4, с. 723]. До 
такого божевільного стану жінку довів голод. 
Поет показує, що можна зробити із народом, 
коли поставити його на межу рабського 

існування чи голодної смерті. Випадки 
канібалізму були спровоковані лютим 
голодом, від якого не було можливості 
втекти, особливо якщо село було занесене на 
«чорну дошку». Саме на такий результат і 
розраховувала комуністична верхівка, 
організовуючи хлібозаготівлю в Україні. 
Головним завданням було розчавити і 
знищити голодом прагнення до вольності, до 
національної незалежності, і робили це 
руками самих же українців, типових 
Миронів, які щиро вірили в комуністичні 
лозунги та ідеали.  

Політика комуністичного режиму 
примушувала українців емігрувати за кордон: 
«…Де всі оті, кого ви повбивали, / Хто впав 
розпухлий у дідівський лан? / Можливо, вже 
й мерці емігрували / Туди – / За Атлантичний 
океан?» [4, с. 735]. Українці тікали за кордон, 
бо бачили там відмінні, ніж у тоталітарному 
СРСР, умови життя: «… Туди, де хліб, / Де 
Бог, / Де земляки. // Туди, де розум. І туди, де 
воля. / Туди, де в людях помисли незлі; / Де 
не юрба, а фермер серед поля / Один, як Бог, 
чаклує на землі…» [4, с. 735]. 

Останні рядки поеми – заклик до 
боротьби за свободу та Батьківщину: 
«… Слухайте, люди, люди! / Далі шляху вам 
не буде. / Ждіть чи не ждіть дощу – / Далі я 
вас не пущу. // Хлібом з-за океану / Вам не 
загоїти рану / Там, де земля вмира. / 
Думайте!.. / Вам пора.» [4, с. 736]. 

Оповідання «Син четвертої сфери», 
опубліковане в журналі «Дніпро» за 2008 рік, 
свідчить про те, що тема штучно 
організованого комуністичним режимом 
голоду не відпускала поета і прозаїка навіть 
тоді, коли світ визнав Голодомор 32-33 років 
ХХ століття геноцидом українського народу.  

Письменник визначив жанр твору як 
фантастичне оповідання. Однак, оповідання 
має більше життєвої правди і 
автобіографічних рис, аніж фантастики, що 
дозволяє класифікувати текст як соціально-
фантастичне оповідання з ухилом у бік 
соціально-політичних прогнозів. Оповідання 
демонструє талант письменника, який 
проявляється у глибині та масштабності 
глобальних проблем, винесених на розсуд 
читача, що втілені у невеликому за обсягом 
творі.  

Одна сюжетна лінія – подорож підлітка 
голодною Україною у 33‑му році 
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подальший загальноцивілізаційний розвиток 
людства. Хронотоп подорожі дає можливість 
письменникові, зберігаючи конкретність 
розповіді про один епізод життя головного 
героя, звести воєдино різні явища суспільно-
політичного життя різних прошарків 
міського та сільського населення у рік 
Голодомору, і таким чином ввести читача у 
коло загальнонаціональних і загальноци-
вілізаційних проблем. Ще одна особливість 
оповідання – його трагічність, підведення до 
усвідомлення наслідків колоніалізму та 
тоталітаризму для України та людства. 

У розкритті концепції твору важливу 
роль відіграє семантика заголовка. Назва 
оповідання розшифровується у розмові 
інопланетян, які спостерігають за головним 
героєм Павликом, «сином четвертої сфери», 
під час його подорожі голодною Україною: 
«Четверта сфера є серединною. Під нею 
існують іще три сфери, але ті форми життя 
взагалі не належать до світла – нам, друже, 
вони чужі. Навіть ворожі. Земна церква 
бачить там пекло. … Четверта сфера земної 
кулі лише частково опанована світлом. Вона 
занадто близька до сфер, де неподільно 
панують сили мороку» [6, с. 123]. Щоб 
якимось чином полегшити життя мешканцям 
четвертої сфери, інопланетяни вирішили 
допомогти людству позбутися залежності від 
білкової їжі. Головний герой Павлик був 
одним із семи піддослідних, у яких 
генетично закріпився прищеплений 
фотогенератор, що дозволяв звільнитися від 
необхідності споживати їжу. Саме ця нова 
генетична особливість дозволила Павлику 
пережити голод 33-го року. Хлопчик став 
новим Адамом, із якого почнеться новий 
удосконалений рід людський. 

Ззовні Павлик нічим не відрізнявся від 
оточення. Навпаки, письменник цілком 
свідомо не зосередився на портреті 
хлопчика, через що не можливо виділити 
портретні деталі героя. Образ Павлика – 
узагальнений образ мільйонів українських 
дітей, що стали сиротами в результаті 
штучного голоду, організованого 
комуністичною владою. Характеристика 
героя дається через його вчинки: Павлик 
наділений найкращими людськими якостями 
та рисами характеру, що гармонують одна з 
одною. Саме через образ Павлика, його 
вчинки та людей, що зустрічаються на його 

поки що короткому життєвому шляху, 
найглибше розкриваються відтінки людських 
взаємин. 

Головний герой оповідання – син 
шахтаря. Важка праця в неймовірно 
небезпечних і складних умовах забрала у 
головного героя Павлика батька, праця якого 
була єдиним джерелом майже жебрацького 
існування сім’ї, відразу ж по тому, як 
хлопчик з’явився на світ. Сім’я змогла 
пережити голод лише тому, що отримувала 
пайку хліба за батька та дядина баба Горпина 
приносила пляшку молока. Жалюгідне 
існування, несамовита боротьба за 
виживання перетворювала побудову 
комуністичного майбутнього на 
рабовласницький устрій. Становлення 
особистості Павлика ускладнювалося 
бідністю, безбатьківщиною та страшним 
голодом 1933 року. Головний герой, будучи 
дитиною, виявив таку силу духу та моральні 
якості, які не всім дорослим до снаги.  

Життєві умови, у яких зростав Павлик, 
кардинально відрізнялися від офіційно 
пропагованої турботи комуністичного 
режиму про щасливе дитинство. У читача 
неодмінно повинно виникнути питання: для 
кого ж тоді будувалося в СРСР щасливе 
майбутнє, якщо діти змушені боротися із 
дорослими за виживання. 

Голод 33-го року забрав у Павлика 
матір, і хлопчик залишився круглим 
сиротою. На похоронах матері дід Карпо 
докорив Павлусеві, що він винен в смерті 
матері, самостійно з’їдаючи той невеличкий 
харч, що вони мали. Дід не розумів, що в 
смерті матері хлопчика винен не Павлик, а 
держава, що забрала в людей все зерно. 
Ідейно-репресивна комуністична машина 
утримувала голодний народ у рабському 
стані, задурюючи мізки громадян 
інформацією з радіоточок про результати 
колективної соціалістичної праці протягом 
чергової п’ятирічки. Дід Карпо не аналізував 
причин голоду, йому простіше було 
звинуватити дитину, що та має потребу в їжі. 

Причина смерті матері полягала в 
іншому – вона віддавала свою їжу Ганні 
Никонівні, яка мала двох малих дітей: 
«Павлик не знав, що його матуся не з’їдала 
свого хліба і молока – віддавала дітям 
колежанки. Танула на очах, а запевняла сина,  
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що аніскілечки не голодна. І нарешті 
прийшов сірий березневий ранок, коли 
матуся не прокинулася» [6, с. 120]. Така доля 
не поодиноких сімей в українських селах – 
така  доля  всієї  України  в   жахливий  рік  
1933-го. Боляче Павлику було не тільки від 
звинувачення діда, а ще й від того, що він 
також віддавав свій хліб і молоко дітям 
сусідки. Щоб не зустрічатися із сусідкою, 
Павлик вирішив податися в мандри, 
зникнути. 

Письменник показує, що 
найстрашнішою в складних умовах є 
байдужість до людського горя. Кого не 
можна було дорікнути в байдужості, так це 
Павлика та його матір, яка, віддаючи їжу 
сусідці, сама померла з голоду. Ганна 
Никонівна бачила стан матері Павлика, але ж 
не відмовлялася від їжі, якої так не вистачало 
сім’ї Павлика: «… сусідство Ганни 
Никонівни було йому дуже неприємне. Вона 
буцімто нічого злочинного не вчинила: їй 
давали – вона брала. Та хіба ж Ганна 
Никонівна не бачила, як втрачає життєві 
сили Павликова мама? Хай він цього не 
розумів, але ж їй не бракувало життєвого 
досвіду?» [6, с. 126]. Людська байдужість – 
це суспільне зло, адже вона непередбачувана, 
а байдужі до чужого горя люди поводяться 
гірше за ворога. 

Хлопцеві не потрібна була їжа: «На 
темній половині Місяця щось спалахнуло й 
одразу ж погасло. … Він осяяв спершу 
кожну клітину його мозку, а відтак 
приємним теплом розлився по всьому тілі. 
Гнітюче й нудотне відчуття голоду зникло… 
Відчуття голоду зникало на цілу добу. Воно 
поверталося тільки тоді, коли вечоріло й 
Павлик знову приходив до заповітної 
скелі» [6, с. 120]. Те, що інопланетяни в 
особливий спосіб підгодовували хлопчика, 
він сприймав як любов давно померлого 
батька: «Повіривши, що в нього хтось 
добрий, турботливий прицілюється з 
поверхні Місяця, хлопець підходив до вікна, 
аби полегшити роботу своєму небесному 
рятівникові. … Павлик починав вірити, що 
його тато, якого він ніколи не бачив, не 
помер – він переселився на Місяць і звідти 
стежить за кожним кроком сина» [6, с. 120–121]. 

Пов’язуючи пригоди Павлика із 
втручанням інопланетної цивілізації в 
розвиток земної, письменник навів читачеві 
наукові факти за 33-й рік про дослідження 

трьох французьких вчених, які, 
фотографуючи корону Сонця, отримали на 
фотоплівці, крім зорі, що є центром Сонячної 
системи, невеличку пляму праворуч від 
зірки. Збільшене фото дозволило 
потрактували цю пляму як космічний 
корабель. Науковий світ не повірив у це 
відкриття. Письменник засуджує скепсис і 
невіру землян та водночас докоряє Всесвіту, 
чому той не зміг (чи не захотів) побачити 
знущання правлячої комуністичної партії над 
української нацією: «Та ми, дорогий читачу, 
не повторимо помилки науковців, бо добре 
знаємо: навіть пір’їнка, випавши з чаїного 
крила на прибережний пісок, потрясає цілий 
Всесвіт. То як живий, одухотворений 
Всесвіт, міг не помітити страхітливого 
голодомору, влаштованого силами темряви 
на українській землі? Як би й справді не 
помітив, ми б і його самого мали б право 
вважати мертвим. А чи це можливо? Хіба ж 
мертва мати здатна народжувати живих 
дітей?» [6, с. 121].  

Оповідання має чітку прагматичну 
направленість (спонукання до зворотної 
реакції читача), що проявляється відверто 
експліцитно, адже письменник відкрито 
запрошує читача йти за ходом його 
міркувань. Звертаючись до читача і 
залучаючи його до співдії, письменник таким 
чином прагне внести зміни до його думок, 
почуттів, переживань. Така прагматична 
направленість забезпечує залучення читача 
на бік автора, переконує його в істинності 
авторської концепції. Письменник писав, що 
з тоталітаризмом необхідно вести активну 
боротьбу, а найголовніше – не допустити в 
майбутньому такого антинародного, 
недемократичного, злочинного державного 
устрою. Геноцид українського народу 32–33-х 
років не повинен повторитися, а весь 
цивілізований світ має активно та дієво 
перешкоджати зародженню умов появи 
нових тоталітарних злочинних державних 
устроїв. 

Всесвіт, звісно, помітив, тому й 
прибула в Сонячну систему Галактична 
Експедиція. Гомофоти-інопланетяни обгово-
рювали невтішну інформацію, зібрану на 
планеті, доля якої їх засмучувала. Побачений 
голод в українських селах привів їх до 
висновку, що державний устрій в СРСР є 
цивілізацією хижаків. 

 

_________________________________________________________________________________________
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Після важких міркувань про долю 
людства, яка залежить від того, чи навчиться 
людська цивілізація боротися з основними 
своїми вадами, інопланетяни перейнялися 
долею маленького Павлика та його 
подружки. Під час подорожі Павлик зустрів 
брата і сестру, які від голоду були на крок від 
смерті. Із собою хлопчик мав їжу (хоча й не 
мав у ній потреби, взяв, щоб не залишити 
сусідці, яка довела його матір до голодної 
смерті), яку й захотів забрати Омелько: 
«Його розчепірена правиця потягнулася до 
хліба, він відразу почав жувати. Зубами 
відкоркував пляшку, заткнуту папером із 
школярського зошита, конвульсивними 
ковтками пив благодатну рідину… Та зараз 
його можна було вбити, але не можна 
відібрати їжі… Його поховали наступного 
ранку» [6, с. 124]. 

Життя цих дітей в Україні ХХ 
століття – це свідчення страшного геноциду 
українського народу: «Взимку, коли доїли 
борошно й пшоно, батько поїхав до Одеси та 
й не повернувся. Мабуть, помер з голоду 
десь під залізницею, як мерли тоді повсюди. 
… Діти ледве дотягнули до весни, а до 
кропиви та іншого зілля дотягнути не 
здужали» [6, с. 125]. Голод не тільки 
знищував українців фізично – він нівелював 
моральні цінності. В українських селах вдів, 
сиріт чи хворих завжди брала на опіку 
громада, а голод довів людей до того, що 
кожен думав тільки про те, щоб вижити. 

Сам ще дитина, Павлик взявся 
опікуватися Ганнусею, що після смерті брата 
від їжі, залишилася круглою сиротою. 
Нелегко двом підліткам давалася боротьба за 
виживання. Щоб якимось чином прогодувати 
Ганнусю, Павлик навчився полювати в степу 
ховрахів, навіть підгодовував бабу Горпину: 
«… спритна Павликова рука хапала звіринку 
поза маленькими вухами, підіймала вгору й з 
силою кидала на тверду землю. Іще одне 
життя уривалося, бо так споконвіку велося у 
четвертій сфері: щоб жити, треба було когось 
забивати. Ховрашині шкурки, мов панчішки, 
Павлик вивертав кривавим боком назовні і 
натягував на дерев’яні рогачики. Відтак 
розвішував на дротині, що була нап’ята на 
шахтного барабана, аби добре висохли. 
Сільська крамниця приймала шкурки, 
сплачуючи за них дрібнотою або зошитами й 
олівцями» [6, с. 125].  

Письменник детально описав 
полювання на ховрахів тому, що й сам у 
дитинстві їв ховрашатину, щоб не померти з 
голоду. У мемуарах він детально описав, як 
харчувався в голодний 33-й: «Наприкінці 
березня наша сім’я вже не голодувала. І не 
лише тому, що отелилась корова, а головно 
тому, що тепер у нас було доволі м’яса. … 
Моє відкриття полягало в тому, що якось у 
балці, здираючи шкурки з ховрахів, я кинув 
два облуплені рожеві тільця у пригаслий 
жар, щоб спеклися. Які ж вони були 
смачні!» [5, с. 67]. 

Це ховрашине м’ясо вкарбувалося в 
пам’ять поета на все життя: «З дитячих літ 
ховаю у секреті / (Ніколи цей секрет не 
розкривав), / Якого звіра я у тридцять 
третім / Наполював. / Читай: навиливав. // 
Блаженства незабутнього вершина: / Ледь-
ледь устиг зазеленіти двір, / В печі запікши 
м’ясо ховрашине, / Кропиву мати клала на 
гарнір» [4, с. 535].  

Страшні події і забране голодом 
дитинство змусили підлітків дуже швидко 
подорослішати. Їхнє дитинство проходило 
серед жахливих картин голодної смерті: 
«Червоніли дахи, вкриті совковою 
черепицею, біліли чепурні оселі, як усюди в 
Україні. Де-не-де з’явиться людська постать – і 
одразу ж зникне. Люди тоді боялися власної 
тіні, радше вдавали з себе мерців, аніж 
живих» [6, с. 127]. Письменник змальовує 
класичний, майже шевченківський пейзаж, а 
на його тлі – жахливе життя тих, хто цей 
пейзаж створював. Страх заволодів 
українцями, які були приречені на голодну 
смерть, а той, хто висловлював 
незадоволення, оголошувався «ворогом 
народу» і помирав в катівнях НКВС. 
 Найжахливіші випадки, що траплялися 
в українських містах і селах під час 
Голодомору 1933-го року – це випадки 
канібалізму. Людей, що були доведені до 
відчаю і втрачали розум від голоду, було 
чимало. У своїй подорожі діти зустріли 
старенького господаря, що виглядав бадьоро: 
«Його рухи були жваві, навіть молодечі – не 
видно, щоб цей чолов’яга голодував» [6, с. 127]. 
Вночі господар хотів забити дітей, але 
інопланетні охоронці попередили хлопчика 
про небезпеку. Коли людина відчуває 
впевненість в тому, що вона буде захищення, 
її поведінка смілива й переконлива. Саме так  
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пройшов акт самозахисту Павлика від 
канібала: «Страху не було – прийшла 
певність, що Місяць йому допоможе. Все 
його єство напружилося й наповнилося 
дивовижною силою. І коли підступний 
вбивця уже заніс над головою сокиру, 
Павлик зіскочив на ноги й крикнув: «Стій! 
Не руш!». В ту ж мить хату осяяв спалах – 
наче за вікном промайнула блискавка. Гроза 
не загриміла, проте обличчя канібала, 
освітлене спалахом, перекосили смертельні 
конвульсії. Сокира випала з його руки, тіло 
осідало повільно, буцім то була гумова 
лялька, з якої випускали повітря» [6, с. 128]. 
На захист дітей стали інопланетяни, а не 
держава, бо голод в Україні і був 
організований владою, тому про дітей нікому 
було піклуватися. Цю жахливу подію Павлик 
приховав від Ганнусі – не хотів травмувати її 
змарнілу душу, а вранці діти пішли геть від 
смертоносної оселі. Так всесвітнє добро 
зберегло життя дітям, та, безумовно, сила 
духу Павлика уберегла їх від смертельної 
небезпеки. Мабуть, не випадково 
інопланетяни обрали Павлика для 
зародження нової цивілізації на Землі. 
Павликова шляхетність оберігала дівчинку: 
«Вийдемо тихенько, щоб не будити 
господаря. Він погано спав» [6, с. 128]. Не 
зважаючи на сирітство, голод, моральне 
зубожіння та занепад оточення, головний 
герой проявив величезну силу волі, жагу до 
життя, жертовність, стійкість, духовність. 

У своїх мандрах діти дійшли до 
Луганська. У місті зайшли на базар, щоб 
купити Ганнусі їжу. У драглях дівчинка 
знайшла дитячий ніготь. Описаний випадок 
письменник взяв зі свого дитинства. У 
мемуарах письменник згадує, як мати йому 
наказувала нікуди не відпускати семилітню 
Таїсу – навіть за хвіртку, бо того року 
траплялося людям у пиріжках, куплених на 
луганському базарі, знаходити дитячі 
пальчики [5, с. 62]. 

Одже, у статті розкрито істинні 
причини геноциду в Україні в 1932‑1933 
роках ХХ століття, відображені у творах 

М. Руденка, і показано, з якою метою 
здійснювалося знищення національної 
свідомості українців комуністичним 
тоталітарним режимом СРСР. 
Проаналізовані твори доводять першість 
поета і прозаїка М. Руденка у розкритті 
злочинів тоталітарної влади над власним 
народом, яка забрала близько 3,9–4,5 
мільйонів життів українців.  

У поемі «Хрест» поет показав 
глибоку прірву між звичайним українським 
народом і керівною партією в СРСР. Ця 
прірва полягала в різниці інтересів 
керуючого політичного класу і простого 
українського народу, що не втратив відчуття 
козацької вольності, природної любові до 
землі та бажання вільно працювати на ній. 
Найбільш значущим ідеологічним проривом 
було прозріння звичайного комуніста (а 
таких було немало) від марксистських догм і 
усвідомлення того, що зробили більшовицькі 
вожді з його рідним селом та сім’єю.  

Письменник продовжив тему 
Голодомору в оповіданні «Син четвертої 
сфери». Головною ідеєю написання твору є 
розкриття загальнонаціональних та 
загальноцивілізаційних проблем в 
тоталітарних державах. Письменник мріє про 
нову Україну без тоталітаризму, який 
впроваджує колоніальний режим для 
народів, народностей і окремих громадян, що 
мають власну світоглядну позицію. Також 
письменник розкриває злочини щодо 
беззахисних дітей та людей із боку 
антилюдяної влади.  

Проблемою для будь-якого 
суспільства завжди буде ірраціональність 
тоталітаризму, тому головним критерієм для 
гідного життя, за М. Руденком, є 
демократизм, праведність та справедливість. 
Цю ідею поет і прозаїк М. Руденко 
сповідував усе життя. Він закликав 
виборювати свободу, будувати власну 
державу для людей, формувати справжню 
національну політичну еліту, якій буде 
боляче при наявності хоча б однієї нещасної 
людини.   



12  

Інформаційний, науковоІнформаційний, науковоІнформаційний, науковоІнформаційний, науково----методичний журнал методичний журнал методичний журнал методичний журнал ««««ОсвОсвОсвОсвіта Сумщиниіта Сумщиниіта Сумщиниіта Сумщини»»»»    № 1 (33 ) , 2017№ 1 (33 ) , 2017№ 1 (33 ) , 2017№ 1 (33 ) , 2017    _________________________________________________________________________________________

ЛІТЕРАТУРА 

1. Голодомор 1932-1933 років в Україні: 
документи і матеріали / Упоряд. Р.Я. Пиріг; 
НАН України. Ін-т історії України. – К.: 
Києво-Могилянська академія, 2007. – 1128 с. 

2. Левчук Н.М. Втрати міського й сільського 
населення України внаслідок Голодомору в 
1932-1934 р.р.: нові оцінки / Н.М. Левчук, 
Т.Г. Боряк, О. Воловина, О.П. Рудницький, 
А.Б. Ковбасюк // Український історичний 
журнал. – 2015. – №4. – С. 84-112. 

3. Погрібний А. Сонцекларнетні карби світу : 
[вступ. стаття] / А. Погрібний // Тичина П. 
Вибрані твори [у 2 т.] / Голов. ред. 
М.П. Зяблюк. – К. : Українська 
енциклопедія, 2011. – Т. 1: Вірші. Поеми. – 
С. 5-41.  

4. Руденко М. Вибране. Вірші та поеми (1936-
2002) / М. Руденко. – К.: Дніпро, 2004. – 
797 с. 

5. Руденко М. Найбільше диво – життя. 
Спогади / М. Руденко. – К. : ТОВ 
«Видавництво “КЛІО”, 2013. – 696 с. 

6. Руденко М. Син четвертої сфери / 
М. Руденко  //  Дніпро.  –  2008.  –  №7-8. –  
С. 119-140. 

1. Славутич Я. Голодомор в українській 
літературі Заходу / Я. Славутич // Слово і 
час. – 1991. – №7. – С. 10-19. 

2. Стус В. Феномен доби (Сходження на 
Голгофу слави) [Електронний ресурс] / 
В. Стус. – Режим доступу:  
http://www.ukrcenter.com. 

Т.І. Щукіна 

 «Є в Україні районове 
місто, яке зберегло одвічну 
свіжість, цнотливу серед 
урбанізації, що шалено 
підбирає під себе все 

природне і живе. Тут по-домашньому затишні 
вулиці, тут хідники і бруківки сяють, як 
підлога у світлицях, тут кожне дерево 
виплекане, як довгождана дитина. Тут вечори 
огортаються такою тишею, що навіть машини 
проїжджають навшпиньках,  а ранкова роса 
омиває щоразу будинки. Це – Миргород». 
Так охарактеризував це невелике провінційне 
місто на Полтавщині його уродженець, 
відомий письменник А.  Дімаров.  Але Мирго-
род  славиться  не лише мальовничими 
пейзажами й унікальною мінеральною водою.  
Наша кипуча, щедра талантами миргородська 
земля промовляє світові сотнями імен митців 
пензля, солов’їними голосами співців і 
композиторів, мудрістю вчених і, звичайно, 
іменами творців художнього слова. 

Любив наш край і Т. Шевченко, досить 
часто бував тут, у листах він називав 
Миргород «знаменитим», «богоспасаємим», 
«благословенним градом». Достеменно 
відомо, що навесні, влітку й восени 1845 року, а 
також після повернення із заслання 1859 року 
Тарас Григорович був у Миргородському 
повіті  як співробітник Київської 
археографічної комісії та на запрошення 
приватних осіб. Особливо плідною для поета 
виявилася «миргородська осінь» 1845 року. 
Саме тоді в нашому краї він написав кілька 
творів.  Дві  поезії  «Не  завидуй  багатому»   і  
«Не женися на багатій» створені 4 жовтня у 
Миргороді. У селі Мар’янському, що нині 
Великобагачанського району, Т. Шевченко 
написав поеми «Єретик», «Сліпий», значну 
частину поеми-містерії «Великий льох», 
зокрема епілог до неї «Стоїть в селі 
Суботові». 

Найбільше переповідок  про 
перебування Т. Шевченка в Миргороді 
пов’язано з  правобережною  частиною  міста,  

«НЕ ТОЙ ТЕПЕР МИРГОРОД…» 
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де поет, за місцевим переказом, 1845 року 
жив у хаті козака Коробки. Проте інші 
джерела власником садиби називають 
Короленка. Певне уточнення в це питання вніс 
миргородський лікар-краєзнавець І. Зубковський у 
статті «Т.Г.Шевченко на Миргородщині», 
повідомивши (за  даними,  зібраними 
письменником А. Свидницьким) що Тарас 
Григорович жив « в домике Короленко, ныне 
принадлежащему  козаку Коробке».  Цілком 
імовірно, що Коробки були близькими 
родичами  засідателя від дворян у 
Миргородському повітовому суді , 
титулярного радника  Ф. Короленка й 
успадкували його будинок, адже нащадки 
Коробок переконливо стверджували,  що поет 
жив саме у них. 

Миргородський краєзнавець Л. Розсоха 
1991 року записала спогади Єфросинії 
Михайлівни Коробки (1909- 2000), останньої 
представниці родини Коробок, яка жила у 
знаменитій садибі на вул. Шевченка, 6/2. Чоловік 
Єфросинії Михайлівни Федір Іванович 
Коробка (1904 р.н.) переказував розповіді 
свого  діда  Павла  Микитовича  Коробки  про  
Т. Шевченка. Тих переповідок,  стверджувала 
Єфросинія Михайлівна, було багато, але з 
часом частина з них забулася. 
  Коробки походили з давнього 
миргородського козацького роду: ще в 
полковому реєстрі 1649 року записаний 
якийсь Іван Коробченко. Жили досить 
заможно, люди їх поважали. Павло 
Микитович 1909 року був миргородським 
уповноваженим. Родина мала землю, вітряки 
в Миргороді. За словами Єфросинії 
Михайлівни, Коробки у кінці XIX століття 
тримали заїжджий двір. Імовірно, що і в роки 
Т. Шевченка у Коробок був заїзд. Садиба 
розташовувалась при великій дорозі, що вела 
на Лубни, тож подорожніх не бракувало. У 
дворі стояло багато повіток, стаєнь, колодязь 
із журавлем. Особливо людно було тут під 
час ярмарків. Приїздили на ярмарки до 
Миргорода не лише українці, а й поляки, 
татари, цигани. Розповідали, що татари у 
коробчиному дворі різали коней, тут таки на 
вогнищах готували їжу.  
 Хата була глинобитна, велика, мала дві 
світлиці, хатину, кухню, сіни. В одній зі 
світлиць  жив Тарас Григорович. Як 
переказували в родині Коробок, Шевченко 
охоче їздив по довколишніх селах, особливо 
любив бувати у Малих Сорочинцях, Попівці, 

Комишні, малював там, спілкувався з 
людьми. За розповідями Павла Микитовича, 
під час третього приїзду Шевченко нібито 
прибув не сам, а з гарно вбраною пані, з 
якою, за чутками, мав намір одружитися. 
Вона була не надто молода («стара дівка», 
казали), і, як стверджувала Єфросинія 
Михайлівна, «трохи горбатенька». Ця пані 
дуже любила Тараса Григоровича, і, чекаючи 
на його повернення, завжди сама готувала 
йому вечерю. Вона була з багатого роду, і, як 
розповідали, її батьки, дізнавшись про 
бідного Шевченка, відмовилися дати згоду на 
їхній шлюб. У родині Коробок саме із цією 
жінкою пов’язують факт написання поетом  у 
Миргороді 4 жовтня 1845 року віршів «Не 
завидуй багатому» і «Не женися на багатій».  
 Можливо, що цей переказ родини 
Коробок є пізнішим, віддаленим відлунням 
від історії стосунків Т.Шевченка з Феодосією 
Кошиць, донькою священика Григорія 
Кошиця із села Кирилівки (Шевченко саме 
перед жовтневим приїздом до Миргорода, у 
вересні 1845 року, гостював у рідній 
Кирилівці й мав намір одружитися з 
Феодосією, але одержав відмову її батька). 
 Пам’ять про Т. Шевченка Коробки 
зберігали в своїй сім’ї як святиню. А садиба 
пам’ятна ще й таким фактом. У ній у 1920-х 
роках жив Павло Іванович Коробка,  
бандурист, засновник Миргородської капели 
бандуристів, автор оригінальних творів, 
зокрема «Миргородської польки». Він 
виконував також твори на вірші Т.Шевченка, 
історичні пісні. Навчав гри миргородських 
бандуристів І. Скляра, О. Пирога, Л. Удови-
ченка та інших. Загинув Павло Іванович 
трагічно, потрапивши під поїзд. 
 Відомо  також,  що  в  1861-1862  роках   
у   цій    знаменитій   садибі    квартирував  
А. Свидницький (1834-1871), український 
письменник, фольклорист, педагог і 
громадський діяч. У цей період він викладав 
словесність у Миргородському повітовому 
училищі, організував недільну школу, де 
навчання, незважаючи на заборону, велося 
українською мовою, а також першу 
громадську бібліотеку у Миргороді. Кошти 
для існування книгозбірні добувалися, 
зокрема, влаштуванням платних літературних 
вечорів,  на  яких  учні  останнього  класу 
повітового училища, у тому числі й І. Зубковський,  

_________________________________________________________________________________________
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декламували напам’ять твори різних авторів, 
головним чином  вірші Т. Шевченка.  

Іван Андрійович Зубковський  - знако-
ва  подвижницька постать для нашого краю, 
земський лікар,  генерал медичної служби, 
і с то рик -  к ра єз на вец ь ,  в ідк ри ва ч 
миргородського мінерального джерела  та  
засновник  курорту, у дитинстві  мешкав  
неподалік від хати Коробок,  по сусідству з 
Панасом Рудченком – майбутнім 
письменником Панасом Мирним. З ранку до 
вечора хлопці пропадали  на березі Хоролу, 
купалися, ловили рибу та раків. Спогади про 
цей безтурботний час, як і міцна дружба, 
пов’язували їх усе життя. 

     Загалом  у другій половині ХІХ – 
на початку ХХ століть вулиця Т.  Шевченка, 
що входила до досить великого історичного 
району Миргорода – Мочара,  вважалася 
елітним районом міста, де жило чимало 
миргородської знаті й інтелігенції.  У цей 
період тут мешкали Олександр Васильович 
Стельмах (1898 – 1968) – миргородський 
художник і самодіяльний артист, відомі 
миргородські лікарі Корнилій Іванович 

Горянов (1872 – 1958) та Григорій 
Михайлович Кащенко, літератор і журналіст, 
Петро Якович Горбенко (1897 –1989), які 
доклали чимало зусиль до розвитку 
культури, освіти та медицини міста. 

Хата Коробок, у якій мешкав Т. Шев-
ченко, іще зберігалася до 1949 року, а потім 
була знесена як стара й непридатна для 
використання.  На цьому місці зведено 
новий будинок із білої цегли, і тільки  
меморіальна дошка  на ньому та пам’ятник  
неподалік, на розі вулиць Гоголя та 
Шевченка, нагадує  про перебування тут  
Кобзаря, який завжди прагнув мати власну 
родину і власну хату: «Поставлю хату і 
кімнату, садок-райочок насаджу…»  Але, на 
жаль, сталося по-іншому: «Сиди один в 
холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти, 
ані порадитись, нема…». 

Хай там як, а високе, сповнене любові 
до свого краю і справді народне слово 
Великого Кобзаря залишилося в пам’яті  
багатьох поколінь.   

 

 З-поміж нових способів 
отримання освіти і підвищен-
ня кваліфікації в Європі у 

2020-2030 рр.  експерти Європейської комісії 
називають відкрите навчання за допомогою 
Інтернету, мобільних Інтернет-пристроїв, 
відкритих освітніх ресурсів тощо [9]. Отже, 
невід’ємний складник навчально-виховного 
процесу у вищій школі  – електронні, цифрові 
освітні ресурси. Так називають  навчальні, 
наукові, інформаційні, довідкові матеріали й 
засоби,  які розроблені в електронній формі та 
представлені на носіях будь-якого типу або 
розміщені у комп’ютерних мережах, 
відтворюються за допомогою електронних 
цифрових технічних засобів і використовую-

ться у навчальній діяльності здобувачів 
освіти [10]. 

Розвиток сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій дедалі більшою 
мірою знаходить відображення у професійній 
діяльності викладачів, що забезпечують 
філологічну, мовну підготовку майбутніх 
учителів. Доцільне використання цифрових 
освітніх ресурсів сприяє розвитку у студентів 
умінь проектувати, конструювати, моделю-
вати структуру і зміст освітнього процесу в 
галузі філології під час педагогічної 
практики. Динамічні зміни  цифрових  засобів 
навчання нового покоління потребують 
систематичного вивчення наукових 
напрацювань і досвіду творчих педагогів. 

О.М. Семеног 

      ЦИФРОВІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ  
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА 

ВИЩОЇ ШКОЛИ  

Освітні технології та інновації 
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Про важливість інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті 
українського суспільства наголошується в 
загальнодержавних  документах (Закони 
«Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 
2007 – 2015 роки», «Про вищу освіту», «Про 
Національну програму інформатизації», 
Національна стратегія розвитку освіти в 
Україні на 2012 – 2021 роки та ін.). 
Дидактичний потенціал інформаційно-
комунікаційних технологій охарактеризовано 
у працях В. Бикова, Р. Гуревича, Ю. Дорошенка, 
М. Жолдака, Н. Морзе, О. Спіріна та ін. 
Актуальні напрями розвитку цифрової  
гуманітаристики, електронної лінгвістики, 
лінгводидактики представлені в наукових 
студіях В.  Бадер,  С. Данилюк,   Г. Корицька,  
І. Кучерук,  М. Лещенко,  Л. Струганець,  
І. Хижняк та ін. Дедалі більшу увагу проблемі 
впровадження цифрових освітніх ресурсів з 
метою забезпечення якісної освіти 
приділяють вищі навчальні заклади України: 
поступово розширюється мережа віртуальних 
наукових і навчальних лабораторій, 
електронних бібліотек, коло інформаційних 
ресурсів навчально-наукового характеру 
(електронні словники, електронні підручники; 
комп’ютерні презентації пошуково-
дослідницької роботи). У самоосвітній 
і  дослідницькій діяльності викладачі 
створюють сайти, використовують різні 
засоби  комунікації, у тому числі чати, 
форуми,  блоги. 

У межах статті на основі узагальнення 
педагогічного досвіду проаналізуємо деякі 
електронні освітні ресурси, які розробляють 
або використовують у професійній діяльності 
викладачі-філологи: їхнє призначення, 
комунікативні ролі, вплив на міжособистісну 
комунікативну взаємодію.  

Аналіз нормативних і наукових джерел 
дозволяє виокремити кілька взаємопов'язаних 
позицій щодо різновидів електронних 
освітніх ресурсів. До таких ресурсів відносять 
як будь-який відтворюваний засобами 
комп’ютера інформаційний продукт 
(текстографічний, аудіовізуальний, комп'ютерні 
посібники, презентації, компакт-диски), так  і 
комплексний тематично побудований 
навчальний матеріал, що знаходиться 
в комп'ютерній сітці і може слугувати 
джерелом навчального матеріалу  для   самос- 

тійної роботи.  
У навчальному процесі використовує-

мо електронні навчальні курси для організації 
дистанційного індивідуального і групового 
навчання,інформаційної підтримкинавчально-
пізнавальної, науково-, пошуково-дослідної 
діяльності. Відзначимо інтерактивний 
навчально-методичний комплекс з «Культури 
мови», розроблений в освітньому середовищі 
Moodle: студент опрацьовує теоретичний 
матеріал, виконує тестові завдання, а після 
завершення роботи має можливість оцінити 
свій результат і помилки. Автор курсу – 
Л. Струганець (Тернопільський національний 
педагогічний університет імені В. Гнатюка) 
[13]. І. Хижняк (Донбаський державний 
педагогічний університет) [14] розробила для 
студентів електронні навчальні курси 
«Комп’ютерний практикум з методики 
викладання української мови», «Методика 
викладання української мови в початкових 
класах», що спрямовані на розвиток таких 
видів мовленнєвої діяльності, як слухання, 
говоріння, читання й письмо з використанням 
комп’ютерних технологій. 

У 2002-2005 рр. нами було розроблено 
у форматі HTML у вигляді Web-сторінок  
електронний навчально-методичний комплекс 
«Словесник» [12]. Його зміст і структуру 
складають практикуми «Український 
фольклор», «Вступ до слов’янської 
філології», «Мовне родинознавство», 
«Етнолінгводидактична культура вчителя-
словесника», «Науково-дослідна робота», що 
інтегрують зміст лінгвістичних, літературо-
знавчих, психолого-педагогічних дисциплін, 
науково-дослідної, практичної підготовки 
навколо проблеми формування складових 
професійної компетентності. Ефективність 
ЕНМК забезпечувалась відбором якісної 
інформації, дотриманням принципів 
модульності, системності, цілісності 
інформації, науковості, доступності, 
відкритості, технологічності, естетичною 
цінністю, що сприяло мотивації навчання та 
формуванню інтересу до виконання завдань 
пошуково-дослідницької діяльності.  

У навчальній діяльності, для 
самостійної роботи студентів використовуємо 
електронні навчальний посібник з морфології 
української мови; автори – викладачі 
Київського національного університету  імені 
Т.  Шевченка);  посібник   з  української  мови  на  
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українознавчій основі  (автори – науковці  
Національного науково-дослідного інституту 
українознавства). Мета книг – сприяти 
виробленню комунікативних умінь і навичок, 
розвитку зв’язного мовлення шляхом 
застосування аудіо- та відеоінформації. Досвід 
створення (деякі книги подані на сайті sspu.edu.ua/
semenog/) засвідчує, що така книга має 
виконувати навчальну, розвивальну функцію, 
функцію самоконтролю та соціально-культурного 
виховання;  характеризуватися зручним 
структуруванням гіпертексту, якісним рівнем 
наочності, методичного інструментарію, 
естетичним оформленням, використанням різних 
типів електронної комунікації. 

Для навчальних цілей нами у співавторстві 
з колегами з різних закладів підготовлено 
електронний  навчальний  пос ібник 
«Академічне письмо: лінгвокультурологічний 
підхід (http://academ-write.tilda.ws/ [11]). Ресурс 
представлено у вигляді так званої Лендінг-пейдж-
сторінки, наповнено візуальним контентом і 
спрямовано на розширення уявлення користувачів 
про мовні засоби наукового тексту, опанування 
технології роботи із сучасним українським  та 
англійським науковим текстом. 

З метою підвищення ефективності навчання 
викладачі  пропонують для студентів 
мультимедійні курси лекцій, мультимедійні 
тренажери, мультимедійні засоби контролю. До 
курсу, який викладаємо у Сумському державному 
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, 
ми теж розробляємо мультимедійні лекції 
(наприклад: «Особистість майстра-наставника у 
вимірах української лінгводидактики», «Наукова 
мовна культура – невід’ємний складник 
педагогічної майстерності»  та  ін.) . 
Мультимедійна лекція  поєднує, як зазначають 
фахівці, програмні (візуалізація, анімація, колір, 
гіпертекст, багатовіконність, аудіовізуалізація, 
інтерактивність) і психолого-педагогічні 
(наочність, доступність, міцність, емоційне 
регулювання, проблемність, надмірність, 
синкретичність, зворотний зв’язок) можливості 
засобів мультимедіа. Таку лекцію можна дивитися 
і слухати багатократно, вивчаючи деталі та 
подробиці окремих положень, рисунків, таблиць, 
прикладів. Водночас труднощі в інтерпретації 
нелінійного тексту викликають необхідність 
використання специфічних стратегій і методів, а 
також відповідної  організації процесу навчання.  

Мультимедійні тренажери застосовуємо для 
формування практичних умінь і навичок. 
Наприклад, фонетичні, лексичні та граматичні 
мультимедійні довідники-тренажери, лінгвістичні 
тренажери з аудіювання призначені навчити 
розуміти розмовну мову і грамотно 
висловлюватися. Разом з тим тривале 
використання їх на заняттях може спровокувати 

стомлюваність студентів, навантаження на зір, 
тому такі дидактичні засоби важливо готувати з 
урахуванням санітарно-гігієнічних вимог. 
Мультимедійні засоби контролю значно 
розширюють можливості визначати рівень 
одержаних студентами знань, умінь і навичок; 
посилюють мотивацію до самоконтролю, 
сприяють формуванню рефлексії діяльності, що 
дозволяє студентам наочно представити результат 
своїх  дій.  

Підвищенню грамотності, мовної культури, 
розвитку філологічного кругозору сприяють 
Український лінгвістичний портал (www.ulif.org.ua), 
лексикографічний сайт Slovnyk_net.  З метою 
формування умінь визначати поняття, 
узагальнювати, встановлювати аналогії, 
класифікувати, досягати смислової точності та 
однозначності висловлювань важливо звертатися 
долексикографічної системи «Словники 
України» (розробник – Український мовно-
інформаційний фонд НАН України (http://
lcorp.ulif.org.ua/dictua/) [15]. На лінгвістичному 
порталі MOVA.info (http://www.mova.info/)
розміщені словники, лінгвокалендар, читальна 
зала (наукові статті з різних галузей 
мовознавства), лінки (ресурси з лінгвістики, 
літературознавство і персональні сайти митців, 
видавнича справа, історія, культура, мистецтво, 
електронні бібліотеки), культурні центри та 
інститути, інтерактивний блок, довідкова служба [3]. 

Фахівці усе частіше пишуть про цифрову 
гуманітаристику («digitalhumanities»), цифрову 
гуманістичну педагогіку, використання її надбань 
у професійній діяльності викладача [2]. Це 
міждисциплінарна галузь наукових досліджень і 
освітніх практик, що виникла на перетині 
комп’ютерних і гуманітарних дисциплін і вивчає 
закономірності передачі та сприймання освітнього 
досвіду, що відбувається у фізичній і віртуальній 
реальностях на основі використання ІКТ, зокрема 
цифрових технологій у системах відкритої освіти. 
Прикладами практичного застосування цифрової 
гуманістичної педагогіки може бути аналіз 
педагогічних явищ, що мають місце при 
використанні ІКТ (PowerPoint, соціальні медіа, 
мережі, блоги, сайти тощо) для навчання учнів 
різних вікових груп і різних професійних напрямів
(філософія Web 2.0). 

Охарактеризовані електронні освітні ресурси 
можуть  знайти місце на персональному сайті 
викладача-дослідника.  Фахівці визначають сайт 
як сукупність веб-сторінок, що розташовані в 
певному порядку, а їхній зміст «оформлений у 
вигляді комбінації мовленнєвих творів, елементів 
графіки, відео, звуку, мультиплікації тощо» [2, с.37]. 
Для опанування дидактичних засад викладання 
лінгвістичних дисциплін у вищій школі, 
підготовки наукових робіт студента доречно 
звертатися   до   персональних   сайтів   викладачів  
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(наприклад, «Мова і лінгвістика». 
Персональний сайт кандидата філологічних 
наук Г. Ситар http://www.culture.hu-berlin.de/hb; 
Персональний сайт С. Омельчука http://
omelchuk.ks.ua ). 

Фахівці [2; 8] характеризують сайт як 
г іпертекстове комунікативно-мовне 
утворення, що перебуває в постійній 
динаміці та фіксує як процес, так і 
результати Інтернет-комунікативної 
діяльності, що виражаються в сукупності 
взаємозалежних (тематично, семантично, 
інтенціонально, фізично) веб-сторінок. 
Зазвичай персональний сайт вченого  містить 
інформацію про особистість, його 
професійну, наукову діяльність, публікації, 
координати зв’язку, підручники з української 
мови для вищої,  загальноосвітньої школи, 
посібники для вчителя-словесника, статті, 
мультимедійні презентації виступів 
(персональний      сайт      О. Глазової; http://
www.glazova.org.ua//; «Школа української 
мови Івана Ющука»; https://ushchuk. word-
press.com/; Персональний сайт О. Семеног  
sspu.edu.ua/semenog/). 

Сайт «Камертон філолога:  відлуння»  
Г. Корицької [6; 7] виконує інформаційне, 
освітнє, лінгводидактичне й лінгвометодичне 
призначення, містить також  рубрику 
«Лінгводидактика», у якій розміщено 
актуальні статті М.Пентилюк та інших 
методистів про розвиток української 
лінгводидактики. До структури сайтів 
залучають такі компоненти, як форум, чат, 
гостьова книга, електронне листування, що 
характеризуються  комунікативною 
орієнтованістю, забезпечують організацію 
зворотного зв’язку.  

Веб-сторінки сайту (наприклад: персо-
нальний сайт О. Глазової http://www. 
glazova.org.ua// ) презентують дослідницький 
потенціал особистості, пропонують 
підручники з української мови для 
загальноосвітньої школи, посібники для 
вчителя-словесника, статті, мультимедійні 
презентації виступів, посилання на сайти 
інших учених або організацій, візитівку 
тощо. Користувач, обираючи напрям руху 
сайтом і системою гіперпосилань, створює 
власний текст. 

Одним із способів презентації сайту є 
блог викладача (англ. weblog «мережевий 
бортовий  журнал»,  «електронний 

щоденник») [4], які автор спільно з іншими 
користувачами наповнюють текстом, 
репліками (так званими постами), 
мультимедійною інформацією. Зокрема, блог 
мовознавця О. Пономарева (http://
www.bbc.com) пропонує, наприклад, 
коментарі -в ідповід і  на  запитання 
відвідувачів блогу із сучасної української 
літературної мови. Блог Г. Корицької 
«Камертон філолога» [7] містить опис 
досвіду творчих учителів, узагальнення 
результатів дослідно-пошукової роботи 
учнів, відеофрагменти конференцій та ін. 

Обмін науковою, культурно-освітньою 
інформацією забезпечують форум, чат, 
гостьова книга, електронне листування. У 
гостьовій книзі (наприклад, на персональному 
сайті С. Омельчука: http://www.omelchuk.ks.ua/, 
сайті «Школа української мови Івана 
Ющука»https://ushchuk.wordpress.com/) 
користувач може залишити свої запитання, 
коментарі, пропозиції та зауваження щодо 
прочитаної лекції, посібника, виступу 
дослідника; натомість автор сайту пропонує 
відповіді на запитання й репліки читачів. Чат 
нагадує полілог у реальному часі: з 
інформацією, що вводиться кожним 
учасником на екранах комп’ютерів, 
знайомляться одночасно всі співрозмов-
ники; у бесіді можуть брати участь 
одночасно як активні учасники, так і ті, хто 
тільки спостерігає за спілкуванням. 

Викладачі усе частіше залучають 
студентів до WEB-інарів. Головна ознака 
таких наукових заходів – інтерактивність, 
багатократне використовування у навчально-
виховному процесі. Для учасників заходу 
важлива  завчасна підготовка необхідного 
обладнання та відповідного каналу Інтернет-
зв’язку, наявність віртуальної кімнати, 
попереднє оголошення про дату і час його 
проведення. Учасникам віртуального 
семінару, доповідачам важливо пам’ятати, 
що користувачі будуть бачити слайди 
виступу, бачити і чути  доповідача. Доцільні 
чіткий план, тези і усна мовна культура: 
правильні наголоси, чіткість вимови слів і 
фраз. Особливість такого семінару полягає і 
в тому, що  учасники можуть ставити 
запитання в чаті, коротко відповідати і  
коментувати. У подальшому відеозапис 
проведеного заходу можна багатократно 
використовувати  у    навчальній,    науковій  
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роботі зі студентами.  

Упродовж занять з лінгвометодики 
залучаємо студентів до участі або перегляду  
вебінарів, зокрема Всеукраїнського 
інтерактивного вебінару Інституту педагогі-
ки НАПН України «Учені НАПН України – 
українським учителям» щодо організації 
навчально-виховного процесу у 5-11-х 
класах ЗНЗ у 2016–2017 навчальному році 
з урахуванням змін у програмах. Автори 
навчальних програм, підручників, головні 
редактори відомих в Україні фахових видань 
окреслюють особливості організації 
навчально-виховного процесу в початковій, 
середній, старшій школі в умовах 
запровадження оновлених навчальних 
програм. 

Досвід проведення таких заходів 
спільно з Науково-методичним центром 
«Формування національно-мовної особистос-
ті в умовах неперервної освіти» Уманського 
державного педагогічного університету імені 
П. Тичини на тему «Урок української мови: 
історія і сучасність» засвідчує: організаторам 
важливо завчасно потурбуватися про 
підготовку необхідного обладнання, кімнати, 
каналу Інтернет-зв’язку, попередньо 
оголосити дату і час його проведення. 
Користувачі, учасники вебінару мають 
можливість бачити електронні презентації, 
бачити і слухати доповідачів, ставити їм 
письмові запитання чи коментувати виступ у 
чаті. Зі студентами продумуємо план 

виступу, турбуємося і про наукову усну 
мовну культуру. Умотивоване використання 
у навчальному процесі сайту, блогу, 
залучення студентів до веб-конференції 
сприяє розвитку навчально-пізнавальної 
активності та інтелектуально-креативного 
потенціалу.  

Приходимо до висновку, що у вищій 
філологічній школі є певні напрацювання у 
використанні електронних, цифрових 
освітніх ресурсів навчально-методичного 
комунікативно-діяльнісного, українознав-
чого, особистісно орієнтованого 
спрямування. Для навчальної та самостійної 
роботи студентам пропонують електронні 
курси, мультимедійні лекції, тексти яких 
поєднують програмні та психолого-
педагогічні можливості засобів мультимедіа.  

Аналіз опитувань викладачів різних 
вищих педагогічних навчальних закладів 
свідчить: переважна більшість з них доволі 
рідко використовує педагогічні програмні 
засоби у навчальному процесі. Важлива як 
внутрішня, так і зовнішня мотивація 
використання і створення сайту, блогу, 
участі у вебінарах тощо; володіння 
фасилітацією, стилем ненав’язливого 
педагогічного спілкування, що сприяє 
міжособистісній комунікативній взаємодії 
учасників електронної  комунікації  і  є одним 
із способів  забезпечення якісної вищої 
освіти.  
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Н.Е. Іваненко ВИВЧЕННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON  
ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ В ПРОЦЕСІ 

ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ 

          «Наука інформатика є 
фундаментальною дисцип-
ліною, об’єктом якої є 
інформаційні процеси в 
оточуючому світі, предметом – 
математичні структури, за 

допомогою яких моделюються інформаційні 
процеси, та комп’ютерні інформаційні 
моделі, що відображають математичні 
структури на архітектуру обчислювальних 
систем, методологією – обчислювальний 
експеримент. Віднесення інформатики до 
фундаментальних наук відображає 
загальнонауковий характер поняття 
«інформація» та процесів опрацювання 
повідомлень» [3, с. 61]. 

О. Семенов уточнює, що фундамен-
тальна природничо-наукова частина 
інформатики будує теоретичні моделі 
процесів опрацювання, зберігання, 
передавання повідомлень: «За своїми 
об’єктами, поняттями, методами – це галузь 
математики. Предметом її вивчення є 
скінченні (конструктивні) об’єкти та 
алгоритмічно описані (конструктивні) 
процеси, що відбуваються в середовищі цих 
об’єктів» [7, с. 54]. 

Зазначену    частину   інформатики  
О.Л. Семенов називає математичною інформа-
тикою. За М.І. Жалдаком, математична інфор-
матика є основою інформаційної технології, 
під якою він розуміє «сукупність методів і 
прийомів збирання, зберігання, опрацювання 
та передавання та подання повідомлень, що 
розширює знання людей та розвиває їхні 
можливості з управління технічними та 
соціальними процесами» [2, с. 91]. 

Як зазначає Р. Фокін [8, с. 4-5], в 
розвитку інформатики як навчальної 
дисципліни існує низки проблем і протиріч. 

1. Виключно швидкий прогрес 
методології інформатики, її програмних і 
технічних засобів. 

2. Навчальний матеріал швидко 
втрачає актуальність і постійно потребує 
заміни більш сучасним, причому застаріває 
не лише зміст, а й структура. 

3. Існуюче методичне, програмне, 
технічне забезпечення інформатичних 

дисциплін швидко втрачає актуальність та 
застаріває. 

Основною метою вивчення предмету 
«Інформатика» за напрямом «Програмуван-
ня» є опанування учнями знаннями, уміннями 
та навичками дослідження задач прикладної 
математики, що поєднують у собі 
технологічність інтерпретуючих систем, 
швидкодію систем компілюючого типу зі 
здатністю об’єктно-орієнтовних систем 
налагоджуватись під конкретну предметну 
сферу застосувань [5].  

У відповідності до методичних 
рекомендацій Міністерства освіти і науки 
України (лист Міністерства освіти і науки 
України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо 
методичних рекомендацій про викладання 
навчальних предметів загальноосвітніх 
навчальних закладів») розпочинати вивчення 
процесу розроблення програм з 
використанням повнофункціональної мови 
програмування і середовища програмування 
рекомендується з 8 класу. Основна мета 
навчальної теми «Основи подійно- та 
об'єктно-орієнтованого програмування» 
оновленої навчальної програми з 
інформатики для учнів 5-9 класів – розпочати 
формування ключових понять сучасного 
програмування: програмного об’єкта, 
пов’язаної з об’єктом події, обробника події 
тощо, а також навчити учнів створювати 
найпростіші програми з графічним 
інтерфейсом. Із двох тем навчальної 
програми, присвячених програмуванню, 
зазначена тема вказана першою для того, щоб 
подальше вивчення програмування у 8 та 9 
класах відбувалося з орієнтацією на 
розроблення об’єктно- та подійно-орієнтованих 
програм для операційних систем з графічним 
інтерфейсом. Повернення під час навчання 
теми «Алгоритми роботи з об’єктами та 
величинами» до використання застарілих 
систем програмування, орієнтованих на ОС DOS, 
на кшталт Turbo Pascal, не рекомендується, 
оскільки всі завдання теми можуть бути 
виконані з використанням середовища 
програмування, орієнтованого на подійне- та 
об'єктно-орієнтоване програмування у режимі  
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візуального формування інтерфейсу 
програми, з підтримкою базових концепцій 
об’єктно- орієнтованого програмування [4].  

Цій вимозі задовольняють такі мови, 
як Object Pascal, Visual Basic, Python, Java, C#, C++ 
тощо. Рекомендуємо також використовувати 
середовища програмування Lazarus (мова 
Object Pascal), Visual Studio (безкоштовна 
версія Community Edition, мова Visual Basic), 
IDLE for Python (мова Python) та інші.  

Звертаємо увагу, що у ході 
проведення в 2015-2016 навчальному році 
третього та четвертого етапів всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформатики до 
традиційних мов програмування було введено 
інтерактивне середовище вільної об’єктно 
орієнтованої мови програмування Python з 
розвинутими бібліотеками класів для 
швидких математичних багато потокових 
обчислень.  

Мова програмування Python – 
високорівнева мова програмування 
загального призначення з акцентом на 
продуктивність розробника і читаність коду. 
Синтаксис ядра Python мінімалістичний. У 
той же час стандартна бібліотека включає 
великий обсяг корисних функцій [1]. 

Python підтримує кілька парадигм 
програмування – структурне, об’єктно-
орієнтоване, функціональне, імперативне й 
аспектно-орієнтоване. Основні архітектурні 
риси – динамічна типізація, автоматичне 
управління пам’яттю, повна інтроспекція, 
механізм обробки виключень, підтримка 
багатопоточних обчислень і зручні 
високорівневі структури даних. Код за Python 
організовується у функції та класи, які 
можуть об’єднуватися в модулі (які в своєю 
чергою можуть бути об’єднані в пакети). 

Еталонною реалізацією Python є 
CPython, що підтримує більшість активно 
використовуваних платформ [2]. Він поши-
рюється вільно, що дозволяє використову-
вати його без обмежень у будь-яких додатках, 
включаючи пропрієтарні [3]. Реалізує 
інтерпретатори для JVM (з можливістю 
компіляції), MSIL (з можливістю компіляції), 
LLVM та інших. Проект PyPy пропонує 
реалізацію Python на самому Python, що 
зменшує витрати на зміни мови та постановку 
експериментів над новими можливостями. 

Мова програмування Python активно 
розвивається, нові версії (з додаванням – 

зміною мовних властивостей) виходять раз у 
два з половиною роки. Внаслідок цього і 
деяких інших причин на Python відсутні 
ANSI, ISO або інші офіційні стандарти, їх 
роль виконує CPython [1]. 

Мова програмування Python 
створювалась під впливом зазначених нижче 
мов програмування: 
– ABC – відступи для угрупування 

операторів, високорівневі структури 
даних (map) (фактично, Python 
створювався як спроба виправити 
помилки, допущені при проектуванні 
ABC); 

– Modula-3 – пакети, модулі, використання 
else спільно з try і except, іменовані 
аргументи функцій (на це також вплинув 
Common Lisp); 

– у мовах програмування S, C + + – деякі 
синтаксичні конструкції (найбільш 
несуперечливі конструкції з С, щоб не 
викликати неприязнь у С–програмістів до 
Python); 

– Smalltalk – об’єктно-орієнтоване програ-
мування; 

– Lisp – окремі риси функціонального 
програмування (lambda, map, reduce, filter 
та інші); 

– Fortran – зрізи масивів, комплексна 
арифметика; 

– Miranda – спискові висловлювання; 
– Java – модулі logging, unittest, threading 

(частина можливостей оригінального 
модуля не реалізована), xml.sax 
стандартної бібліотеки, спільне викорис-
тання finally і except при обробці 
виключень, використання @ для декораторів; 

– Icon – генератори. 
Велика частина інших можливостей Python 

(наприклад, байт-компіляція вихідного коду) 
також була реалізована раніше в інших мовах. 

Акцентуємо увагу, що мова програмуван-
ня Python працює майже на всіх відомих 
платформах – від кишенкових персоналних 
компьютерів до мейнфреймів. Існують порти під 
Microsoft Windows, практично всі варіанти 
UNIX (включаючи FreeBSD і Linux), Plan 9, 
Mac OS і Mac OS X, iPhone OS 2.0 і вище, 
Palm OS, OS / 2, Amiga, AS/400 і навіть 
OS/390, Windows Mobile, Symbian і Android. 

Звертаємо увагу, що у міру старіння 
платформи  її  підтримка в основній гілці  
мови  припиняється.  Наприклад,  з  серії  2.6  
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припинена підтримка Windows 95, Windows 
98 і Windows ME. Однак на цих платформах 
можна використовувати попередні версії 
Python (розробники активно підтримують 
версії Python починаючи з 2.3 – для яких 
виходять виправлення). 

Для всіх основних платформ Python 
має підтримку характерну для даної 
платформи (наприклад, Microsoft COM / 
DCOM). Більше того, існує спеціальна версія 
Python для віртуальної машини Java – Jython. 
Вона дозволяє інтерпретатору виконуватися 
на будь–якій системі, що підтримує Java. 
При тому класи Java можуть безпосередньо 
використовуватися з Python і навіть бути 
написаними на Python. Також кілька проектів 
забезпечують інтеграцію з платформою 
Microsoft. NET, основні з яких – IronPython і 
Python.Net. 

Акцентуємо увагу, що Python 
підтримує динамічну типізацію, тобто тип 
змінної визначається лише під час 
виконання. Тому замість «привласнення 
значення змінної» коректніше твердити про 
«зв’язуванні значення з деяким ім’ям». У 
Python є вбудовані типи: булеві, рядки, 
Unicode – рядки, цілі числа довільної 
точності, числа з плаваючою комою, 
комплексні числа й деякі інші. З колекцій 
Python підтримує кортежі (tuples), списки, 
словники (асоціативні масиви) і, починаючи 
з версії 2.4, нескінченності. Усі значення в 
Python є об’єктами, у тому числі функції, 
методи, модулі, класи. 

Звертаємо увагу, що додати новий тип 
можна або написавши клас (class), або 
визначивши новий тип в модулі розширення, 
наприклад, написаному мовою C. Система 
класів підтримує успадкування (одиночне й 
множинне) та мету програмування. Можливе 
успадкування від більшості вбудованих типів 
і типів розширень. 

Усі об’єкти діляться на посилальні й 
атомарні. До атомарних відносяться int, 
long, complex і деякі інші. У процесі 
присвоєння атомарних об’єктів копіюється 
їхні значення, тоді як для посилальних 
копіюється тільки покажчик на об’єкт. Отже, 
обидві змінні після присвоювання 
використовують одне й те ж значення. 
Посилальні об’єкти бувають змінювані та 
незмінні. Наприклад, рядки та кортежі є 
незмінними, а списки, словники та багато 
інших об’єктів – змінними. Кортеж в Python 

є, по суті, незмінним списком. У багатьох 
випадках кортежі працюють швидше 
списків. Якщо ви не плануєте змінювати 
послідовність, то краще використовувати 
саме їх. 

Акцентуємо увагу, що мова Python має 
чіткий і послідовний синтаксис, продуманої 
модульності і масштабованості, завдяки 
цьому вихідний код легко зчитується. 

Набір операторів досить традиційний: 
– умовний оператор if «якщо» – 

альтернативний блок після else 
«інакше» (якщо умов і альтернатив 
декілька, можна використовувати elif 
скорочено від else if); 

– оператори циклу while «поки» і for «для», 
всередині яких можливе застосування 
break і continue для переривання циклу та 
переходу відразу до наступної ітерації 
відповідно; 

– оператор визначення класу class; 
– оператор визначення функції, методи чи 

генератора def, усередині якого можливе 
застосування return «повернення» для 
повернення з функції або методу, а в разі 
генератора – yield «давати»; 

– оператор обробки виключень try – except 
– else або try – finally, які, починаючи з 
версії 2.5, можна використовувати finally, 
except і else в одному блоці; 

– оператор pass, який нічого не робить і 
використовується для порожніх блоків 
коду. 

Звертаємо вагу, що дизайн мови Python 
побудований навколо об’єктно-орієнтованої 
моделі програмування. Реалізація об’єктно 
орієнтованого програмування в Python є 
елегантною, потужною і добре продуманою, 
але разом з тим досить специфічної 
порівняно з іншими об’єктно-орієнтованими 
мовами [1]. 

Можливості й особливості мови 
програмування Python 
1. Класи є одночасно об’єктами з усіма 
нижче наведеними можливостями. 
2. Успадкування, у тому числі множинне. 
3. Поліморфізм – всі функції віртуальні. 
4. Інкапсуляція, яка має два рівні – загально-
доступні та приховані методи і поля. 
Особливість інкапсуляції – приховані члени 
доступні для використання і помічені як 
приховані лише особливими іменами. 
5. Спеціальні методи, що керують життєвим 
циклом  об’єкту: конструктори,  деструктори,  
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розподільники пам’яті. 
6. Перевантаження усіх операторів окрім is, 
‘.’, ‘=‘, символьних і логічних. 
7. Імітація поля за допомогою функцій. 
8. Управління доступом до полів  – емуляція 
полів і методів, частковий доступ і т. п. 
9. Методи для управління найбільш пошире-
ними операціями – істинне  значення, len(), 
глибоке копіювання, сериалізація, ітерація по 
об’єкту.  
10. Мета програмування – управління ство-
ренням класів, тригери на створення класів 
тощо. 
11. Повна інтроспекція. 
12. Класові і статичні методи, класові поля. 
13. Класи, вкладені в функції й класи. 
Акцентуємо увагу, що мова Python підтримує 
парадигму функціонального програмування, 
зокрема: 
– функція є об’єктом; 
– функції вищих порядків; 
– рекурсія; 
– розвинена обробка списків (спискові 

висловлювання, операції над 
послідовностями, ітератори); 

– аналог замикань; 
– часткове застосування функції. 

Програмне забезпечення (додаток або 
бібліотека) на Python оформляється у вигляді 
модулів, які можуть бути зібрані в пакети. 
Модулі можуть розташовуватися як в 
каталогах, так і в ZIP-архівах; бути двох типів 
за своїм походженням: модулі, написані на 
«чистому» Python, і модулі розширення 
(extension modules), написані на інших мовах 
програмування. Наприклад, у стандартній 
бібліотеці є «чистий» модуль pickle та його 
аналог на Сі: cPickle. Модуль оформляється у 
вигляді окремого файлу, а пакет – окремим 
каталогом. Підключення модуля до програми 
здійснюється оператором import. Після 
імпорту модуль представлений окремим 
об’єктом, що дає доступ до простору імен 
модуля. У ході виконання програми модуль 
можна перезавантажити функцією reload(). 

Мова програмування Python має 
багату стандартну бібліотеку із засобами для 
роботи з багатьма мережевими протоколами і 
форматами Інтернету. Наприклад, модулі для 
написання HTTP-серверів і клієнтів, для 
розбору і створення поштових повідомлень, 
для роботи з XML і т. п. Набір модулів для 
роботи з операційною системою дозволяє 
писати крос-платформні додатки. Існують 

модулі для роботи з регулярними виразами, 
текстовими кодуваннями, мультимедійними 
форматами, криптографічними протоколами, 
архівами, сериализации даних, підтримка 
юніт-тестування та ін. 

Окрім стандартної бібліотеки, існує 
безліч бібліотек, що надають інтерфейс до 
всіх системних викликів на різних 
платформах. Зокрема, на платформі Win32 
підтримуються всі виклики Win32 API, а 
також COM в обсязі не меншому, ніж у Visual 
Basic або Delphi. Кількість прикладних 
бібліотек для Python у самих різних областях 
дуже велика (веб, бази даних, обробка 
зображень, обробка тексту, чисельні методи, 
додатки операційної системи і т. д.). 

Для Python прийнята специфікація 
програмного інтерфейсу до баз даних DB-API 
2 та розроблені відповідні до цієї 
специфікації пакети для доступу до різних 
систем управління базами даних (СУБД): 
PostgreSQL, Oracle, Sybase, Firebird 
( Interbase), Informix, Microsoft SQL Server, 
MySQL і sqlite. На платформі Microsoft 
Windows доступ до баз даних можливий 
через ADO ( ADOdb). Комерційний пакет 
mxODBC для доступу до СУБД через ODBC 
для платформ Windows і UNIX розроблений 
eGenix. Для Python написано багато ORM 
(SQLObject, SQLAlchemy, Dejavu, Django), 
виконані програмні каркаси для розробки веб
-додатків (Django, Pylons). 

Python надає простий і зручний 
програмний інтерфейс C API для написання 
власних модулів на мовах Сі і Сі + +. Такий 
інструмент, як SWIG, дозволяє майже 
автоматично отримувати прив’язки для 
використання C / C + + бібліотек в коді на 
Python. Можливості цього та інших 
інструментів варіюються від автоматичної 
генерації (C / C + + / Fortran)–Python 
інтерфейсів за спеціальними файлів ( SWIG, 
pyste, SIP, pyfort) до надання більш зручних 
API (boost:: Python, CXX та ін.) Інструмент 
стандартної бібліотеки ctypes дозволяє 
програмам Python безпосередньо звертатися 
до динамічним бібліотекам / DLL, написаним 
на C. Існують модулі, що дозволяють 
вбудовувати код на С / C + + прямо у вихідні 
файли Python, створюючи розширення «на 
льоту» (pyinline, weave). 

Інший підхід полягає у вбудовуванні 
інтерпретатора Python в додатки. Python 
легко  вбудовується  в  програми  на Java,  
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C / C + +, Ocaml. Взаємодія Python-додатків з 
іншими системами можливо також за 
допомогою CORBA, XML-RPC, SOAP, COM. 

За допомогою Pyrex можлива 
компіляція Python–подібної мови (додана 
можливість типізації) в еквівалентний Сі–код 
і зв’язування з зовнішніми модулями. 

Експериментальний проект Shedskin 
передбачає створення компілятора для 
трансформації неявно типізованих Python 
програм у оптимізований С + + код. 
Починаючи з версії 0.22, Shedskin дозволяє 
компілювати окремі функції в модулі 
розширень. 

Python і переважна більшість 
бібліотек до нього безкоштовні і 
поставляються у вихідних кодах. Більш того, 
на відміну від багатьох відкритих систем, 
ліцензія ніяк не обмежує використання 
Python в комерційних розробках і не накладає 
жодних зобов’язань, окрім вказівки 
авторських прав. 

З Пітоном поставляється бібліотека 
tkinter на основі Tcl / Tk для створення 
кроссплатформенних програм з графічним 
інтерфейсом. 

Існують розширення, що дозволяють 
використовувати всі основні GUI бібліотеки – 
wxPython, засноване на бібліотеці wxWidgets, 
PyGTK для Gtk, PyQt і PySide для Qt та інші. 
Деякі з них також надають широкі 
можливості по роботі з базами даних, 
графікою та мережами, використовуючи всі 
можливості бібліотеки, на якій базуються. 

Для створення ігор і додатків, що 
вимагають нестандартного інтерфейсу, 
можна використовувати бібліотеку Pygame. 
Вона також надає великі засоби роботи з 
мультимедіа: управляти звуком і зображен-
нями, відтворювати відео. Надаване pygame 
апаратне прискорення графіки OpenGL має 
більш високорівнева інтерфейс в порівнянні з 
PyOpenGL, що копіює семантику С-
бібліотеки для OpenGL. Є також PyOgre, що 
забезпечує прив’язку до Ogre – 
високорівневої об’єктно-орієнтованої 
бібліотеці 3D-графіки. Крім того, існує 
бібліотека PythonOCC, що забезпечує 
прив’язку до середовища 3D-моделювання та 
симуляції OpenCascade. 

Для роботи з растрової графікою 
використовується бібліотека Python Imaging 
Library. 

Класичний Пітон, як і багато інших 
інтерпретовані мови, що не застосовують, 
наприклад, JIT – компілятори, мають 
загальний недолік – порівняно невисоку 
швидкість виконання програм. Однак, у 
випадку з Python цей недолік компенсується 
зменшенням часу розробки програми. У 
середньому програма, написана на Python, в 2
–4 рази компактніше, ніж її аналог на C + + 
або Java. Збереження байт-коду (файли. 
pyc і. pyo) дозволяє інтерпретатору не 
витрачати зайвий час на перекомпіляцію коду 
модулів при кожному запуску, на відміну, 
наприклад, від мови Perl. Крім того, існує 
спеціальна JIT–бібліотека psyco, що дозволяє 
прискорити виконання програм (проте 
призводить до збільшення споживання 
оперативної пам’яті). Ефективність psyco 
сильно залежить від архітектури програми. 

Існують проекти реалізацій мови 
Python, що вводять високопродуктивні 
віртуальні машини (ВМ) як компілятора 
заднього плану. Прикладами таких реалізацій 
може бути PyPy, що базується на LLVM; 
більш ранньої ініціативою є проект Parrot. 
Очікується, що використання ВМ типу LLVM 
призведе до тих самих результатів, що і 
використання аналогічних підходів для 
реалізацій мови Java, де низька 
обчислювальна продуктивність в основному 
подолана. 

Безліч програм / бібліотек для 
інтеграції з іншими мовами програмування 
надають можливість використовувати іншу 
мову для написання критичних ділянок. 

Відсутність статичної типізації та 
деякі інші причини не дозволяють 
реалізувати в Python механізм перевантажен-
ня функцій на етапі компіляції. Можливості 
Python дозволяють реалізувати динамічну 
перевантаження на етапі виконання, що, 
звичайно, уповільнює виклик, оскільки дозвіл 
проводиться при кожному зверненні і є, в 
загальному випадку, досить складною 
процедурою. Відсутність перевантаження в 
Python намагаються компенсувати 
використанням віртуальних функцій. 

Перевантаження функцій реалізована 
різними сторонніми бібліотеками, в тому 
числі PEAK, надає надзвичайно багатий 
можливостями механізм перевантаження 
функцій з використанням довільних 
правил.  Не прийняті  плани щодо підтримки  
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перевантаження в Python3000 були частково 
реалізовані в бібліотеці overloading-lib. 

У порівнянні з іншими мовами, у 
Python відсутня можливість модифіковані 
вбудовані класи, такі, як int, str, 

float, list та інші, що, однак, дозволяє 
Python споживати менше оперативної пам’яті 
і швидше працювати. Ще однією причиною 
введення такого обмеження є необхідність 
узгодження з модулями розширення. Багато 
модулів (з метою оптимізації швидкодії) 
перетворять Python–об’єкти елементарних 
типів до відповідних Сі-типам замість 
маніпуляцій з ними за допомогою Сі–API. 

GIL (Global Interpreter Lock) – 
особливість, притаманна CPython, Stackless і 
PyPy, але відсутня в Jython і IronPython. При 
своїй роботі основної Лари Python постійно 
використовує велику кількість потік-
небезпечних даних. В основному це 
словники, в яких зберігаються атрибути 
об’єктів і звернення до зовнішнього коду 
(написаному на С і т. п.). Щоб уникнути 
руйнування цих даних при спільній 
модифікації з різних потоків, перед початком 
виконання декількох інструкцій (за 
замовчуванням 100) потік інтерпретатора 
захоплює GIL, а після закінчення звільняє. 
Внаслідок цього, в кожен момент часу в 
одному процесі інтерпретатора Python може 
виконуватися тільки один потік Python 
текстів, навіть якщо на комп’ютері є кілька 
процесорів або процесорних ядер (GIL також 
звільняється на час виконання блокуючих 
операцій, таких як введення-виведення, 
зміни / перевірка стану синхронизирующих 
примітивів та інших – таким чином, якщо 
один потік блокується, інші можуть 
виконуватися). Була зроблена спроба 
переходу до більш гранульованим 
синхронізація, однак через часті захоплень / 
звільнень блокувань ця реалізація виявилася 
занадто повільною на однопоточних 
додатках. У найближчому майбутньому 
перехід від GIL до інших технікам не 
передбачається через те, що, на думку автора 
мови Python Гвідо Россум, однопоточних 
програм, прискорених GIL більше, ніж 
багатопоточних, які GIL гальмує. Однак є 
Python-safethread – CPython без GIL і з 
деякими іншими змінами (за твердженнями 
його авторів, на однопоточних додатках 
швидкість відповідає 60-65% від швидкості 

оригінального CPython). 
Ця проблема має два основні варіанти 

рішення. Перший – відмова від спільного 
використання змінюваних даних і викликів 
зовнішнього коду. При цьому дані 
дублюються в потоках і необхідність 
забезпечення їх синхронізації (якщо така 
потрібна) лежить на програміста. Цей підхід 
веде до збільшення споживання оперативної 
пам’яті (проте не настільки сильно, як при 
використанні процесів в Windows, так як для 
Unix це не критично, процеси невеликі). 

Другий підхід – забезпечення більш 
гранульованої синхронізації – для окремих 
структур даних. У цьому випадку падає 
продуктивність внаслідок збільшення числа 
звільнень / захоплень блокувань. 

Якщо необхідно  паралельне 
виконання декількох потоків Python коду, то 
можна скористатися процесами, наприклад, 
модулем processing. Він імітує семантику 
стандартного модуля threading, але 
використовує процеси замість потоків. 
Починаючи з версії 2.6, модуль processing 
додано до стандартну бібліотеку і 
перейменований в multiprocessing. Є безліч 
модулів, що спрощують написання 
паралельних і / або розподілених додатків на 
Python, таких як parallelPython, Pypar, pympi 
та інших. GIL звільняється при виконанні 
коду більшості розширень, наприклад, 
NumPy / SciPy, дозволяючи на час 
розрахунків виконуватися іншому Python 
потоку. Іншим рішенням може бути 
використання IronPython або Jython, 
позбавлених цієї особливості класичного 
Python [5]. 

У версії 3.2 буде впроваджений 
змінений GIL. Основні нововведення: 
– переключення за таймаут, а не за 

кількістю опкодов – у попередній версії 
GIL звільнявся через кожні 100 операцій; 
але операція може виконуватися від 
наносекунд, до доль секунд. У новій 
версії блокування буде зніматися кожні 5 
мілісекунд; 

– зменшення накладних витрат і збільшення 
ефективності у випадку частих перемикань – у 
деяких системах (в основному в MacOS X) 
спостерігаються проблема з ефективністю 
блокування, коли GIL вже захоплений: 
системні виклики стають дорогими; у новій 
версії затримки будуть зменшені; 
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– зменшення затримок при перемиканні 
потоків завдяки введенню механізму 
примусового перемикання потоку та 
пріоритетних запитів (коли потік виконує 
пріоритетний запит, то GIL звільняється 
якомога швидше); 

– основні зміни, внесені до версії 3.0; 
– синтаксична можливість для анотації 

параметрів і результату функцій 
(наприклад, для передачі інформації про 
тип або документування) ; 

– повний перехід на unicode для рядків; 
– введення нового типу «незмінні байти» і 

типу «змінюваний буфер». Обидва 
необхідні для подання бінарних даних; 

– нова підсистема вводу-виводу (модуль 
io), що має окремі подання для бінарних і 
текстових даних; 

– абстрактні класи, абстрактні методи 
(доступно вже в 2.6) ; 

– ієрархія типів для чисел; 
– вирази для словників і множин {k: v for k, 

v in a_dict} і {el1, el2, el3} (за аналогією і 
списковими виразами) ; 

– зміни print з вбудованого вираження у 
вбудовану функцію; це дозволить 
модулям робити зміни, підлаштовуючись 
під різне використання функції, а також 
спростить код; в Python 2.6 ця можливість 
активується введенням from __future__ 
import print_function; 

– переміщення reduce (але не map або filter) 
із вбудованого простору в модуль 
functools (використання reduce істотно 
менш читабельно в порівнянні з циклом) ; 

– видалення деяких застарілих можли-
востей, які підтримуються в гілці 2.x для 
сумісності, зокрема: класи старого стилю, 
цілочисельне поділ з обрізанням резуль-
тату як поведінка за умовчанням, рядкові 
винятку, неявний відносний імпорт, 
оператор exec і т. п; 

– реорганізація стандартної бібліотеки; 
– новий синтаксис для метакласи; 
– змінений синтаксис присвоювання; стало 

можливим, наприклад, присвоєння (a, 
*rest, b) = range(5). З іншого боку, 
формальні параметри функцій на зразок 
def foo(a, (b, c)) більш неприпустимі. 

На основі Python було створено 
декілька спеціалізованих підмножин мови, в 
основному призначених для статичної 
компіляції в машинний код. Деякі з них: 
– RPython  – створена в рамках проекту 

PyPy сильно обмежена реалізація Python 
без динамізму, виконавчі та деяких інших 
можливостей; RPython код можна 
компілювати в безліч інших мов / 
платформ – C, JavaScript, Lisp,. NET , 
LLVM; на RPython написаний Лари PyPy; 

– Pyrex  – обмежена реалізація Python, але 
трохи менше, ніж Rpython; PyReX 
розширено можливостями статичної 
типізації типами з мови С і дозволяє 
вільно змішувати типізований і не 
типізований код; призначений для 
написання модулів розширень, 
компілюється в код на мові С; 

– Cython  – розширена версія Pyrex; 
– pyastra  – компілятор Python коду в 

асемблер для PIC архітектури; 
– проект Shedskin – призначений для 

компіляції неявно статично типізованого 
Python коду в оптимізований код на мові С + +. 

– Найважливішими завданнями курсу 
програмування в 8-11 класах є: 

– засвоєння знарядь і засобів 
програмування, механізмів обміну 
інформацією між внутрішніми об’єктами 
середовища програмування та його 
зовнішнім середовищем через віконний 
інтерфейс користувача; 

– стандартизованих форматів відображення 
даних у вигляді текстових, табличних і 
графічних документів, їх довгочасного 
зберігання в базах даних і швидкого 
візуального відтворення; 

– редагування та передавання на відстань. 
Тож, навчаючи програмуванню, 

важливо навчити учня плануванню 
діяльності. Комп’ютер у цьому контексті є 
ідеальним виконавцем. Навчившись 
планувати діяльність ідеального виконавця, 
людина зможе набагато впевненіше 
планувати діяльність далеко неідеальних 
виконавців  –  себе, інших людей і підлеглих 
у майбутньому. 
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КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ 

        Динаміка змін в усіх 
сферах життєдіяльності  
сучасної  людини потребує і 
нового змісту шкільної 
освіти, і нових підходів до 
організації навчально-

виховного процесу. Насамперед, це пов’язано 
із інтенсивним розвитком  інформаційних 
технологій, інтеграцією вітчизняної освіти у 
світовий та європейський освітній простір. 
Відповідно до цього зростає роль  керівника 
навчального закладу як  основного стратега 
розвитку школи. Окрім того, визнання 
людини у нашому суспільстві «мірилом усіх 
речей» актуалізує важливість ролі керівника 
навчального закладу та його людинознавчої  
компетентності у процесі оновлення шкільної 
освіти.   

У працях вітчизняних і зарубіжних 
науковців   (Л.  Ващенко  [2],   Л.  Вознюк  
[3], Л. Калініної [4]) проблема ролі керівника 
навчального закладу в оновленні сучасної 

школи досліджується з позицій системного та 
функціонального підходів. Це дає змогу 
цілісно розглядати зміни в діяльності 
керівника загальноосвітнього навчального 
закладу, виділити новий функціональний 
склад управлінця. З цієї точки зору 
визначається і компетентнісний підхід в 
управлінні сучасною школою.  

Необхідно розкрити особливості 
діяльності керівника навчального закладу у 
контексті професійної компетентності; 
встановити взаємозв’язок між рівнем 
розвитку освітнього простору школи та  
професіоналізмом керівника загальноосвіт-
нього навчального закладу. Інтеграція 
України у світовий та європейський освітній  
простір ставить нові завдання перед 
сучасною шкільною освітою – виховання 
особистості, здатної  ефективно жити і діяти 
у новому XXI столітті. Таке оновлення 
сучасної школи потребує значних зусиль як з 
боку педагогічного колективу в  цілому,  так і  
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з керівництва навчальним закладом  зокрема. 
Одним із шляхів досягнення позитивних змін 
у вітчизняній шкільній освіті є активне 
застосування компетентнісного підходу в 
усіх її складових, у тому числі і в 
управлінській підсистемі.  

Аналіз наукових джерел дає змогу 
стверджувати, що компетентнісний підхід 
визначає одну з важливих складових якості 
сучасної освіти [1; 2; 6]. Тому поняття 
«компетентність в управлінні загальноосвіт-
нім навчальним закладом» розглядається 
нами як високий рівень знань, умінь і 
здатностей керівника навчального закладу за 
допомогою функціональних можливостей 
управлінської підсистеми забезпечувати 
ефективне управління шкільною організа-
цією. Важливою ознакою компетентнісного 
управління є здатність керівника згуртову-
вати педагогічний колектив, реалізовувати 
особистісно  зорієнтований підхід до 
кожного учасника навчально-виховного 
процесу, сприяти гармонізації міжособистіс-
них стосунків. Слід зазначити, що така 
спроможність до ефективного керівництва 
педагогічним колективом  набувається через 
розвиток людинознавчої компетентності 
керівника навчального закладу. 

Основу  людинознавчої компетентності 
складають уміння  працювати  з людьми, 
добре розбиратися у формальних і 
неформальних відносинах, створювати 
позитивний морально-психологічний клімат, 
поважати людську особистість.  

Допомагають реалізувати людинознав-
чу компетентність соціально-психологічні  
методи управління. Серед них дослідники 
виділяють не тільки матеріальні, а й 
стимулюючо-мотиваційні, як-от: схвалення 
роботи вчителя, підтримка ініціатив творчих 
педагогів, забезпечення можливості 
професійного зростання вчителя, надання 
свободи у виборі тих чи інших форм та 
методів навчання, інше [2; 6]. Дослідження 
практики управління  школою переконує, що 
принципи партнерства, взаємодії, діалогу, 
толерантності, спільних ціннісних орієнти-
рів, виважених цілей сприяє  уникненню 
кризових явищ в управлінні та забезпечує 
прогресивний розвиток шкільної організації.  

Уміння створювати команду також 
сприяє розвитку лідерства. Серед важливих  
факторів створення  команди виділяють: 

наявність у претендентів стійких життєвих 
принципів, орієнтації на успіх, позитивного 
мислення, здатності відшукувати однодум-
ців. На нашу думку, в роботі з педагогічним  
колективом  слід також дотримуватися 
відомих правил: зрозумій  вчителя,  довіряй  
вчителю,  підтримай  вчителя [3]. 

Практика управління загальноосвіт-
німи навчальними закладами переконує, що 
однією з характерних ознак професійної 
компетентності є демократизація основ 
управлінської праці. Насамперед це 
стосується гнучкості  шкільних організацій-
них структур, відмовою від жорсткого 
адміністрування, делегуванням окремих 
управлінських повноважень шкільним 
органам самоврядування, переходом на 
демократичні принципи в  керівництві шко-
лою, командним стилем управлінської 
діяльності та залучення громадськості до 
управління загальноосвітнім навчальним 
закладом [3]. 

Необхідно також зазначити, що 
важливу роль у становленні людинознавчої 
компетентності керівника навчального 
закладу відіграють світогляд, орієнтація на 
духовні цінності, моральність, що складають 
стрижневі цінності управління і характе-
ризують нову концепцію внутрішньо-
шкільного управління. При цьому суттєве 
значення має моральність, яку ми розуміємо 
і як особистісні якості керівника (гідність, 
щирість, совість, чесність), і як його 
професійну етику (справедливість по 
відношенню до себе та оточуючих, 
відповідальність, толерантність, доброзич-
ливість). Вивчення практики управління 
сучасною школою переконує, що духовні 
цінності, моральні якості керівника,  його 
світоглядні  позиції  впливають  на  зміст  
управлінської  діяльності  і визначають  його  
орієнтири  у  виборі  стратегії  розвитку  
навчального. 

Аналіз наукових праць як вітчизняних, так і 
зарубіжних вчених, дає змогу стверджувати, що 
стиль управління є одним з важливих показників 
професійної компетентності менеджера освіти, 
оскільки впливає на прийняття управлінського 
рішення [2]. У контексті нашого дослідження 
стиль управління визначає не тільки рівень 
культури управлінця, а й через управлінське 
рішення характеризує людинознавчу   
компетентність  менеджера  освіти.  Проте                 
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управління школою свідчить, що у значної 
кількості керівників  переважає авторитар-
ний  стиль  управління. Це негативно  впливає  
на  інноваційні зміни в сучасних освітніх 
закладах: гальмуються нововведення, 
переважає одноосібне управління з жорстким 
адмініструванням.  

На таку важливу професійну рису 
управлінця, як інноваційний потенціал, 
звертає увагу Л. Ващенко [2]. Дослідниця 
зауважує: менеджер освіти має бути 
інноваційною особистістю, що насамперед 
передбачає наявність інноваційного 
потенціалу  керівника. У поняття 
«інноваційний  потенціал»  науковець вкладає 
цілий комплекс  професійно-особистісних 
здібностей управлінця. Серед них вміння 
генерувати ідеї, адекватно й мобільно 
реагувати на наслідки змін і пошук нових 
рішень щодо поставлених перед школою 
завдань. Особливе значення для ефективного 
управління загальноосвітнім навчальним 
закладом має  наявність інноваційного 
потенціалу керівника школи. Такий потенціал 
проявляється через відповідну інноваційну 
позицію керівника, основу якої складають 
позитивне ставлення до нововведень, 
упевненість у досягненні мети. З точки  зору  
людинознавчої  компетентності інноваційний  
потенціал керівника має базуватися на 
принципах толерантності, розумного 
поєднання прагматизму з відповідальністю за 
інновацій-ні зміни. Серед важливих 
професійно значущих якостей, які необхідні 
керівникові в управлінні інноваціями, 
науковці виокремлюють гнучкість, 
адаптивність, здатність оцінювати і 
прогнозувати  ситуації, бути зорієнтованим  
на інновації.  

Отже, до основних ознак професійної 
компетентності менеджера шкільної освіти 
можна віднести:  
– знання та розуміння природи управлінсь-

кої праці та процесів менеджменту;  
– знання  посадових і функціональних  

обов’язків  менеджера освіти;  
– уміння  використовувати  ІКТ  та  інші  

засоби  комунікацій, необхідні у процесі 
управлінської праці;  

– людинознавча компетентність; 
– володіння мистецтвом налагодження 

зовнішніх зв’язків;  
– здатність до самооцінки, уміння робити 

правильні висновки, автодидактика.  
Необхідно зазначити, що професійна 

компетентність керівника навчального 
закладу значно впливає на інноваційний 
розвиток освітнього простору школи. Про це 
свідчить і практика управління сучасною 
школою, і наукові дослідження у сфері 
шкільного менеджменту [4; 6]. Серед 
важливих факторів, які складають основу 
розвитку навчального закладу, дослідники 
виділяють і наявність стратегії інноваційного 
розвитку школи, і готовність вчителя до 
інноваційної діяльності, і сприятливі 
соціально-психологічні умови для інновацій-
них змін, і функціональну ефективність усіх 
суб’єктів навчально-виховного процесу, і 
ресурсне забезпечення інноваційних змін [3]. 

Отже, оновлення сучасної школи, 
побудова  її  як   простору   освітніх   
можливостей значною мірою залежить від 
особистості керівника  школи, від змісту його 
діяльності. Вона передбачає не тільки 
оволодіння сучасними вітчизняними та 
зарубіжними науково-теоретичними підхо-
дами до управління школою, а й визначення 
пріоритетними таких принципів, як 
демократизація, гуманізація; врахування 
національних засад в управлінні школою; 
впровадження нових управлінських функцій; 
визнанні пріоритетності колективних і 
колегіальних форм управління та 
запровадженні проектних, дослідницьких, 
технологічних методів управління.   
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Моніторинг 

МОНІТОРИНГ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ДОСЯГНЕНЬ З ФІЗИКИ УЧНІВ 11-Х КЛАСІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        11 жовтня 2016 року 
Департаментом освіти і науки 
Сумської обласної державної 

адміністрації та Харківським регіональним 
центром оцінювання якості освіти 
(ХРЦОЯО) проведено моніторинг рівня 
навчальних досягнень з фізики учнів 11-х 
класів загальноосвітніх навчальних закладів 
Сумської області в он-лайн режимі.  

Актуальність проведеного заходу 
обґрунтована тим, що: 
– якість шкільної освіти з фізики в Україні, 

виходячи з результатів ЗНО, вимагає 
суттєвого покращення; 

– у Сумській області низькі результати 
зовнішнього незалежного оцінювання 
2016 року з фізики абітурієнтів 

(найбільший в Україні показник 
учасників, які не подолали поріг «склав / 
не склав» серед випускників 2016 року – 
21,5%); 

– у регіоні наявна значна кількість вищих 
навчальних закладів, для вступу до яких 
потрібен сертифікат з фізики;  

– за обираністю фізики на ЗНО, Сумська 
область посідає друге місце  в Україні 
(15,3  % від усієї кількості учасників тесту-
вання 2016 року); 

– кількість даних для дослідження причин 
виникнення зазначеної вище проблеми є 
недостатньою. 

Загальна кількість учасників – 4415 
учнів, з них 2544 (57,6%) з міст та 1871 
(42,4%) – із сільської місцевості (діаграма 1). 

Г.М. Браткова  

директора школи: моделювання управлінсь-
кої діяльності директора школи / Л. М. Калініна // 
Директор школи. – 2001. – № 3. – С. 13–15.  
5. Підготовка керівника середнього закладу 
освіти : навч. посібник / за ред. Л. І. Даниленко. – 

К. : Міленіум, 2004. – 272 с.  
6. Хриков Є. М. Управління навчальним 
закладом : навч. посібник / Є. М. Хриков. – К.: 
Знання, 2006. – 365 с.  
 

57,6%

42,4%

Місто Сільська місцевість

Кількість учасників  
Діаграма 1 
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Загальна кількість навчальних 
закладів, що взяли участь у дослідженні, 317. 
Із них 105 з міст області та 212 із сільської 
місцевості. 

У Буринському, Глухівському, 
Конотопському, Краснопільському, Роменсь-
кому, Середино-Будському, Ямпільському 
районах, у Сумах кількість учасників 
моніторингу      перевищувала    кількість  
11-класників, подану місцевими органами 
управлінь освітою на підготовчому етапі 
моніторингу. Такі розбіжності  свідчать про 
участь окремих 11-класників у кількох 
сесіях, що могло вплинути на загальний 
результат району (міста) та навчального 
закладу. 

Зазначимо, що технічний збій був 

значною мірою викликаний порушенням 
розподілу по сесіях: у першу сесію вийшло 
значно більше учасників, ніж очікувалося. 
Кількість учасників першої сесії моніторингу 
мала відповідати кількості учасників першої 
сесії на тренувальному етапі, що було чітко 
визначено в Інструкції, наданій ХРЦОЯО. 

Але у деяких районах і містах кількість 
учасників моніторингу була суттєво (більше 
ніж  на  10)  меншою  від  заявленої кількості  
11-класників (Білопільський, Недригайлівсь-
кий, Охтирський, Сумський, Тростянецький, 
Шосткінський райони, м. Конотоп, м. Охтирка, 
м. Ромни, м. Шостка). 

Що стосується типів навчальних 
закладів, то маємо таку картину (діаграма 2): 

Типи навчальних закладів 
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Завдання для проведення моніторингу, 
тексти анкет для учнів були підготовлені 
фахівцями ХРЦОЯО. 

Згідно з Інструкцією, в ЗНЗ моніторинг 
проводив працівник, призначений директором 
навчального закладу відповідальним за його 
проведення. Він  ознайомлював учасників з 
умовами проведення моніторингу, слідкував за 
дотриманням вимог щодо проведення 
моніторингу в аудиторії, у відповідності до 
інструкції ХРЦОЯО. 

В аудиторії, де проводився моніторинг, 
мав бути присутнім фахівець з інформаційних 
технологій. Кожен учасник мав сидіти за окремим 
комп’ютером. 

На виконання добірки завдань моніторингу 
кожному учаснику надавалося 45 хвилин. Після 

закінчення відведеного часу доступ до завдань 
для конкретного учасника автоматично 
закривався. 

Важливим показником, який характеризує 
успішність виконання запропонованої роботи 
учнями, є  середній бал.  Контрольною групою 
при проведенні моніторингу були визначені 10-
класники однієї з спеціалізованих шкіл м. Харкова 
(55 осіб), які виконували такі ж самі завдання (у 
паперовому варіанті), що й учасники проведеного 
в Сумській області моніторингу. Серед 
контрольної групи учнів не було переможців 
всеукраїнської олімпіади ІV етапу, проте вони 
були вмотивовані виконувати завдання, у тому 
числі перспективою якісно скласти ЗНО з фізики.  
При тому середній бал, за результатами 
контрольної   вибірки,   становив  8,9.   Цей   факт  

Діаграма 2 
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дозволяє зробити висновок про те, що 
завдання моніторингу не були  легкими. 

За середнім балом виконання роботи 

результати випускників Сумщини 
розподілились наступним чином (таблиця 1). 

Розподіл районів та міст Сумської області за показником середнього балу 

№ 
 з/п 

Район (місто) Середній бал 

1 Конотопський район 5,62 

2 Глухівський район 5,69 

3 Краснопільський район 6,32 

4 Середино-Будський район 6,34 

5 Сумський район 6,45 

6 Білопільський район 6,59 

7 Охтирський район 6,91 

8 м. Шостка 7,07 

9 Великописарівський район 7,11 

10 Кролевецький район 7,22 

11 м. Суми 7,23 

12 Буринський район 7,33 

13 м. Конотоп 7,39 

14 Шосткинський район 7,43 

15 Ямпільський район 7,445 

16 Лебединський район 7,45 

17 Недригайлівський район 7,62 

18 Роменський район 7,66 

19 Тростянецький район 7,74 

20 Липоводолинський район 7,75 

21 Путивльський район 7,76 

22 м. Лебедин 7,84 

23 м. Охтирка 7,85 

24 м. Ромни 8,27 

25 м. Глухів 8,96 

Таблиця 1 
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Деякі отримані результати викликають 
певні сумніви, оскільки різниця між середнім 
балом за результатами моніторингу та 
середнім балом за другий семестр 2015-2016 
навчального року становить у деяких 
закладах більш трьох балів. 

Слід зазначити, що повну відпові-
дальність за достовірність і об’єктивність 
отриманих результатів несуть працівники, 
призначені відповідальними за проведення 
моніторингу в конкретному ЗНЗ. 

Імовірно, у майбутньому при проведен-
ні моніторингу буде охоплено рівно стільки 

навчальних закладів, скільки можна 
ефективно контролювати. 

Україна офіційно приєдналася до 
Програми міжнародного оцінювання учнів 
PISA-2018. Правила проведення цього 
міжнародного дослідження: якщо в безпосе-
редньому тестуванні візьме участь кількість 
учнів, менша за ту, що увійшла до вибірки 
тестування, або буде виявлено фальсифікації 
даних, а також інші порушення вимог 
тестування, результати країни не будуть 
внесені до міжнародної бази даних, 
незважаючи на сплачені державою внески. 

Подолання неуспішності – 
найваж-ливіша задача практичної і 
теоретичної педагогіки. 

Дослідження складу неуспішності та 
обґрунтовування засобів її попередження 
вимагають використовування двох термінів: 
«неуспішність» і «відставання». 

Узагальнюючи дані з наукової та 
педагогічної літератури, можна дати таке 
визначення цих понять. Під неуспішністю 
розуміється невідповідність підготовки учня 
вимогам змісту освіти, що фіксується після 
закінчення якого-небудь значного відрізка 
процесу навчання – системи уроків, 
присвячених вивченню однієї теми або 
розділу курсу, учбової четверті, півріччя, 
року. 

Відставання – це невиконання вимог 
(або однієї з них), яке має місце на одному з 
проміжних етапів навчального процесу. 

Неуспішність  і  в ідставання 
взаємозв'язані: неуспішність –  це підсумок 
процесу відставання: відставання, якщо вони 
не подолані,  утворюють, кінець кінцем, 
неуспішність. 

Діагностика причин неуспішності 
учнів є необхідністю для шкільної педагогіки 
та батьків, адже допомогти конкретній 

дитині неможливо без розуміння  тих 
труднощів, які у неї виникають. Безумовно, у 
кожному конкретному випадку причини 
таких ситуацій різні. Проте, існують і 
загальні, типові.  

Причини неуспішності поділяють на 
внутрішні (стосовно школяра) та зовнішні. 
Внутрішніми вважаються недоліки 
психічного розвитку (нерозвинута пам’ять, 
розсіяна увага тощо), вихованості (слабка 
сила волі, безвідповідальність) та освіченості 
особистості (прогалини в знаннях, 
несформованість загальних навчально-
пізнавальних навичок); зовнішніми – 
недоліки в організації  діяльності 
навчального закладу та негативний 
зовнішній вплив позашкільного середовища. 

З метою виявлення та аналізу типових 
причин відставання та неуспішності учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
працівниками навчально-методичного 
відділу моніторингу якості освіти та ЗНО 
було проведено  дослідження в 32 загаль-
ноосвітніх навчальних закладах  області. 
Завдання дослідження: 
– з’ясувати, які фактори є причинами 

відставання та неуспішності учнів; 
 

ПРИЧИНИ ВІДСТАВАННЯ ТА НЕУСПІШНОСТІ 
ШКОЛЯРІВ 

Г.М. Браткова  
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– виявити ступінь впливу різних параметрів, 
які є причинами      неуспішності; 

– виявити розбіжності в причинах 
неуспішності між хлопчиками та   дівчатами, 
між учнями 5-9 та 10-11 класів; 

– надати рекомендації щодо усунення 
недоліків у діяльності навчального   закладу 
стосовно факторів, які сприяють 
відставанню та   неуспішності   школярів. 

У дослідженні взяли участь 3,5 тис. 
респондентів: учителі, учні 5-9 класів,  учні 

10-11 класів,  батьки. 
Як показало опитування,  чверть учнів 

5-9 класів, що брали участь в анкетуванні, 
потребують постійної допомоги в навчанні.  
56 % респондентів цієї групи обрали 
відповідь «іноді». Серед учнів 10-11 класів 
постійної допомоги потребує майже кожен 
третій (30 %), час від часу бажає отримати  
допомогу половина старшокласників 
(діаграма 1). 

Діаграма 1 
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Результати анкетування учнів 
свідчать про те, що під час виникнення 
проблем у навчанні учні 5-9 класів 
найчастіше звертаються за допомогою до 
батьків. Серед учнів 10-11 класів майже 
половина опитаних  звертаються до 
педагогів, значно менше – до батьків. 
Старшокласникам частіше, ніж учням 
середньої школи,  допомагають однокласники. 
Серед старшокласників 12 % респондентів 
займаються з репетиторами; серед учнів 5-9 
класів таких  2 %. 

Причини відставання та неуспішності 
поділяються на внутрішні та зовнішні. До 
внутрішніх відносяться недоліки психічного 
розвитку, недоліки вихованості учня, 
відсутність пізнавального інтересу 
(мотивації), несформованість навчально-
пізнавальних умінь і навичок. До зовнішніх 
– недоліки діяльності школи, негативний 
вплив однолітків та прогалини в сімейному 
вихованні. 

Педагогам, які брали участь в 
анкетуванні, було запропоновано обрати 

ступінь значимості факторів, що впливають 
на неуспішність і відставання учнів. Учителі 
вважають, що найсуттєвішій вплив на 
неуспішність та відставання школярів має 
негативний зовнішній вплив і вплив сім’ї (3,9  
балів з 5,0),  недоліки психічного розвитку 
(3,6 балів), недоліки вихованості дитини (3,5 
балів), недоліки діяльності школи  – 3,2 бали. 
У цілому, лише третина педагогів надала 
високий ступінь вагомості показникам, які 
характеризують діяльність навчального 
закладу, тобто вони шукають причини 
неуспішності переважно в зовнішніх 
факторах, а не у своїй роботі. Для половини 
ж батьків  вплив недоліків в організації 
діяльності  школи є більш вагомим, ніж для 
педагогів. Хоча вони також розуміють 
суттєве значення виховання в сім’ї для 
успішності дітей; значимим цей вплив 
назвали 73 % батьків, що брали участь у 
дослідженні. Недоліки психічного розвитку 
вважають суттєвою причиною неуспішності 
майже половина педагогів та 56 % батьків 
(діаграма 2). 
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Діаграма 2 
Рейтинг факторів, які впливають на неуспішність школярів  

(кількість відповідей, у %) 
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Людина залучається до будь-якої 
діяльності тільки за наявності мотиву до 
участі в ній. Поза мотивацією жодна 
цілеспрямована діяльність неможлива. Перед 
учителем, передусім, стоїть завдання задіяти 
в навчанні такі ресурси, що підтриму-
ватимуть в учнів інтерес до пізнання. Від 
мотивації школяра залежить його успішність, 
глибина та міцність знань, бажання та 
здатність навчатися.  Педагог має поставити 
перед учнем такі доступні для нього задачі, 
щоб він міг досягти успіху. Від успіху, навіть 
самого незначного, може бути прокладений 
шлях до позитивного відношення до 
навчання. 

Але педагоги дещо недооцінюють цій 
фактор: лише 60 % учителів відмітили, що 
відсутність позитивної мотивації є вагомим 
фактором неуспішності,  половина 
респондентів зазначили, що таким фактором 
є відсутність усвідомлення корисності 
навчання.   

Серед проблем вихованості вчителі 
зазначають вплив наступних показників: 
– недисциплінованість,  безвідповідальність  –   
      65 %; 
– несформованість загальних навчально-

пізнавальних навичок, уміння вчитися, 
працювати самостійно – 55 %; 

– вузький кругозір, недостатня ерудиція – 
44 %; 

– відсутність наполегливості –  42 %. 
Слід звернути увагу на наступне: 

здобування знань нерозривно пов’язано з 
формуванням розумових операцій. Навчання 
– це не стихійне пізнання, тут необхідні 
спеціальні уміння й навички навчально-
пізнавальної діяльності, логічного мислення. 
Анкетування засвідчило, що більшість 
педагогів це розуміють. Але найчастіше 
використовують  малоефективні засоби 
(додаткові завдання та заняття),  які не 
впливають на причину відставання, тому 
запускають «хворобу» неуспішності.  

Наступний блок питань у анкетах був 
присвячений проблемам в організації 
діяльності навчального закладу. Як показало 
опитування, половина учителів і майже дві 
третини батьків зазначили, що навчальне 
перевантаження, складність навчального 
матеріалу є вагомою причиною неуспішності 
учнів.  Майже половина вчителів 
самокритично  звернули увагу й на 
недостатній рівень методичної культури 
педагога.  Але для більшості батьків 
прогалини в знаннях за попередні роки  є 
більш значною проблемами в організації 
діяльності школи. 

В ідеалі контакт батьків і вчителів 
має бути дуже чітким, тобто повз їхню увагу 
не повинні пройти найменші труднощі. 
Стосунки мають бути такими, щоб при 
найпершому ж сигналі тривоги можна було 
швидко знайти спільну мову й діяти в 
інтересах дитини. Проте результати 
опитування свідчать, що лише третина 
батьків це розуміють (таблиця 1). 
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Таблиця 1 Вплив недоліків у діяльності навчальних закладів на 
неуспішність учнів (за відповідями вчителів та батьків, у %)  

№
 

з/
п 

Фактор Учителі Батьки 

1 Навчальне перевантаження, складність навчального 
матеріалу. 

50 60 

2 Недостатній рівень методичної підготовки вчителя 
(недостатня кваліфікація вчителів). 

45 38 

3 Відсутність налагодженої роботи вчитель–батьки. 41 32 

4 Недостатня забезпеченість наступності у навчанні  
(прогалини в знаннях за попередні роки). 

38 61 

5 Відсутність індивідуального підходу до учнів. 34 39 

Отже, для батьків вплив недоліків в 
організації діяльності навчального закладу є 
більш вагомим, ніж для педагогів. 
Запитання анкети були присвячені також 
ролі сім’ї та впливу однолітків на успішність 
школярів. Результати опитування свідчать 
про те, що такі фактори, як наявність 
прогалин у вихованні, відсутність контролю, 
байдуже ставлення батьків до навчання, 
конфлікти між батьками та дітьми, на думку 

вчителів, суттєво впливають на відставання 
та неуспішність учнів. Опитані батьки, у 
цілому, згодні з педагогами в цьому питанні 
(діаграма 3). Саме батьки повинні мати 
реальне уявлення про поточні досягнення 
своїх дітей, допомагати дітям розвивати 
упевненість у собі, заохочувати до виконання 
завдань.  Але, байдуже ставлення батьків до 
успіхів дитини, школи знижує цінність 
освіти в очах підлітків.  

Діаграма 3 
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Згідно з опитуванням школярів, 
причини труднощів у навчанні, за деякими 
показниками, є різними для учнів 5-9 класів і 
старшокласників. Значних відмінностей між 
хлопцями та дівчатами немає. 

Майже третина учнів 5-9 класів серед 
причин, що перешкоджають їхньому 
успішному навчанню, назвали погану 
пам’ять. Серед учнів 10-11 класів таких 

виявилось ще більше – 45 %. Майже 
половина  школярів середньої школи 
самокритично зазначили, що їм бракує 
наполегливості, дисциплінованості та 
систематичності в навчанні. Слабка воля 
відсутність працьовитості викликають такі 
елементи відставання, як прагнення 
уникнути труднощів, пасивність при 
зіткненні з ними. 
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Але школярі не завжди вміють 
адекватно оцінити свої труднощі. Так, 
фактори, що відображають сформованість 
навчально-пізнавальної компетентності, учні 
не вважають вагомими. Уміння працювати 
самостійно лише 23 % старшокласників  
відмітили як такий фактор, що в значній мірі 
впливає на неуспішність.  Серед учнів 5-9 
класів відповідь «так» обрали 15 % 
опитаних, проте сформованість цієї 
компетентності є одним з найважливіших 
завдань школи, тому що здатність до 
навчання, можливість засвоєння будь-якого 
предмета тісно пов’язана з формуванням 
пізнавальних інтересів і розвитком мислення. 
Відставання в розвитку пізнавальних 
процесів, несформованість в учнів розумових 
операцій є однією з причин неуспішності. 

Стійкий інтерес до предмета, 
прагнення здобути міцні знання, набуття 
відповідних умінь і навичок, усвідомлення 
потреби у власному інтелектуальному 
розвитку залежать від особистого ставлення 
учня до процесу навчання. Більшість учнів 
вважають, що інтерес до навчання та 
небайдужість до результатів навчання 
впливає на успішність. 

Причинами відсутності інтересу до 
навчання можуть бути: 
– перевантаження школярів, труднощі в 

навчанні; 
– надмірна кількість теоретичної інформації; 
– відсутність довірливих партнерських відносин 

між учителями та учнями; 
– недостатній рівень розвитку навчально-

пізнавальних умінь. 
Інтенсифікація навчального процесу є 

одним із найбільших факторів ризику, що 
серйозно впливають на стан дитячого 

здоров’я. Значні обсяги навчального 
матеріалу, скорочення часу на його 
вивчення, напружений характер навчання 
призводять до того, що учні зазнають 
невиправданого стресу. Як наслідок, це 
впливає на їх неуспішність у цілому. Згідно  
з результатами анкетування,  вагомим 
фактором, що впливає на неуспішність, 40 % 
учнів 10-11 класів назвали саме значне 
перевантаження, нестачу часу на опанування 
всіх предметів. Половина учнів середньої 
школи  зазначають, що їм пропонують 
великий обсяг теоретичного матеріалу, але 
замало інформації, необхідної для життя. 
Унаслідок цього мозок перевтомлюється, і 
дитина втрачає інтерес до навчання. У неї 
зникає бажання ходити до школи, бо вона не 
розуміє, для чого вчиться. Це свідчить про 
те, що компетентнісний підхід, який, у тому 
числі забезпечує інтерес та успіх у навчанні, 
не реалізується в повній мірі. 

Моніторинг свідчить: третина 
школярів, які брали участь в анкетуванні, 
відповіли, що причиною їх відставання в 
навчанні є  прогалини в знаннях за попередні 
роки. 

Акцентувати увагу треба й на 
наступному: 32 % учнів 5-9 класів нецікаво 
на уроках, 47 % респондентів цієї категорії 
час від часу не розуміють пояснень учителя; 
серед учнів 10-11 класів таких відповідей 
37 %. 

Відсутність індивідуального підходу 
до учнів, створення ситуації успіху для 
кожного учня відмічають 22 % школярів 
середньої школи та 14 % старшокласників 
(таблиця 2). 

Таблиця 2 

Вплив недоліків у діяльності навчальних закладів на  
неуспішність учнів  (за відповідями учнів, у %) 

№ 
з/
п 

Фактор Учні 
5-9 класів 

Учні 
10-11класів 

1 Значне перевантаження, великий обсяг 
теоретичного матеріалу. 

50 40 

2 Іноді не розумію пояснень учителя. 47 37 

3 Прогалини в знаннях за попередні роки. 41 33 

4 Відсутність індивідуального підходу до учнів. 22 14 
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Половина школярів вважають, що 
відсутність у компанії однолітків атмосфери 
поваги до знань не впливає на відношення до 
навчання, на неуспішність. Вплив середовища 
тим менше, чим доросліші учні. 

Відповіді  більше  половини  учнів  
10-11 класів свідчать, що байдуже ставлення 
батьків до навчання, відсутність допомоги та 
підтримки суттєво не впливає на їхню 
успішність. На думку 34 % старшокласників, 
на успішність школярів, в більшій чи меншій 
мірі, можуть впливати амбіції батьків. 

Висновки 
1. Взаємини між учителями й учнями 

повинні бути засновані на оптимістичному 
відношенні вчителя до кожного учня, на 
вірі в можливості учня.  Для того, щоб 
боротися з недоліками того або іншого 
школяра, учитель повинен шукати його 
достоїнства та створювати умови, щоб 
кожен учень домігся успіху в якій-небудь 
галузі. 

2. Ефективність навчання визначається 
характером відносини учнів до навчання. 
Це відношення багато в чому залежить від 
того, чи усвідомлюють учні  значимість 
навчання, чи розуміють вони необхідність 
і важливість  активної систематичної 
роботи. Тому організація навчального 
процесу повинна бути зорієнтована на 
формування стійкої мотивації, використан-
ня прийомів підтримання інтересу 
школярів до навчання (роз’яснення 
школярам значущості здобутих знань у 
житті, звертання особливої уваги на 
таланти і здібності учнів, стимулювання 
їхньої самостійності, створення ситуацій 
успіху). 

3. Ефективність навчальної роботи учнів 
визначається характером їхньої особистіс-
ної вихованості, їхніми моральними і 
соціальними якостями. Тому навчання 
повинне проводитися так, щоб воно в 
максимальному ступені  сприяло 
вихованню кожного учня як моральної, 
творчо-активної та соціально зрілої 
особистості. 

4. Для того, щоб вчасно виявляти прогалини 
в навчанні кожного учня, поточний 
контроль повинний мати всеохоплюючий 
характер. Це значить, що контроль 
здійснюється за кожним елементом змісту 
навчальної програми й охоплювати 
одночасно всіх без винятку учнів. Доречно 
залучати самих учнів до проведення 
поточного контролю й оцінки у формі 
взаємо- і самоконтролю, взаємо- і 
самооцінки під керівництвом учителя. 

5. Ефективність навчальної роботи учнів 
залежить від розвитку в них здатності до 
навчання, розвитку мислення.  Важливо 
організувати процес навчання так, щоб 
кожне зусилля по оволодінню знаннями 
проходило в умовах розвитку пізнавальних 
здібностей учнів, зосередити увагу на 
системному розвитку розумових, логічних 
вмінь і навичок учнів, приділяти особливу 
увагу володінню загальнонавчальними 
уміннями та навичками при вивченні 
кожного навчального предмета. 

6. З метою попередження перевантаження 
школярів необхідно забезпечити єдність 
дій всього педагогічного колективу, 
звертаючи увагу на встановлення 
міжпредметних зв’язків у навчанні; 
координацію дій педагогів між собою,  
узгодження обсягу навчального матеріалу 
та завдань з різних предметів. 

7. Взаємини між учителями та батьками 
мають бути дуже чіткими, тобто повз їхню 
увагу не повинні пройти найменші 
проблеми. Стосунки мають бути такими, 
щоб при найпершому ж сигналі тривоги 
можна було швидко знайти спільну мову й 
діяти в інтересах дитини. 

8. Педагогам потрібно виходити з постулату, 
що хоча виховання, школа та вчитель не 
всесильні, але їхні можливості великі.  
Необхідно  максимально використовувати 
ці можливості, спираючись на діагностику,  
результати моніторингових досліджень, на 
всебічне знання учня, його особливостей, 
причин труднощів, з якими він стикається. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ  
З ПРОФІЛАКТИКИ РИЗИКОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ 

УЧНІВ 9-11-Х КЛАСІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

       «Виховання свідомого 
ставлення до свого 

здоров’я та здоров’я інших громадян як 
найвищої соціальної цінності, формування 
гігієнічних навичок і засад здорового способу 
життя, збереження і зміцнення фізичного та 
психічного здоров’я учнів» є одним із 
пріоритетних завдань загальної середньої 
освіти. Саме про це зазначено Законом 
України «Про загальну середню освіту» [1]. 

Проблема превентивності завжди 
була і є пріоритетною у системі психолого-
педагогічних, медичних, правових, 
соціологічних досліджень у різних країнах 
світу. В Україні ця проблема набуває 
особливої гостроти, оскільки молодь 
формується у складних соціокультурних 
умовах: під впливом економічних і 
політичних суперечностей, неврівноваже-
ності і соціальних процесів, криміногенності 
суспільства та деградації моральних 
принципів. 

Основними причинами деструктивної 
поведінки молоді є психологічний 
дискомфорт, негативні переживання, загальна 
втрата духовних орієнтирів, девальвація 
загальнолюдських цінностей, несформо-
ваність почуттів терпимості, толерантності, 
милосердя, честі, совісті, доброти, що 
викликає у значної частини дітей та молоді 
апатію, байдужість, зневіру, відчуття своєї 
непотрібності, нерозуміння сенсу життя. 

Негативним соціальним явищем у 
педагогічному процесі є деструктивний 
конфлікт у системі «учень-учитель-батьки». 
Він стає визначальним чинником у виборі 
мотивів асоціальної поведінки, значно 
гальмує навчально-виховний і соціальний 
процес. На жаль, сьогодні погіршилася 
культура спілкування та поведінка в 
учнівських і педагогічних колективах [3]. 

Превентивне виховання – це 
комплексний цілеспрямований вплив на 
особистість у процесі її активної динамічної 

взаємодії із соціальними інституціями, 
спрямованої на фізичний, психічний, 
духовний, соціальний розвиток особистості, 
вироблення в неї імунітету до негативних 
впливів соціального оточення, профілактику і 
корекцію асоціальних проявів у поведінці 
дітей і молоді, на їх допомогу і захист [2]. 

Мета превентивного виховання 
полягає у досягненні сталої відповідальної 
поведінки, сформованості імунітету до 
негативних впливів соціального оточення. 
Мету можна розглядати поліаспектно. 
1. Педагогічний аспект превентив-ної 
діяльності полягає у сформованості такої 
позиції особистості, яка конкретизується 
культурою цінностей, самоактуалізацією, 
свідомим вибором моделей просоціальної 
поведінки. 
2. Соціальний зміст передбачає об’єднання 
зусиль суб’єктів превентивної діяльності на 
міжгалузевому рівні, спрямованих на 
узгоджену та своєчасну реалізацію 
попереджувальних заходів: нейтралізацію і 
поступове усунення детермінант, що 
викликають негативні прояви. 
3. Психологічний аспект превентивної 
діяльності передбачає диференційований 
індивідуально-психологічний, статево-віковий 
підходи до виявлення генезису деструктив-
них проявів у поведінці особистості й 
розробку науково обґрунтованих програм 
соціалізації та корекції девіацій. 
4. Правовий аспект полягає в охороні й 
захисті прав особистості, формуванні 
правової культури [2]. 

Актуальність покращення превентив-
ного виховання учнів і учнівської молоді в 
умовах навчально-виховного простору 
визначається потребою змінити програмні 
підходи та визначити нові пріоритети у 
вихованні молодого покоління – формування 
суб’єкта життєтворення, який повністю 
відповідає за свої вчинки.  

Л. П. Нежинцева  
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У період з 01.12.2015 по 14.12.2015 
року Сумським ОІППО було проведено 
моніторингове дослідження стану превентив-
ної освіти з питань профілактики ризикованої 
поведінки учнів 9-11-х класах 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Глухівського та Білопільського районів 
згідно наказу Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації 
від 07.09.2015 №  515-ОД «Про проведення 
регіональних моніторингових досліджень у 
2015-2016 навчальному році». 

 У дослідженні взяли участь 40 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

Метою цього дослідження було 
відстеження та оцінка впливу суб’єктів 
освітнього середовища на формування 
навиків превентивної освіти з питань 
профілактики ризикованої поведінки учнів 9-11-х 
класів у загальноосвітніх навчальних 
закладах.  

Завдання дослідження 
1. Оцінити ефективність та роль виховної 
роботи класного керівника в загальноосвітніх 
навчальних закладах, спрямованої на 
запобігання педагогічної занедбаності та 
попередження ризикованої поведінки дітей.  
2. Дослідити «соціально-психологічний 
портрет» учня. 
3. Вивчити вплив сім’ї та оточення на 
формування навиків і поведінки учнів щодо 
профілактики ризикованої поведінки 
стосовно куріння, вживання алкоголю, 
наркотиків і токсикоманії.  
4. Відстежити недоліки у вихованні дітей з 
питань профілактики ризикованої поведінки у 
загальноосвітніх навчальних закладах та 
сім’ях.  

Предметом дослідження було 
визначено стан і результати організації 

превентивного виховання з питань профілак-
тики ризикованої поведінки учнів 9-11-х 
класів.  

У моніторинговому дослідженні 
загальноосвітніх навчальних закладів 
досліджених районів взяли участь 75 класних 
керівників, 570 учнів,  203 батьків. 

Важливим завданням дослідження є 
оцінка ефективності та роль виховної роботи 
класного керівника в загальноосвітніх 
навчальних закладах, спрямованої на 
запобігання педагогічної занедбаності та 
попередження ризикованої поведінки дітей.  

Протягом 2014-2015 навчального року, 
як зазначили 52,2 % класних керівників, учні 
відвідували факультативи, гуртки, де були 
прослухані та обговорені теми щодо 
профілактики наркоманії. Такі заходи були за 
напрямами: «Рівний рівному», «Школа 
сприяння здоров’ю», курси за вибором з хімії 
чи біології. Більшість класних керівників 
(74,9 %) проводили виховні години щодо 
профілактики наркоманії серед учнів з 
використанням методики технології ООЖН 
(освіта на основі життєвих навичок), 13,5 % – 
не використовували та 11,6 % респондентів 
не володіють даною методикою. Класні 
керівники зазначили, що у 2014-2015 
навчальному році проводили виховні години 
з профілактики шкідливих звичок на основі 
життєвих навичок (92,5 %) відповідно до 
плану виховної роботи. 

Класні керівники відверто відзначили, 
які проблеми існують в учнів 9-11-х класах, 
керів-ництво яких вони очолюють. На 
першому місці вони зазначили пропуски 
занять без поважних причин – 58,3 %, далі – 
куріння (29,4 %), вживання алкоголю – 7,6 %, 
схильність до правопорушень –  4,7 % (діаграма 1). 

Діаграма 1  
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Із відповідей класних керівників 
можна зробити висновок, що 97,4 % 
респондентів упевнені, що учні достатньо 
обізнані про те, який негативний вплив і 
наслідки має куріння, а 2,6 % респондентам 
важко відповісти. На 100 % педагоги 
першого району впевнені, що діти розуміють 
наслідки від вживання алкогольних напоїв на 
своє здоров’я. Також 94,7 % класних 
керівників вважають, що учні мають достатні 
знання щодо впливу та наслідків 
наркотичних і токсикоманічних речовин на 
розвиток підлітка, але 5,3 % респондентам 
важко оцінити знання учнів. Другий район 
показав, що лише 2,8 % класних керівників 
вважають, що учні не розуміють наслідки від 
вживання алкогольних напоїв на своє 
здоров’я, 2,8 % респондентів не впевнені, що 
діти обізнані щодо впливу наркотичних 
речовин на розвиток підлітка та 14,2 % – 
важко відповісти. 

На запитання «Чи є у Вашому класі 
учні, які мають шкідливі звички?» класні 
керівники відповіли, що 32 % учнів палять, 
14,6 % – вживають слабоалкогольні напої, 
2,3 % – вживають міцні алкогольні напої,  
але жоден з респондентів не зазначив, що 
учні вживають наркотичні чи  
токсикоманічні речовини.   

Класні керівники вказали, які 
проблеми виникають під час проведення 
виховних годин з профілактики шкідливих 
звичок, а саме:  

1) 35,3 % респондентів визначили пробле-
му матеріально-технічного забезпечен-
ня;            

2) відсутність мотивації та інтересу учнів – 
11,8 %;  

3) у 5,2 % респондентів не вистачає часу 
для проведення виховних годин за даною 
тематикою;               

4) 40,5 % – проблем не існує (за даними 
одного району). 

Аналізуючи свою роботу, класні 
керівники (45,6 %) упевнені, що заходи, які 
вони проводили з тематики тютюнопаління, 
підтверджують  вплив саме цієї 
профілактичної роботи в тому: учні стали 
менше курити у порівнянні з однолітками 
попередніх років. Але 37,4 % респондентів 
підкреслюють, що у класі є лідери, які 
активно впливають на учнів. Також 
моніторинг показав, що є 17 % класних 

керівників, які не ставили за мету вивчати це 
питання. 

Класні керівники вказали джерела, з 
яких отримують методичну інформацію 
щодо поглиблення знань з профілактичної 
роботи: 1) Інтернет – 19,2 %; 2) фахова 
література – 13,2 %; 3) друковані засоби 
масової інформації (журнали, газети) – 13 %;  
4) обмін досвідом  з  колегами –  11,4  %;  
5) методичні об’єднання, наради – 9,7 %; 
6) інформаційні матеріали (листівки, брошу-
ри, буклети) – 8,3 %; 7) телебачення – 7,5 %; 
8) курси підвищення кваліфікації при 
СОІППО – 5 %; 9) спілкування з медичними 
працівниками – 4,9 %; 10) семінари, 
конференції, тренінги, які проводяться на 
базі  досліджених  районів,  –  3,5  %;  
11) семінари, конференції, тренінги на базі 
СОІППО – 0,8 %. 

Слід відзначити, що учні відповіли на 
всі запропоновані запитання у тестах. Так, 
70 % учнів ніколи не пробували курити, 25 % 
– спробували 1-2 рази, 1,2 % – викурюють 1-2 
цигарки на день, курять час від часу в      
компанії – 2,3 %, а курять регулярно – 1,5 %. 
При тому діти відмітили, що їм хоч раз 
запропонував викурити цигарку знайомий – 
58 %,  друг – 39,4 %, родич – 1,8 %, батько – 
0,8 %. Негативним фактором є те, що діти 
спробували 1-2 рази нюхати такі 
токсикоманічні речовини, як клей, аерозолі, 
бензин та інші з метою отримання 
«кайфу» (4,9 % респондентів). 

Моніторингове дослідження показало, 
як діти ставляться до слабоалкогольних напоїв 
(пиво,  коктейлі,  вино  та  інше).  Так,  72,6 %  
(1-й район) та 53,8 % (2-й район) дітей ніколи 
не вживали слабоалкогольних напоїв, 
відповідно 24,3 % (41 %) – вживають у 
святкові дні, 2,2 % (2,2 %) – досить часто (1-2 
рази на тиждень), 0,9% (1,8 %) – вживають 
час від часу в компанії. Але учні одного 
району зазначили, що 0,6 % респондентів 
вживають часто (більше 2-х разів на місяць), 
0,3 % – досить часто (1-2 рази на місяць), а 
0,3 % – вживають регулярно. 

Стосовно міцних алкогольних напоїв 
(лікер, горілка, коньяк та інше), 80,3 % (1-й 
район) та 92 % (2-й район) учнів ніколи їх не 
вживали, вживають у святкові дні – 16,5 % 
(6,7 %) відповідно, час від часу в компанії – 
2,4 % (0,3 %), більше 2-х разів на місяць – 
0,8 %, але учні одного району  зазначили, 
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що вживають досить часто (1-2 рази на 
місяць) – 0,7 % респондентів, а 1-2 рази на 
тиждень – 0,3%. 

У моніторинговому дослідженні з 
питань превентивної освіти було приділено 
увагу профілактиці вживання наркотичних 
речовин. Так, 98,4 % дітей відповіли, що 
ніколи не пробували наркотичні речовини, але 
0,4 % (1-го району) та 2,4 % (2-го району) учнів 
спробували 1-2 рази, а зрідка вживають у 
компанії – 0,4 %. 

На запитання «За яких обставин ти 
готовий розпочати статеве життя?»,  учні 
вказали: 1) «коли зустріну людину, яку 
покохаю» – 41 %; 2) «тільки після 
одруження» – 32,6 %; 3) «коли захочу мати 

дитину» – 9,8 %;  4) «коли трапиться нагода» 
– 4,3 %; 5) «якщо партнер (партнерка) 
наполягатимуть» – 2,8 %; 6) «якщо партнер 
(партнерка) запропонує» – 3 %; 7) ні за яких 
обставин – 2 %; 8) інше – 4,5 %. 

Варто всім педагогічним працівникам 
звернути увагу на результати дослідження, де 
саме тут учні вказали на потреби, із яких 
джерел вони бажають більше дізнатися про 
безпечний секс, а саме: 1) від лікаря під час 
індивідуальної консультації – 24 %; 2) з 
індивідуального посібника – 15,6 %; 3) від 
ровесника – 12,4 %;  4) від батьків – 10,7 %; 
5) з розповіді вчителя – 9,3 %; 6) інше – 14 %, 
але є і такі респонденти, кого ці питання не 
цікавлять, – 14 % (діаграма 2). 

Діаграма 2 

У дослідженні старшокласників 
простежуються головні пріоритети у бажанні 
щодо створення сім’ї: 1) «коли здобуду 
освіту» – 29,6 %; 2) «коли матиму 
матеріальну   можливість»   –   28,3  %;   
3) «одразу, як покохаю» – 11,4 %; 4) «коли 
захочу мати дітей» – 9,4 %; 5) інше – 1,9 %. 
Але 19,4 % дітей про це не задумувалися.  

У ході моніторингового дослідження 
було відстежено, наскільки часто у житті 
учнів бувають стреси. Так, 24 % вважають 
своє життя занадто стресовим (відчувають 
постійну втому, тривогу, напруження, 

нестачу часу); 13,3 % – описують своє життя 
занадто одноманітним й нудним. Позитив-
ним фактором є те, що 62,7 % дітей 
почувають себе добре, живуть повноцінним, 
насиченим життям. 

Учні першого району відверто 
відповіли, що зазнавали фізичного 
насильства – 9,3 %, психічного – 7,6 % та 
сексуального – 6,2 %.   Учні 2-го району 
зазначили психічне насильство – 9,9 % та 
фізичне – 5,5 %. Сексуального насильства не 
зазначив жоден респондент (діаграма 3). 
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Діаграма 3  

Прикро, що 21,4 % дітей зазнали 
насилля від знайомих, від однолітків – 20,4 %, від 
батьків – 16 %, від родичів – 11,3 %, від 
сторонніх – 10 %, від учителів – 7,7 %, 
посадових осіб (наприклад, міліції або 
озброєних людей) – 2,2 %, інше – 11 %.   

Негативним фактором дослідження є 
те, що всі вищезазначені респонденти 
зазнали різних  видів  дискримінації,  а  саме:  
1) статевої – 30,9 %; 2) етнічної – 21,8 %;  
3) дискримінації іншого виду (наприклад, за 
станом здоров’я) – 47,3 %. 

Батьки вказали, де вони отримують 
необхідну інформацію та беруть участь у 
підвищенні рівня знань з питань 
профілактики алкоголізму, наркоманії, 
токсикоманії у вихованні своєї дитини: 1) з 
преси, Інтернету – 39,4 %; відвідують 
шкільні та позашкільні заходи –  29,4  %;  
2) виховні годині у  класі – 26 %;  3) читають 
педагогічну літературу – 5,2 %. 

Моніторинговим дослідженням було 
простежено наскільки батьки беруть участь у 
соціальному житті дітей у школі та чи 
достатню інформацію вони отримують щодо 
успіхів та поразок своєї дитини. Так, 89 % 
батьків запевнили, що мають таку 
інформацію, 3,2 % – не отримують такої 
інформації, 7,8 % – важко відповісти. 

Також  88 % батьків визнають, що 
школа допомагає дізнатися важливої 
інформації про особистість своєї дитини: у 
бесідах з педагогами чи психологами, 3,3 % – 

не впевнені, 8,7 % – важко відповісти. 
На запитання «Чи може Ваша дитина 

запевнити: моя школа є найкращою серед 
інших у районі?», то 75,8 % батьків 
вважають так, 5,7 % – ні, 18,5 % – важко 
відповісти. 

Якщо у дитини були проблеми у 
вихованні, то батьки зверталися за 
допомогою   до   таких  фахівців,  а  саме:  
1) безпосередньо до класного    керівника – 
40,2 %;  2)  вчителів-предметників  –  14,6 %;  
3) психолога – 11,5 %;  4) директора закладу – 
11,2 %; 5) заступника директора – 7,6 %;  
6) медичного працівника закладу – 0,8 %;  
7) логопеда – 0,4 %; 8) інше – 1,5 %, а  
вирішували самостійно – 12,2 % батьків. 

Моніторингове дослідження показало, 
що в загальноосвітніх навчальних закладах 
досліджених районів більшість класних 
керівників, які взяли участь у дослідженні, 
мають педагогічний стаж більше                          
20 років –  49 %. Класні керівники дали 
відверту оцінку своїй виховній роботі, чітко 
знають і аналізують, які проблеми є у дітей 
свого класу, проводять багато 
профілактичних заходів щодо профілактики 
ризикованої поведінки, у тому числі, із 
залученням батьків, прагнуть долучатися до 
нових форм роботи з цього питання, 
проводять відстеження чинників відхилення у 
поведінці учнів, які підтверджують негативні 
зміни або покращення результатів виховної 
роботи.  
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На запитання «Які потрібно вирішити 
проблеми для підвищення ефективності 
роботи з питань профілактики паління, 
алкоголізму, наркоманії та токсикоманії серед 
учнів Вашого класу?» класні керівники 
відповіли: 
1. Частіше зустрічатися з представниками 

соціальних служб та лікарями. 
2. Недостатнє матеріально-технічне забезпе-

чення та профорієнтаційна робота. 
3. Запровадження обов’язкових факульта-

тивів з вищезазначених питань і годин 
спілкування з батьками. 

4. Питання продажу алкогольних напоїв і 
сигарет дітям і підліткам. 

5. Підвищення поінформованості з питань 
профілактики шкідливих звичок. 

6. Заборона пропаганди тютюну й алкоголіз-
му у ЗМІ. 

7. Наочні приклади впливу з питань куріння, 
алкоголю, наркотиків та їх токсинів на 
організм людини. 

8. Співпраця з батьками щодо профілактики 
негативних звичок.  

Аналіз результатів моніторингового 
дослідження впливу превентивної освіти з 
питань профілактики ризикованої поведінки 
на формування особистості учнів 9-11-х 
класів загальноосвітніх навчальних закладів 
підтверджує, що застосування методів 
навчання й виховання, форм їх організації  
щодо превентивного виховання набувають 
особливого значення.  

Крім того, участь батьків, старших 
членів родини у виконанні елементів 
моніторингового дослідження за рівнем 
оздоровчого направлення закладу 
опосередковано впливає на формування 
ціннісного ставлення до здоров’я сім’ї. 

Успішне досягнення цієї мети 
можливе тільки при постійній комплексній та 
узгодженій роботі адміністрації, класних 
керівників, спеціалістів і батьків. 

За результатами проведеного 
моніторингового дослідження стану 
превентивної освіти з питань профілактики 
ризикованої поведінки учнів       9-11-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Глухівського та Білопільського районів були 
надані рекомендації адміністрації та класним 
керівникам. 
Адміністрації загальноосвітніх навчальних 

закладів 
1. Розширити формування компетентності 

педагогів, зокрема  класних  керівників  учнів  
9-11-х класів, з питань профілактики 
ризикованої поведінки щодо куріння, 
вживання алкоголю, наркотичних речовин і 
токсикоманії.  

2. Звернути увагу на проблеми, які 
визначили класні керівники за результатами 
моніторингового дослідження та накреслити 
оптимальні шляхи вирішення та підтримки 
класних керівників з даних питань. 

3. Взяти до уваги відверті відповіді учнів, 
які зазнали психічного насильства – 9,6 %, 
фізичного – 7,4 %, сексуального – 6,2 %. 

4. Проводити психологічну діагностику 
учнів 9-11-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів у активній співпраці з 
психологами, соціальними педагогами та 
класними керівниками. 

5. Доцільно проводити моніторингові 
дослідження в загальноосвітніх навчальних 
закладах та окремо у класах з метою 
попередження відхилень у поведінці дітей, 
особливо тих, хто перебуває у несприятливих 
умовах виховання, характеризується 
негативною поведінкою, а також тих, хто став 
на шлях асоціативної та протиправної 
поведінки.   

6. Активно проводити роботу з 
профілактики превентивного виховання 
щодо куріння, вживання алкоголю, 
наркотиків і токсикоманії із залученням 
відповідних фахівців, а також учнів старших 
класів як виконавців або координаторів 
профілактичних проектів. 

7. Сприяти формуванню партнерських 
взаємин між учасниками навчально-
виховного процесу, а саме, у співпраці 
класного керівника, психолога та інших 
спеціалістів з дітьми та їхніми батьками. 

8. Формувати нову філософію виховання, 
підвищувати науковий рівень теорії, 
методології, педагогічної технології 
виховання та рівень педагогічної 
майстерності у превентивній освіті. 

Класним керівникам 
1. Сприяти формуванню особистісної й 

соціальної компетентності дітей з питань 
превентивного виховання про безпечний 
спосіб життя; розвивати творчу активність, 
ініціативу в поглибленні знань з безпеки 
життєдіяльності; виховувати ціннісне 
ставлення до свого життя. 

2. Працювати над установленням 
довірливих стосунків із учнями  9-11-х класів 
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 (проведення бесід, супровід процесу 
навчання й виховання учня). 

3. Проводити психологічну 
діагностику учнів 9-11-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів у 
активній співпраці з психологами, 
адміністрацією та батьками. 

4. Ставити за мету визначати і  долати 
можливі бар’єри у спілкуванні з 
підлітком. 

5. Виявляти позитивне у спілкуванні з 
учнями 9-11-х класів, допомагати їм 
стверджувати власну самостійність та 
індивідуальність у прийнятті рішень. 

6. Допомагати учням у процесі 
формування адекватної самооцінки 
(бесіди, спрямовані на можливість 
підлітка визначати свій статус у 
колективі, свої реальні та бажані 
досягнення тощо). 

7. Допомагати у створенні умов для 
виявлення здібностей дитини 
(створювати, якщо можливо, ситуації, у 
яких учень міг би почуватися успішним). 

8. Сприяти формуванню соціально-
позитивної поведінки учня, яка зможе 
мотивувати його налагоджувати дружні, 
доброзичливі стосунки в колективі, а за 
потреби, ужити конструктивних заходів, 
спрямованих на вихід із конфліктних 
ситуацій (тут будуть доцільні бесіди, 
тренінги, семінари, цивільні доручення, 
участь учнів у суспільно-корисній праці 
та інше).  

9. Формувати відповідальне ставлення 
учня до свого здоров’я,  сприяти його 
збереженню та зміцненню. 

10. Посилювати популяризацію профі-
лактичних заходів щодо здорового 
способу життя антинаркотичної 
діяльності.  

11. Спільно із фахівцями медичних 
установ формувати культуру статевих 
відносин учнів 9-11-х класів. 

12. Завчасно виявляти факт 
дискримінації у колективі та знаходити  
шляхи  розв’язання цього негативного 
соціального  явища. 

13. Активно впливати на створення 
толерантного ставлення до людей, що 
живуть з ВІЛ та СНІДом, формування 
морального статусу особистості та 
підвищення рівня її культурної 
компетентності. 

14. Сприяти попередженню проявів 
дисморфофобії у старшокласників. 

15. У превентивній роботі більше 
застосовувати проведення тренінгів, 
диспутів, дискусій, діалогу, рольових 
ігор, спрямованих на пошук і 
розв’язання питань, що допоможуть 
налаштувати на відкриті, довірливі та 
доброзичливі  взаємостосунки у сучасній 
родині. 

16. Сприяти якомога більше 
залученню батьків до участі в роботі 
закладу щодо превентивної освіти та її 
профілактики. 
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Н. М. Боброва  
З досвіду роботи 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО 
СВІТОГЛЯДУ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 На сучасному етапі 
становлення української 
державності актуальним 

стає питання підняття національної гідності 
та самосвідомості, виховання справжнього 
громадянина. Досягнення поставлених задач 
стає можливим завдяки вірно розставленим 
орієнтирам у процесі навчання та виховання 
підростаючого покоління, адже освіта – це 
основа розвитку як окремої особистості, так і 
суспільства в цілому, запорука успішного 
формування нації та держави, відтак – гідного 
майбутнього України. 

Духовні орієнтири учнів формуються 
в урочний і позаурочний час. Кожен предмет 
має вагомий вплив на становлення 
особистості кожного учня, та саме уроки 
літератури здатні якомога глибше вразити 
душу дитини, показати красу слова, 
значимість людського характеру та вчинку. 
Слід зазначити, що українська література 
заснована на національному ґрунті. 
Письменники-класики завжди зверталися до 
теми селянства, народного духу, національної 
самосвідомості. І в цьому випадку ці цінності 
є невід’ємними від загальнолюдських 
цінностей. 

Основне завдання уроків літератури 
полягає у формуванні духовного багатства 
людини, творенні ідеалів на засадах 
гуманізму і добра. Наше сьогодення 
доводить, що все в житті змінюється: ідеї, 
методи виховання. Але людські цінності 
залишаються незмінними, чого не можна 
стверджувати про ставлення сучасного 
суспільства до них. Дуже часто любов, 
милосердя, вірність, повага, патріотизм, 
гідність видаються далекими, фальшивими, 
неактуальними. Саме урок літератури за 
допомогою книги допомагає поєднати 
людину з життям, вірно спрямувати її, 
морально підтримати, навчити любити не 
тільки себе, а й оточуючих, рідний край, свою 
Батьківщину. 

Н. Михайлова зазначає, що метою 
вивчення літератури в школі має бути не 
тільки засвоєння учнями художніх цінностей, 
створених засобами мистецтва слова, не 
тільки формування гармонійно розвиненої 
особистості, патріота своєї держави, «…а й 
передовсім виховання людини співчутливої, 
справедливої, милосердної» [4]. Художня 
література має здатність охоплювати 
найрізноманітніші сфери людського життя, 
проникати в думку і почуття людини, 
допомагає зрозуміти і описати її 
найскладніші, найтонші переживання. Нема 
таких явищ життя, яких не відображала б 
художня література. Її герої – селяни-
робітники, інтелігенти, вчені та митці – люди 
найрізноманітніших професій і видів 
діяльності.  

У процесі ознайомлення учнів із 
життєписом письменника й аналізу 
художнього образу наголос варто робити на 
ключових рисах у формуванні духовного 
світу. Учитель як керівник цього процесу 
акцентує увагу учнів на тому, що такі риси 
притаманні загалом українцям і завжди 
цінувалися (чи засуджувалися, якщо це 
негативні риси) нашим народом. У результаті 
учні отримують уявлення про національний 
характер, свідомість, ідеал, духовний світ. 
Головне в будь-якому літературному творі – 
людина, через неї письменник розкриває всю 
складність, всю різноманітність дійсності. 
Також літературі притаманна близькість до 
понятійного мислення. Це найбільш 
«комунікативний» вид мистецтва, який більш 
чітко, ніж інші, формулює думку. Слово 
вимовлене і написане здатне викликати певні 
переживання. Саме тому література служить 
основою ряду інших мистецтв. У вчителя на 
уроках літератури є найбільше можливостей 
розглянути питання, які безпосередньо 
стосуються формування духовності школярів. 
Більше того, учитель має можливість 
впливати на дитину непомітно, не нав’язуючи  
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їй певний погляд, а формувати власний за 
допомогою прикладів з літератури. Учитель 
здатен впливати саме на емоційну сферу 
учня, коригувати її систему цінностей, 
розширювати кругозір, формувати духовну 
сферу. Аналізуючи поведінку героїв та 
перебіг подій у творі, вчитель повинен 
привертати увагу дітей до думок, почуттів, 
переживань персонажів. 

Художні твори впливають на 
естетичне виховання молоді через образи 
персонажів. Літературний герой, позбавле-
ний наочності, створюється уявою на основі 
певних характеристик. Він має дві 
взаємозумовлені сторони: конкретність, 
тобто живе відтворення у формах самого 
життя, і узагальнення. Школярі 
спостерігають за зображеними в творі події, 
самостійно уявляють образи головних героїв. 
Одночасно вони розмірковують, інтерпретують 
прочитане.  

Художній персонаж – творіння 
творчого мислення, уяви й естетичної 
культури. У художній літературі це образи 
конкретних людей, природи, цілого народу, 
алегоричні образи тварин, птахів, тобто 
всього об’єктивного світу. Саме через образи 
учні знайомляться з минулим народу, з 
добром і злом, з прекрасним і потворним, з 
моральним і аморальним. Поетичне слово 
здатне глибоко зворушити читача, збудити в 
нього нові думки і почуття, і треба, щоб ці 
думки були мудрими, а почуття шляхетними. 
Тому дуже важливе значення для 
формування світогляду учня мають його 
читацькі інтереси.  

Кожна зустріч з літературним твором – це 
мандрівка у чудовий світ мистецтва, який 
сприяє  формуванню  естетичних  смаків.  
П. Білоус зазначає: «Художній смак – набута 
людиною здатність на основі задоволення чи 
незадоволення сприймати й оцінювати 
естетичні об’єкти» [1, 6].  

Рівень естетичного виховання 
формується під впливом попередньо набутих 
особистістю знань. Кожного разу прочитаний 
художній твір повинен постати перед 
школярами як вершина поетичного таланту, 
як розчинене вікно в життя, повне цікавих і 
хвилюючих моментів. Коли дитина 
навчиться правильно відчувати естетичне в 
мистецтві і дійсності, то глибше відчує твори 
класичних письменників, і, вивчаючи їх, 
усвідомить красу і силу створених 

позитивних образів. З почуттям гордості за 
рідний народ школярі зрозуміють, що Ярема 
з «Гайдамаків» Т. Шевченка, Марко Гуща з 
повісті «Fata morgana» М. Коцюбинського, 
Маруся з однойменної повісті Г.Квітки-
Основ’яненка,    Павлик     з    оповідання  
С. Черкасенка «Маленький горбань», як і 
інші герої української класичної літератури, 
втілюють у собі кращі риси людини, є 
прикладом для подальшого вдосконалення 
особистості школяра. 

Творчість українських письменників-
класиків пройнята палкою, пристрасною 
любов’ю до народу, сповнена гніву і 
ненависті проти його ворогів-гнобителів. 
Письменники возвеличували в своїх творах 
ідеї патріотичного служіння працелюбному 
народові, самовідданої боротьби за його 
права. У творах Т. Шевченка, І. Франка, Лесі 
Українки, М. Коцюбинського, О. Коби-
лянської лунав гнівний осуд загарбницьких 
законів минулого та палкий заклик до 
братерського єднання.  

Література збагачує внутрішній світ 
учнів, формує активне ставлення до 
навколишнього світу. Тому всі вчинки 
літературних героїв потрібно розглядати 
крізь призму внутрішніх переживань 
школярів. Аналізуючи текст, учитель 
повинен допомогти учням сконцентрувати 
увагу на духовних цінностях.  

Завдання вчителя на уроці літератури – 
розкрити перед дітьми все багатство і красу 
твору, зосередити увагу на позитивних 
якостях як головного героя, так і 
другорядних. Водночас показати протилежну 
сторону добра – зло. Але показати правдиво, 
не засуджуючи, даючи можливість школярам 
самостійно прийти до висновків.  

При цьому важливе застосування 
вчителем різноманітних видів завдань:  
– аналіз образів головних героїв, їхніх 

життєвих позицій; 
– коментар учителя з використанням медіа-

текстів до твору; 
– зіставлення характерів позитивних і 

негативних героїв літературного твору; 
– створення проблемної ситуації під час 

ознайомлення з твором; 
– творча робота за прочитаним твором 

(написання есе, нарису, вільного вислов-
лювання, створення презентацій, створення 
ілюстрацій). 
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Також вважаю за потрібне 
зупинитися на засобах, які впливають на 
формування естетичних почуттів на уроках 
літератури. Основні з них можна 
систематизувати так: 
– змістовний виклад програмового 

матеріалу з літератури; 
– емоційний коментар учителя;  
– відповідний підбір мистецьких творів до 

програмового матеріалу з літератури 
(живопис, музика, скульптура, 
архітектура, кінокартини, театральні 
спектаклі); 

– застосування раціональних методів, 
прийомів і форм роботи на уроках 
літератури: демонстрування мистецьких 
творів (репродукцій картин, фото 
скульптурних, архітектурних пам’яток), 
музичних творів, їх естетичний аналіз.  

Варто пам’ятати, що один 
із  шляхів  збагачення  емоційно-
естетичного  досвіду учнів, формуван-
ня  їхньої естетичної  культури на уроках 
літератури є синтез мистецтв. Використання 
суміжних видів мистецтва (музика, живопис, 

архітектура) при роботі з художнім твором 
створює емоційний фон, сприяє 
поглибленому розумінню тексту, збагачує 
творчу уяву учнів. Але головним на уроці 
залишається текст. Його виховний вплив 
простежується лише тоді, коли твір 
осмислений читачем, коли почуття й 
переживання героя стануть переживанням 
учнів. Аналіз твору має сприяти опануванню 
учнями духовних орієнтирів творчості 
письменників – критеріїв моральної та 
естетичної оцінки подій, явищ і людських 
відносин. 

Отже,  найбільш сприятливим для 
формування духовного світобачення учня є 
урок літератури. Процес формування 
естетичних смаків учнів буде успішним лише 
тоді, коли під час уроку враховується 
конкретно-образна специфіка літератури як 
мистецтва слова. Для цього необхідно 
використовувати методи і прийоми, що 
допомагають підсилити емоційний вплив 
уроку літератури, розвивають естетичні 
смаки, образне мислення школярів. 
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О. Б. Матвійчук  

ФОРМУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА 
УРОКАХ ПРАВОЗНАВСТВА ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС У 

КОНТЕКСТІ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 У Державному стандарті поняття 
компе-тенції представлено як «суспільно 
визнаний рівень знань, умінь, навичок, 
ставлень у певній сфері діяльності 
людини» [6]. Сукупність правових 
компетенцій (інформаційної, логічної, 
аксіологічної, практично-поведінкової) 
становить зміст правової предметної 
компетентності. Через набуття учнями  
правових компетенцій здійснюється 
формування в учнів правової предметної 
компетентності. Отже, компетентнісний 
підхід реалізується шляхом набуття учнями 
правових знань, формування предметних 
умінь і навичок, розвитку позитивного 
сприйняття явищ і процесів, пов’язаних з 
правом і становлення ціннісних орієнтацій.   

Проблема формування правової 
компетенції   досліджувалася   Я.  Кічук,  
Д. Клочкова, І. Романовою, Л. Рябовол. 
Аналіз питань формування правової 
предметної компетентності та правової 
компетенції в школі були присвячені роботи 
С. Нетьосова, Т. Ремех, Т. Смагіної.  

У спектрі завдань, реалізація яких 
передбачена Концепцією нової школи, 
особливого значення набуває розвиток  
здатності дитини виявляти емоційно-
ціннісне ставлення до права як суспільного 
явища, що відповідає запитам суспільства; 
формулювати  власні оцінні судження, які 
ґрунтуються на  системі загальнолюдських і 
національних цінностей; усвідомлювати такі 
категорії, як справедливість, право, 
демократія, свобода, права людини та 
вибудовувати, спираючись на них, власну 
систему цінностей; розуміти суспільні 
проблеми, пов’язані з правом. Це і становить 
сутність аксіологічної  компетенції.  

Сьогодні питання формування 
аксіологічної компетентності на уроках 
правознавства та в позаурочний час 
залишається недостатньо розробленим.   
Широкі можливості у цьому напрямку 
роботи відкриваються завдяки організації 
навчально-виховного процесу на засадах  
гуманної педагогіки.  

Саме особливостям формування 
аксіологічної компетентності на уроках 
правознавства та в позаурочний час у 
контексті гуманної педагогіки  й присвячена 
ця стаття. Гуманна педагогіка може бути 
визначена як міра духовності, міра 
прилучення до культури, міра всіх наук. 
Вона є цариною Духу, Мудрості, 
Чуттєзнання, Інтуїції, Досвіду, Мистецтва, 
Науки.  Ш. Амонашвілі вважає  її 
особистісним станом Духу кожного вчителя 
та вихователя. Отже, сутністю гуманної 
педагогіки є турбота про долю кожної 
дитини, про долю людства, її метою є 
облагородження душі, серця й розуму 
Дитини, а знання розглядаються як шлях 
сходження до мети [1]. Гуманна педагогіка 
оперує такими категорійними поняттями, як 
Любов, Віра, Надія, Радість, Успіх, 
Співробітництво, Одухотворення, Натхнен-
ня. Особливе місце в сфері гуманної 
педагогіки посідають поняття як Духовності 
й Гуманності. Тому організація навчально-
виховного процесу на засадах гуманної 
педагогіки є сприятливим підґрунтям для 
формування аксіологічної компетентності на 
уроках правознавства та в позаурочний час. 

Так, використання в процесі 
викладання основ правознавства нестандарт-
них уроків, зокрема інтегрованих, виступає 
дієвим фактором для формування в учнів 
моральних, правових якостей особистості. За 
рахунок взаємопроникнення двох або більше 
предметів, об’єднання їх у єдине ціле на 
основі спільного підходу відбувається 
розвиток в учнів цілісного уявлення про світ. 
Такі уроки дозволяють учням сприймати 
життєві явища в їх глибинному 
взаємозв’язку, відкривають шляхи розуміння 
логіки розвитку процесів, пов’язаних з 
існуванням людського суспільства, сприяють 
розвитку почуттів Духовності й Гуманності. 
Духовність і Гуманність співвідносяться між 
собою як зміст і форма, утворюючи сенс 
гуманної педагогіки.  Не  можна  не  
погодитися     з   Ш.  Амонашвілі,   який  
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стверджує, що «гуманна педагогіка є теорією 
й творчою практикою становлення 
особистості людини, яка розвивається через 
систему змісту й засобів, що розробляються 
на основі поняття духовного гуманізму» [2, с. 46].   

Досвід практичної діяльності 
свідчить, що найбільш результативним є 
проведення інтегрованих уроків, де одним з 
навчальних предметів виступає 
правознавство, що вивчається в рамках 
інваріантної складової, роботи гуртків 
правового спрямування. Поєднання може 
бути з будь-яким навчальним предметом 
Базового плану. Особливого значення набуває 
проведення  інтегрованих уроків у 5-8 класах, де 
знання учнів з правознавства носять 
фрагментарний характер. Насамперед, це такі 
навчальні предмети, як «Основи здоров’я», 
біологія, світова література, географія, 
економіка, «Культурознавство англомовних 
країн», «Основи ділового спілкування 
іноземною мовою», «Література Великої 
Британії», «Література США». У рамках 
розвитку білінгвальної системи освіти 
ефективним є проведення інтегрованих 
уроків, де другим предметом виступає 
німецька, англійська або французька мови. 
Використання можливостей навчального 
матеріалу з іноземних мов служить для 
порівняння й аналізу національної правової 
системи, що входить до романо-германської 
сім’ї, з іншими правовими системами, 
зокрема з тими, що належать до 
англосаксонської (англо-американської) 
правової сім’ї. Це створює сприятливі умови 
для діалогу культур. Учні активно 
сприймають  право не лише як нормативну 
систему, а й більш глибоко розуміють 
правотворчість, правозастосування, юридич-
ну практику та інші елементи, аналізують  
юридичні засоби та правові явища, за 
допомогою яких відбувається регулювання 
суспільних відносин.  Проведення інтегрова-
них уроків озброює учнів знаннями з різних 
галузей  права, підвищує їхню юридичну 
обізнаність, сприяє систематизації набутих 
знань, формуванню сукупності правових 
уявлень, що визначає ставлення особистості 
до вимог норм права.   Цілком     справедливо  
Ш. Амонашвілі вважає, що гуманність 
розвивається  не лише через вивчення 
класичних мов, гуманітарних наук, а й через 
вивчення таких дисциплін, як географія, 

історія, література, релігієзнавство, 
природознавство тощо. Важливо лише те, 
щоб вони «давали їжу духу, яка б розвивала 
й зміцнювала його» [3, с. 51]. Автор 
стверджує, і з ним не можна не погодитися, 
що тоді можна будь-яким навчальним 
предметом розвивати гуманність у людині. 
Якість знань має цінитися тим, як вони 
складаються в духовному світогляді людини, 
а не тим, як вона за допомогою набутих 
знань виграє конкуренцію, перемагає інших, 
досягає успіхів [4, с. 29]. 

Велике  значення для формування 
аксіологічної компетентності у процесі 
організації позакласної роботи з предмета 
має використання масових форм роботи: 
флешмобів, брейнштормінгів, правових ігор, 
Інтернет-акцій. Так, проведення флешмоб-
акцій до Всесвітнього дня прав людини, до 
Дня Соборності України, до Дня пам’яті 
захисників Донецького аеропорту  сприяє 
формуванню життєвих компетенцій 
школярів, набуттю навичок суспільно-
корисної поведінки, дає можливість краще 
зрозуміти правові поняття, категорії, явища, 
процеси, розширює світогляд учнів, сприяє 
виявленню взаємозв’язку елементів системи, 
їх взаємозалежності та взаємозумовленості, 
розвиває нестандартне мислення. Участь 
учнів у флешмоб-акціях розвиває навички 
суспільно-корисної поведінки, сприяє 
підвищенню рівня праворозуміння в цілому, 
збагачує учасників соціальним досвідом 
щодо участі в таких акціях, як екстрим-моб, 
date-mod, GFM (всесвітня ФМ-акція, у якій 
бере участь максимальна кількість країн і 
міст), «соціальний моб», фан-моб тощо.  
Беручи участь у подібних заходах, учні 
мають можливість моделювати стратегію 
особистісного відкриття, усвідомлюють 
цінність особистого внеску в колективне 
рішення, застосовують набуті знання на 
практиці.   

Однією з ефективних масових форм 
роботи є проведення  правових ігор з різних 
галузей права. Метою їх проведення  є 
формування в учнів сукупності правових 
уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що 
визначають ставлення особистості до вимог 
законів, регулюють її поведінку в конкретній 
правовій    ситуації.    Досвід  практичної  
діяльності свідчить, що спільна робота 

сприяє згуртуванню учнів,   розвитку  їхньої  
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комунікативної компетенції. Колективна 
діяльність сприймається учнями як практична 
життєва справа, що підвищує ступінь їхньої 
самостійності, активності, розвиває 
позитивне ставлення до права, правомірної 
поведінки. Правова гра сприяє більш 
глибокому розумінню дітьми змісту норм 
права, усвідомленню прав і свобод людини й 
громадянина та можливості їх практичної 
реалізації, захисту. 

 Проектна діяльність, є частиною 
навчальної діяльності, що включає ціннісно-
орієнтаційну, перетворюючу, творчу та 
практичну діяльності.  Участь учнів у 
створенні дослідницько-пошукових, творчих, 
рольових (ігрових), інформаційно-
ознайомлюваних проектів у процесі 
організації навчально-виховної діяльності дає 
можливість оволодівати новими засобами 
людської діяльності в соціокультурному 
середовищі, дозволяє формувати деякі 
особисті якості, що розвиваються лише в 
діяльності і не можуть бути засвоєні 
вербально. Першою чергою це стосується 
групових проектів, коли в процесі спільної 
діяльності з’являється новий освітній 
продукт. Використання дослідницьких, 
пошукових, творчих методів, прийомів, 
засобів проектування фактично виступає 
способом формування в учнів проектного 
способу взаємодії зі світом, є засобом 

самоактуалізації, «каталізатором» духовності. 
Духовність Ш. Амонашвілі визначає як «суто 
особистісний стан внутрішнього світу кожної 
людини» [5, с. 37].  І це підтверджується 
практичною діяльністю. Саме про це свідчить 
реалізація проекту, пов’язаного з написанням 
дітьми Конституції України як основного 
закону держави, зокрема визначення 
особистих (громадянських) прав.  

 Завдяки використанню таких видів і 
форм роботи в урочній та позаурочній 
діяльності здійснюється набуття учнями 
основ правових знань, розвиток навичок 
суспільно-корисної поведінки. Це сприяє 
формуванню  в учнів фундаментальних 
цінностей: права та свободи людини й 
громадянина, демократія, активна 
громадянська позиція, що складають основу 
демократичної правової держави та 
громадянського суспільства в Україні. Отже, 
як справедливо стверджує Ш. Амонашвілі,  
освіта, яка відкриває учням шлях до 
самопізнання, до усвідомлення в собі Істини, 
є гуманною. Добромислення, добромовлення 
мають стати щоденною практикою 
спілкування з оточуючими: «Усе, чим ми 
займаємось і що творимо в житті, має 
подвійне значення: підносячи світові дари 
духу, ми вдосконалюємо свій духовний 
світ» [5, с. 34].  
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Н.В. Сєрик  

   Одним із найважливіших завдань 
сучасної освіти є створення  оптимальних 
передумов для формування духовно багатої 
особистості, виховання громадянина-
патріота своєї держави на засадах 
загальнолюдських і національних цінностей, 
гуманізації й демократизації.  

Відповідно, у сьогоднішній загаль-
ноосвітній системі предмету «українська 
мова та література» надається пріоритетне 
значення, оскільки  за своєю соціальною 
природою є потужним носієм генетичного 
коду нації. Мова має стати важливим 
чинником витворення національної ідеології, 
без якої неможливо побудувати майбутнє 
суспільства, бо засобами мистецтва слова  
допомагає впливати на учнів, розвивати їхні 
інтелектуальні та творчі здібності. 

Актуальність обраної теми обґрунто-
вується впровадженням компетентнісного 
підходу до формування  творчої, духовно 
багатої,   конкурентноспроможної  особис-
тості, здатної критично мислити,  приймати 
нестандартні рішення, бути здатною до 
вибору численних альтернатив, що пропонує 
сучасне життя. 

Метою роботи полягає у вивчення 
ефективності впровадження технологій  
розвитку асоціативного мислення на уроках 
української мови та літератури в процесі 
формування творчої  особистості на основі 
компетентнісного навчання.  

   Теоретичною базою досвіду є 
наукові дослідження проблеми асоціа-
тивного  мислення  у  працях  Р. Грановської,  
О. Пометун., Н. Педенко [6,7], Я. Поно-
марьова, О. Яковлева. 

Асоціативне мислення допомагає 
людям відкривати щось нове, розширювати 
межі пізнання світу. Наприклад, в однієї 
людини слово «зима» викликає асоціативний 
зв’язок з нудьгою і холодом, у іншої – з   

красивою засніженою алеєю, з днем 
народження, святами. Так розширюються 
понятійні ряди, людина вчиться мислити 
нестандартно, креативно. Люди, що мають 
добре розвинене асоціативно-образне 
мислення, цінуються на роботі, сприймають 
світ у веселих барвах. Тому такий вид 
пізнавального процесу важливо розвивати 
ще з дитинства [2].  

У чому ж суть асоціативного 
мислення? У міру того, як наша свідомість 
через досвід і навчання збагачується щораз 
новими враженнями, уявленнями, вона 
упорядковує їх, поєднує в певні групи, що й 
уможливлює асоціювання. Асоціáція (від 
лат. аssociatio – поєднання, сполучення) – це 
зв’язок уявлень чи відчуттів, коли одне з них 
викликає у свідомості низку інших, подеколи 
ірраціональних. Асоціювання відбувається 
на підставі схожості (поле – як море), 
контрасту (радість – сум), суміжності в часі 
(весна – цвітіння) або в просторі (небо – 
птахи). Коли в групу поєднується три 
уявлення чи відчуття і більше, тоді виникає 
асоціативний ряд. 

Виділяють п’ять основних типів 
асоціювання [9]: 
• контраст – це поєднання в один 
асоціативний     ряд двох чи кількох різко 
протилежних явищ, контрастне асоціюван-ня 
назагал вельми характерне для поезії; 
• легке асоціювання – це таке, у якому 
зв’язок між об’єктами природний, 
очевидний, прозорий; змальовуючи спокійні, 
нескладні ситуації, однорідні – усе одно 
веселі чи сумні – настрої, людина зазвичай 
вдається до таких асоціацій, що самі, без 
жодного напруження напливають одна на 
одну в її творчій уяві;  
• ґрадáція ( від лат. gradatio – поступове   
підвищення,  посилення)  –   це   асоціювання   

РОЗВИТОК АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ЯК 
ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ  НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І 
ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО 

НАВЧАННЯ 

Учитель має бути творцем.  
А якщо його праця лише ремесло,  

тоді нема у світі тяжчого ремесла. 
 А. Дістервег 
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по висхідній від частини до цілості, яка у 
свою чергу зображується як частина ще 
більшої цілості; 
•  пуáнт (від фр. рointe – вістря, у 

первиному значенні : завершення твору 
стислим і афористичним реченням) – вид 
ґрадації, асоціювання по нисхідній від 
цілости до частини, яка виступає цілістю для 
ще менших частин і так далі аж до якоїсь 
дрібної точки, у якій буквально чи переносно 
лежить уся вага твору; за допомогою пуанта 
досягаться незвичайності, збуджується 
напруження нашої уяви; 
•  аналітичне асоціюваня – це 

представлення певної цілості з наступним 
розчленуванням її на складові.  

Спираючись на досвід науковців, 
вважаю, що важливим для розуміння 
особливостей цієї технології є такі позиції: 
– глибокий інтерес до розкриття на уроці 

внутрішнього світу кожної дитини; 
– поєднання інтелектуальних та емоційних 

начал; 
– максимальне розкриття значення слова, 

тому що слово не лише вказує на 
предмет, а викликає цілу мережу 
додаткових образів, так званих               
«асоціативних значень»; 

– асоціативні завдання стосуються як 
лексичних, так і фонетичних засобів 
мови, діти не лише збагачують свій 
лексикон, а й розкривають індивідуальні 
особливості сприйняття світу; 

– розвиток творчої уяви. 
Завдання  асоціативного мислення : 

– розвивати фантазію, уяву, творчі та 
комунікативні здібності, асоціативно-
образне  мислення учня; 

– створювати нові оригінальні ідеї; 
– утворювати смислові зв’язки. 
      Асоціація – це крок до розкриття 
розуміння учнями  змісту твору чи образу, це 
спосіб влучної оцінки того чи іншого явища, 
засіб передачі почуття, враження. 
Асоціативне мислення допомагає людям 
відкривати щось нове, розширювати межі 
пізнання світу. Особливість технології 
полягає в тому, що її  можна безперервно 
розвивати і покращувати, що дозволяє 
розширити  потенціал учнівської молоді.    В 
основі діяльності – орієнтація  не тільки на 
процес засвоєння учнями матеріалу, але й на 
різноманітні способи мислення, зокрема 
асоціативне й креативне. 

Досвід роботи висвітлює питання 
розвитку асоціативного мислення через 
застосування ефективних інноваційних 
технологій, які ведуть до співпраці педагога з 
учнями. 

 Це знайшло своє відображення і в 
нормативно-правовій базі освіти України. 
Враховуючи зміни в сучасній освіті, освітня 
галузь «Мови і літератури» спрямована на 
формування  в учнів мовленнєвої та 
читацької культури, комунікативної та 
літературної компетентності, гуманістичного 
світогляду, національної свідомості, високої 
моралі, активної громадянської позиції, 
естетичних смаків і ціннісних орієнтацій, 
творчого мислення.  

Саме цьому сприяє, на мою думку, 
використання технології розвитку 
асоціативного мислення, що допомагає 
формуванню таких життєвих 
компетентностей [7]: 
– інтелектуальної (здатність працювати з 

мовним та літературним матеріалом 
різного характеру, вміння 
використовувати самостійно здобуті 
знання для розв'язання навчального зав-
дання з мови та літератури, високий 
рівень пізнавальних здібностей, здатність 
та інтерес до пошукової та дослідницької 
діяльності);  

– особистісної (включає бажання й уміння 
виявляти творчу самостійність, ініціати-
ву, волю, організовувати свою діяльність, 
володіти правилами етики, співро-
бітництва); 

–  комунікативної  ( здатність  використо-
вувати засоби мови й мовлення у процесі 
обговорення художніх творів: монолог, 
діалог, інтерактивна діяльність різного 
характеру); 

– рефлексивної (здійснювати само-
контроль і самооцінку власної діяль-
ності, знаходити й усувати причини 
труднощів, що виникають у процесі 
навчання, прагнути до самовдоскона-
лення й самореалізації); 

– діяльнісної (включає здатність 
конструювати свою діяльність від 
постановки проблеми до одержання 
бажаного результату, переносити 
сформовані вміння на незнайому 
навчальну ситуацію); 

– креативної (розвиток  мотиваційної 
сфери,  чутливість  до  нових  ідей,  здатність 
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творчо підходити до розв’язання будь-
якого навчального завдання, бажання й 
уміння домагатися оригінальності та 
новизни в кожній навчальній ситуації); 

– емоційної (емоційна реакція на кожний 
літературний факт, явище, пов’язані з 
вивченням художньої літератури, уміння 
набувати чуттєвий досвід).  

Усі ми є свідками активних 
перебудовчих процесів на освітянській ниві 
в Україні. І, мабуть, не лише свідками, а й 
безпосередніми учасниками цих процесів, бо 
ж ми – вчителі. Змінюються погляди на 
викладання, з’являються нові методики, 
пропонуються нестандартні ідеї. І тільки 
людина творча зможе підтримати 
новаторство, змінитися, усвідомити той 
факт, що жодні знання не є гарантією 
професійного успіху, лише процес пошуку 
нових знань створює його основу. Відношу 
себе до творчих особистостей, бо з радістю 
втілюю в роботу новинки педагогіки, сама 
займаюся педагогічним експеримента-
торством на заняттях, намагаюся працювати 
не за зразком, а оригінально. Дух власної 
творчості прагну передавати своїм учням, 
сподіваючись викликати в них інтерес до 
навчання, бажання і вміння працювати. 
Творчості не можна навчити, але її можна 
розбудити. Яким чином? Один із шляхів – 
використання  асоціативних технологій.  

Асоціативне мислення формується в 
процесі індивідуальної творчої діяльності 
учня. Це робить процес засвоєння знань 
особистіснішим, емоційно насиченим, 
активізує творчу уяву вихованця.  

Спираючись на власний досвід, знання, 
силою своєї уяви учень: 
– створює новий образ-думку, демонструє 

логічне осмислення інформації в образній 
формі; 

– незалежно від рівня розумових здібностей 
та якості підготовки до заняття, зможе 
взяти участь у роботі;  

– асоціативні завдання стосуються як 
лексичних, так і фонетичних засобів 
мови, тому учні не лише збагачують свій 
лексичний запас, а й розкривають 
індивідуальні особливості сприйняття 
світу;  

– розвивається творча уява, 
удосконалюються навички писемного й 
усного мовлення. 

     Викладання української мови сприяє 
вихованню особистості, яка вчиться для 
власного задоволення та самовдосконалення.  
Дуже важливим напрямом роботи є 
формування в учнів креативної 
компетентності – здатності до розв’язання 
будь-якого навчального завдання творчо; 
бажання і вміння діяти не за зразком, а 
оригінально. Навчання дитини має бути 
таким, щоб воно активізувало розвиток її 
креативності. Дидактичний матеріал 
підпорядковую виховній меті, добираю 
відповідні тексти, бо це шлях до оволодіння 
мовними скарбами. Він дає поштовх 
асоціативному мисленню, розширює погляд 
на сутність речей, явищ. Учень уважно 
вслухається в слова, які надихають його на 
створення мальовничого сюжету. Об’єднані 
в образному малюнку, вони активізують 
творчу уяву, мислення, фантазію. Майже на 
кожному занятті  використовуються 
асоціативні схеми, бо слід активізувати 
асоціативне мислення для формування 
креативного. Розвиток креативного 
мислення учнів залежить від їхніх 
естетичних смаків, інтелектуального 
потенціалу, що почасти закладено в людині 
природою. Креативність формується 
зовнішніми факторами, але навчити учнів 
мислити не стереотипними, клішованими 
формулами, а індивідуально, нестандартно 
цілком можливо. 
  Для цього варто організувати роботу 
як із готовими текстами, так і з написання 
власних висловлень на нестандартні теми. 

Використовую на уроках як один із 
засобів інтенсифікації навчання, елементи 
викладання та засвоєння навчального 
матеріалу за асоціативними схемами, 
малюнками.  Прагну створити оптимальні 
умови для формування  в них творчого 
мислення. Будую уроки на засадах 
розвиваючого навчання, що сприяє розвитку 
в школярів мисленнєвих операцій: умінь 
аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, 
систематизації, визначення причинно-
наслідкових зв’язків та залежності фактів, 
явищ, а також їх логічного структурування, 
використання елементів дослідження, 
пошуку, визначення головного та 
другорядного.  
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Учням пропоную такі форми роботи.  

   1. Твори-асоціації 
Підготовка до сприйняття – 

збудження учнівських асоціацій на явище, 
предмет, дію, які будуть відтворені у поезії 
чи прозі. Знаходження зв’язків між твором, 
який вивчається, та іншими творами 
художньої літератури або мистецтва. Як 
засвідчує практика, учням важко зрозуміти 
філософський зміст, який вкладають у свої 
твори Є. Плужник, В.Стус, Олег Ольжич, І. 
Драч тощо. Для кращого розуміння і 
відчуття глибини авторської думки 
пропоную намалювати поезію або рядки з 
неї, усно пояснити намальоване.  

Спонукаю до  написання  таких  творів  
асоціативного характеру:  
– твір-образ; 
– твір-замальовка за уривком з художнього 

твору; 
– твір-опис емоційного стану персонажа; 
– твори-мініатюри. 

Такий вид діяльності, як твір-асоціація, 
допомагає розвинути інтелект, семантичну 
гнучкість, нестандартність мислення, 
зорієнтувати учня на пошук нових ідей, 
фактів, образів. З цією метою використовую 
прийом написання творчих робіт. 
Наприклад, творів-мініатюр «Якого кольору 
тиша», «Музика дощу навесні». 

2. Асоціативний кущ ( тезаурус )                     
Цікавими є уроки, коли вивчається 

біографія письменника в символах, 
створюються віртуальні музеї автора, 
будуються асоціативні кущі.  

Подобається школярам створювати 
асоціативні кущі до постаті письменника чи 
вгадувати, про кого йдеться після переліку 
слів – асоціацій.  

     Так, під час роботи над проектом 
«Відображення концепту “щастя” у 
творчості Олександра Олеся», учні створили 
асоціативний ряд до поняття «щастя»: друзі, 
родина, музика, радість, сонце, кохання, 
гарний настрій, усмішка (коханої людини), 
дитина, батьки, посмішка (рідних), здоров’я, 
мати, бабуся, сестра, (добра) вчителька, 
(хороші) оцінки, мир, день народження, 
(смачна) їжа, відпочинок, гроші, авто, приїзд 
(близьких людей), весна; спілкуватися, 
гуляти, кохати, усміхатись, радіти, ходити, 
насолоджуватися (життям), подорожувати, 
насолоджуватися, робити (добро іншим), 
нічого не болить; веселий, добрий, щирий, 

сміливий, щасливий, радісний, хвилюючий, 
прекрасний, чудовий, ласкавий, здоровий, 
вродливий, великий, яскравий, милий, 
дивний, багатий, живий, різнобарвний. До 
цього ж поняття малювали малюнки – 
асоціації. Такі «розшифровки» мають до 
певної міри сюжетний характер.  

3. Асоціативні схеми 
Традиційно вважається, що новий 

матеріал краще запам’ятовується, коли він 
занотований. Але сучасні дослідження 
вчених доводять, що звичайне нотування – 
слово за словом, речення за реченням, тобто 
інформація, яка розташована лінійно або 
стовпчиком, не зберігається в мозку. Буде 
краще, коли вона має вигляд певних 
моделей, асоціативних схем.  

Основні  принципи  створення  
асоціативних схем такі. 
1. Починайте схему в центрі аркуша з 

головного елемента, найкраще символу, 
від якого розгалужуються інші елементи. 

2. Записуйте тільки одне слово чи символ на 
позначення одного пункту, який хочете 
запам’ятати, одну головну тему для 
кожної гілки.  

3. На ту саму гілку помістіть споріднені 
пункти, наче промені сонця. 

4. Для подібних тем беріть олівці чи 
маркери одного кольору. 

5. Малюйте стільки символів, скільки 
зможете. 

6. Коли закінчите малювати одну 
розгалужену гілку, обмалюйте її 
різнокольоровою лінією. 

Тому часто пропоную учням новий 
матеріал не записувати, а фіксувати у вигляді 
асоціативних схем. Наприклад: уявіть, що 
мозкові клітини – наче  деревця, на гілках 
яких зберігається тематично споріднена 
інформація. На аркуші паперу спробуйте 
накреслити основні моменти будь – якої 
теми у формі дерева. Можна показати 
виконання завдання у вигляді ґрона калини.  
    4. Асоціативний колаж (кольорові    
асоціації) 

Важливу роль в аналізі художнього 
твору надаю кольору та кольоровим 
асоціаціям. Знаючи символіку кольору, ми 
можемо простежити зміну внутрішнього 
стану і настрою героя.  

    Учні роблять спроби пояснити 
символіку кольорів у назві твору, щоб краще 
збагнути  його  ідейний  зміст.  Конкретними  
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прикладами з тексту вони доводять 
домінуючу роль відповідних кольорів. А 
далі, керуючись власними асоціаціями,  
роблять спробу пояснити задум письменника 
щодо цієї кольорової гами. Творчість учнів  
на занятті може проявлятися в різних видах 
художньої діяльності: музичній, 
літературній, театральній, образотворчій, 
декоративно-прикладній.  

Для розвитку творчих здібностей я 
застосовую на своїх уроках активні методи 
продуктивного навчання, які дозволяють 
створювати власну продукцію – вірші, пісні, 
аплікації. Із великим задоволенням вихованці 
займаються технікою колажування. Після 
роботи над програмним твором вони 
створюють до нього колаж – мистецький  
твір, виконаний у змішаній техніці, у якому 
певна оригінальна форма (книга, картина, 
предмет) перетворюється на щось інше.  

Листа до Чіпки Вареника з роману 
Панаса Мирного « Хіба ревуть воли, як ясла 
повні» писали учні теж методом колажу 
(приклеюючи по черзі слова). Розумне і 
доцільне використання цих методів значно 
підвищує розвиваючий ефект навчання, 
створює атмосферу напруженого пошуку, 
викликає в учнів та викладача масу 
позитивних емоцій і переживань.  

Одним із видів роботи є написання 
асоціативних диктантів, складання 
сенкану, діаманти.  

Цікавим є застосування методу 
«Кубування». 

 Розгляньте предмет, явище різнобічно 
( із позицій шести граней куба ) за такими 
вказівками. 
1. Опишіть це. 
2. Порівняйте це. 
3. Встановіть асоціації. 
4. Проаналізуйте це. 
5. Знайдіть застосування цьому. 
6. Запропонуйте аргументи « за» і « проти». 

Вибір методів і прийомів навчання 
мови та літератури необхідно здійснювати в 
процесі підготовки до уроку, враховуючи 
його дидактичну мету, характер змісту 
навчального матеріалу, рівень знань учнів. 
Щоб успішно оволодіти оптимальним 
вибором методів і прийомів навчання мови 
та літератури, слід глибоко осмислити склад, 
структуру, функції кожного з них і 

можливості застосування. 
Комп'ютерні  технології,  вважаю,  увіб-

равши в себе елементи різних методик 
надають кожному учневі, спираючись на 
його інтереси, здібності, особисті цінності й 
суб’єктивний досвід, можливість 
самореалізації в пізнавальній та інших видах 
діяльності, створюють комфортні умови для 
самовизначення особистості в інформацій-
ному суспільстві. І  саме  тому   на   уроках  їх 
впроваджую   (розробила за темами 
мультимедійні презентації). 

 Складаємо з учнями словнички 
професійного спрямування (за професіями 
«кухар; кондитер», «будівельник», «електро-
монтер»). 

Сучасний етап оновлення системи 
національної освіти, згідно вимог 
загальноєвропейського простору, потребує 
нестандартного підходу, нових пошуків, 
створення інноваційних навчальних 
технологій і методик. Саме веб-квести є 
однією з тих технологій, що розглядаються 
як альтернативний підхід до навчання, в 
основі якого лежить отримання готових 
знань та їх репродуктивне засвоєння.  

Новітні технології є не тільки 
джерелом інформації але й сприяють 
підвищенню мотивації до навчання; 
стимулюють процес самоосвіти; формують 
навички самостійної, зосередженої 
діяльності; підвищують інформативність, 
інтенсивність, результативність освіти. 
Інтернет-технології покликані сприяти 
розвитку індивідуальних освітніх траєкторій: 
більшою мірою адаптувати зміст 
навчального матеріалу до індивідуальних 
особливостей учнів, рівня їх знань та умінь. 
Освітній веб-квест – це Інтернет-пошук, 
метою якого є навчання, тобто отримання 
нових знань, закріплення наявних знань, 
закріплення навичок користування мережею 
Інтернет та інших навичок за освітнім 
предметом. 

   Перелічені форми роботи, що 
впроваджуються послідовно, систематично, 
дають свої результати: учні беруть участь у 
навчальному процесі, рівень 
запам’ятовування і засвоєння матеріалу 
підвищується, збагачується  загальний 
розвиток особистості. 
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Н.І. Чикалова 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ 
НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ   

 Навчати учнів 
відкривати смисл художніх 
текстів – одне із пріоритет-
них завдань вчителя 
літератури, бо розуміння  
головної думки твору – 

крок до усвідомлення сенсу власного життя. 
Література – той предмет, який не тільки 
навчає, а є ще й могутнім потенціалом для 
духовного та естетичного виховання молоді. 
Та стрімкий розвиток сучасних технологій не 
завжди позитивно впливає на емоційний і 
психологічний стан учнів. Занурюючись у 
віртуальний світ, дитина втрачає відчуття 
реальності, тому проблеми реального світу 
стають для неї нездоланною перешкодою. 
Література, як ніякий інший навчальний 
предмет, має можливість розкривати дітям 
реальний світ з його красою та недоліками, 
допомагати вирішувати життєві проблеми, 
визначати себе як особистість, знаходити 

своє місце в цьому світі. Саме скарбниця 
світової літератури містить в собі відповіді 
на всі складні питання, які постають перед 
людиною на її життєвому шляху. 

Залучення учнів до багатств світової 
культури, розвиток художнього смаку – ось 
ті    найважливіші функції, що має реалізову-
вати зарубіжна література. Але, на жаль, 
сучасна дитина поступово втрачає інтерес до 
книги, тому проблема розвитку читацьких 
інтересів школярів є актуальною і потребує 
нагального вирішення. Щоб сформувати у 
дітей читацьку компетенцію, необхідно 
створити такі психолого-педагогічні умови 
для розуміння та оцінки прочитаного, за яких 
бажання читати стане необхідною складовою 
їх життя. 

В.Асмус стверджував, що «читання – 
це один із найскладніших творчих процесів, 
який потребує високого напруження 
інтелекту,  почуттів,  пам’яті  та  уяви  і  який  
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спирається на всю духовну сферу життя 
людини та безпосередньо від неї 
залежить» [1]. Тому при вивченні художніх 
творів дуже важливо, щоб учні емоційно 
переживали прочитане, ставили себе на місце 
героїв твору, відчували їхній внутрішній світ, 
усвідомлювали логіку вчинків. Таке читання 
перетворює учня з пасивного спостерігача на 
активного учасника подій, який чуттєво, 
емоційно осмислює матеріал, систематизує 
та узагальнює набутий досвід,  допомагає 
сприймати світ не лише розумом, а й серцем. 

Одним із прийомів, який і допомагає 
перетворити учнів на активних учасників 
подій, пробудити в них інтерес до читання та 
сприяє вихованню  найкращих людських 
якостей, є прийом «волонтер». Мета 
зрозуміла –  врятувати героя твору, 
допомогти йому. З одного боку, прийом не 
новий. І раніше пропонувалось учням 
вставити власний епізод у твір, щоб змінити 
хід подій, або дописати кінцівку, за якої 
герой не загине чи не постраждає фізично. 
Але прийом «волонтер» вимагає від учня 
безпосередньої участі в подіях твору. Тобто 
силою творчої уяви учень повинен перенести 
себе на сторінки твору, разом з героєм 
пережити всі випробування і допомогти йому 
їх здолати. Це може бути фізична допомога, 
але, як свідчить практика, найбільше учням  
подобається рятувати душу героя, не дати 
йому втратити людську гідність, занапастити 
своє та чуже життя. Наприклад, при вивченні 
твору П. Зюскінда «Запахи. Історія одного 
вбивці» [2] пропонується  учням не просто 
простежити життєвий шлях Гренуя і тим 
самим з’ясувати, що ж перетворило генія на 
злодія. Варто спробувати «підказати» героям 
твору, що їм треба було зробити для того, 
аби урятувати душу Гренуя від ненависті. 
Отже, учні проживають з героєм всі 
найважливіші моменти його життя, 
визначаючи при цьому ті помилки, які 
допустив Гренуй та інші персонажі. Гренуй 
народився з ненависті, бо мати не бажала цієї 
дитини. Тож перше, що учні повинні зробити 
в ролі волонтера, – спробувати допомогти 
матері полюбити свою ще ненароджену 
дитину. Перебування у мадам Гайяр стає для 
Гренуя справжнім випробуванням, бо його 
не просто ненавидять, а й намагаються 
вбити, а треба було просто поговорити з ним, 
спробувати зрозуміти його. Тож задача 
волонтерів на цьому етапі – навчити дітей 

спілкуватися один з одним, намагатися 
розуміти інших.  У майстерні чинбаря 
Грималя Гренуя взагалі сприймають не як 
людину, а як корисну тварину. Тож, щоб він 
відчув себе людиною, достатньо було просто 
пожаліти його.  Перебування у Бальдіні 
могло, нарешті, змінити життя Гренуя на 
краще, але відомий парфумер використовує 
дар юнака заради слави і власного 
збагачення.  Волонтери повинні переконати 
Бальдіні в тому, що той мусив похвалити 
Гренуя і направити його талант на шлях 
служіння людям.  
 Така безпосередня участь учнів у 
подіях твору допомагає їм краще зрозуміти 
головну думку роману і легко дати відповідь 
на питання, що ж перетворило генія від 
народження на монстра-вбивцю і привело до 
трагічної розв’язки твору. 
 Домінуючою формою на уроках 
літератури є діалог як невід’ємна частина 
особистісно орієнтованого навчання.    Саме 
під час живого спілкування учні мають 
можливість ділитись враженнями від 
прочитаного, висловлювати власну думку, 
відстоювати свою позицію, а задача вчителя 
– консультувати, допомагати усвідомлювати 
головне, навчати бачити і цінувати красу там, 
де її не помічаєш у повсякденному житті, 
чути один одного, розуміти проблеми інших, 
співчувати їм. І тут доречним стає прийом 
«точка зору», описаний Б. Успенським у 
книзі «Поетика композиції». Застосовуючи 
цей прийом, учитель дає можливість учню 
зіставляти різні точки зору, що містяться в 
художньому творі, та долучитися до процесу 
«пошуку істини».  
  Так, під час вивчення роману А. Камю 
«Чума» [3], пропонується змоделювати 
ситуацію, за якої кожен учень обере собі 
одного з героїв твору і від його імені розкаже 
про пошесть чуми в місті Оран, при тому 
порівнюючи власне  ставлення до подій з 
точкою зору героя. Цей прийом розвиває 
вміння давати моральну та естетичну оцінку 
певним подіям і людським вчинкам. 
 Сучасний світ потребує особистостей, 
які здатні приймати нестандартні рішення, 
творчо мислити, а для цього необхідно 
розвивати асоціативне мислення школярів. 
Одним із варіантів такого розвитку може 
бути складання асоціативно-сюжетного 
ланцюжка.  Наприклад,  при  вивченні   твору 
Р. Баха   «Чайка  Джонатан  Лівінгстон»  [4]   учні  
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не просто відтворюють основні події повісті, 
а й підбирають до кожного епізоду 
асоціативний образ із вивчених раніше 
творів. 

Можливий варіант сюжетного ланцюжка 
Небажання Джонатана існувати як інші 
чайки (Том, «Усмішка» Р. Бредбері) – 
прагнення до вдосконалення польоту (Ікар, 
«Дедал та Ікар») – спроба жити як всі 
(«Хамелеон» А.П. Чехов) – вивчення польоту 
як пошуку сенсу буття (Маленький принц, 
«Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері) – 
вигнання зі зграї (Буссе, «Міо, мій Міо» 
А. Ліндгрен) – нові знання (Деві, «Останній 
дюйм» Дж. Олдрідж) – зустріч з чайками-
однодумцями (Петро Попельський, «Сліпий 
музикант» В. Короленка) – знайомство з 
чайкою-старійшиною (Гайавата, «Пісня про 
Гайавату» Г. Лонгфелло) – повернення на 
землю (Дедал, «Дедал та Ікар») – навчання 
істинної суті польоту інших чайок 

(Прометей, міф про Прометея), передача ролі 
наставника Флетчеру (Духи і Скрудж, 
«Різдвяна пісня у прозі» Ч. Діккенса) – 
вдосконалення не має меж (Лерой Кліві, 
«Запах думки» Р. Шеклі). 

Глибокому розкриттю головної думки 
художнього твору та його образної мови 
допомагає також абстрактно-логічне 
дослідження. Так, працюючи з тим же 
твором Р.Баха, на етапі мотивації навчальної 
діяльності можна застосувати два прийоми. 
Спочатку «знайди зайве»: МИРИТИСЯ, 
ПРИСТОСОВУВАТИСЯ. ІСНУВАТИ, ПРАГ-
НУТИ. А потім прийом «прислухайся до 
себе». Учням пропонується дилема: уявити 
себе спочатку людиною, яка існує, а потім 
людиною, яка прагне, і скласти асоціативно-
альтернативну характеристику. Структуру-
вати свої судження і зробити логічне 
обґрунтування власних роздумів. 

Людина, яка існує 

Задовольняється тим, що має. 

Примітивна. 

Не розвивається. 

Боїться змін. 

Стоїть на місці. 

Людина, яка прагне 

Ніколи не зупиняється на досягнутому. 

Неординарна особистість. 

Прагне розвитку. 

Намагається змінити себе і світ навколо себе. 

Рухається вперед. 

Після такої роботи учням не складно 
зробити висновок: людина, яка  існує, 
сприймає світ як незмінну закономірність і 
тому стоїть на місці, а людина, яка прагне, 
завжди рухається вперед, розвивається, стає 
сильнішою, розумнішою. Така людина 
ніколи не зупиняється, бо вдосконалення не 
має меж, як немає меж і людським 
можливостям.  

Художня література не тільки зберігає 

моральні цінності, а й розвиває в людині 
здатність сприймати ці цінності, робити їх 
духовним надбанням. Задача вчителя 
літератури не тільки в тому, щоб привчати 
учнів до читання художніх творів, а й в тому, 
щоб процес читання спонукав школярів до 
діяльності уяви і почуттів, стимулював 
розвиток творчого мислення, допомагав 
відкривати прихований сенс буття. 
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І. В. Сидоренко  

ПСИХОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ: СТРУКТУРА 

ОСОБИСТОСТІ, ЇЇ РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ В ОНТОГЕНЕЗІ 

 У розрізі особистісно-
орієнтованого освітнього 
процесу, тобто процесу 
орієнтованого на особистість, 
де людина є вищою 
цінністю та ставиться у 

центр навчально-виховного процесу, 
особливої важливості набувають питання 
пов’язані з цілеспрямованим формуванням 
особистості учня. Корисним у цьому процесі 
буде звернення педагогів 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 [4].  

При організації освітнього процесу пе-
дагогам потрібно розумітись на загальних 
закономірностях розвитку особистості, а 
також знати умови, завдяки яким цей 
розвиток відбувається. Так, для особистості 
властивий постійний розвиток, у ході якого 
відбуваються якісні зміни як всієї системи, 
так і окремих її структурних елементів. 
Структурний аналіз поняття «особистість» 
показує, що особистість – це система, яка 
являє собою саморозвиваюче ціле, яка у 
процесі свого індивідуального розвитку 
проходить послідовно етапи ускладнення та 
диференціації. Особистість являє собою дуже 
складну систему. Для того, щоб її вивчати, 
потрібно розуміти, на які компоненти в 
структурі особистості необхідно звертати 
увагу, які з них є визначальними.  

Під  структурою особистості 
розглядають  стійкий взаємозв’язок усіх 
сторін особистості як цілісного формування. 
Щодо структури особистості існує багато 
моделей, теорій різних авторів. Можна 
виділити загальні структурні блоки та 
елементи особистості. Так, вирішуючи 
проблему взаємозв’язку біологічного та 
соціального в особистості, можна виокремити 
біологічну та соціальну структури. 

На рівні біологічної структури 
особистості можна виокремити фактори, які 
впливають на формування особистості: 
спадковість – те, що існує та розвивається на 
основі генного фонду предків людини; 
уродженість – умови внутрішньоутробного 
життя та наслідки родової діяльності матері. 

Коли виділяють соціальну структуру 
особистості (все те, що з’явилось у людини як 
у члена суспільства і виникає у процесі її 
розвитку, у результаті спілкування з іншими 
людьми), то звертають увагу на вплив 
макросередовища та мікросередовища. 
Визначальними у цьому процесі є умови 
навколишнього середовища, зокрема, умови, 
які створюються при навчанні та вихованні. 

У аналізі структури особистості при 
гуманістичному підході акцент робиться на 
мотиваційну сферу та сферу потреб дитини, 
на виникнення та функціонування в її системі 
стійких ціннісних орієнтацій і моральних 
настанов, а також на подальше перетворення 
цієї системи під впливом умов життя. 
Головне питання полягає у тому, щоб 
з’ясувати, як відбувається засвоєння дітьми 
тих або інших суспільних цінностей на різних 
етапах індивідуального розвитку в залежності 
від соціальних умов, що складаються [3]. 

Людина народжується та живе у 
людському оточенні, у світі предметів, у яких 
зафіксовано досвід суспільної практики 
людства. Досвід цей дитина отримує готовим 
і відразу з моменту народження вступає у дію 
з ним. Розвиток людини являє собою процес 
оволодіння цим досвідом як онтогенестич-
ного, тобто індивідуального її становлення.  

Психологічна наука сьогодні оперує 
декількома термінами для характеристики 
індивідуального розвитку. Найчастіше 
вживається поняття «онтогенез». Онтогенез 
являє собою індивідуальний розвиток людини 
як організму із закладеною у ньому 
філогенетичною програмою. Цією програмою 
визначається тривалість життя, послідовна 
зміна вікових стадій, вирішальних моментів 
цілісності людського  організму:  зачаття,  

Психологічна думка 
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народження, оформлення, зрілості, старіння, 
старості [5]. Онтогенез – це цілісний процес 
становлення людини як організму, як свідомої 
істоти і як особистості (від злиття статевих 
клітин до смерті). 

Становлення особистості – це 
найбільш широке поняття, що служить для 
розгляду характеристики особистості та 
передбачає тривалий процес залучення 
особистості до соціального. Становлення – це 
постійний процес перетворення індивіда на 
особистість, що охоплює всі зміни у процесі 
соціалізації.  

Становлення особистості передбачає 
індивідуальне та вибіркове засвоєння системи 
суспільних вартостей і формування на їх 
основі стійкої індивідуальної системи 
ціннісних орієнтацій, які обумовлюють 
поведінку та діяльність людини. Основними 
показниками становлення особистості є її 
індивідуальність, самореалізація та 
світоглядні засади як на рівні соціуму, так і 
самої особистості.  

У процесі становлення людини 
виділяють поняття «розвиток» і «формуван-
ня». Вони часто використовують як синоніми, 
хоча кожне з них має своє визначення, у 
межах якого їх доцільно використовувати.  

Розвиток людини – це закономірні 
послідовні зміни у різноманітних людських 
системах життя (морфологічний, фізіологіч-
ний, психічній, соціальній), що виявляються в 
їхніх кількісних, якісних і структурних 
перетвореннях, у русі від простого до більш 
складного, від нижчих до вищих рівнів. 

Розвиток у онтогенезі не означає, що 
він іде прямолінійно. У ньому спостері-
гаються своєрідні повторення, немов би 
повернення до попередніх етапів, але вже на 
вищому рівні, на основі нових надбань. Усі 
сторони розвитку людини рівноцінні за 
значенням та пов’язані між собою. Але у 
контексті цієї теми нас цікавить психічний і 
соціальний розвиток людини. 

Так, у психології факторами розвитку 
позначають систему факторів, які визначають 
психічний і соціальний розвиток людини. 
Вони є провідними детермінантами розвитку 
людини. Фактори розвитку можуть  сприяти 
чи перешкоджати йому, прискорювати чи 
сповільнювати його. Виокремлюють такі 
фактори психічного розвитку: спадковість 
(біологічний), середовище (соціальний) та 
активність самої особистості (біосоціальний). 

Дія фактору спадковості знаходить свій прояв 
в індивідних властивостях людини та 
виступає в якості передумов розвитку, дія 
фактору середовища – в соціальних 
властивостях особистості, а дія фактору 
активності – у взаємодії двох попередніх. 

Серед вирішальних умов розвитку 
особистості можна  назвати: своєчасну 
включенність дитини у систему 
соціальних людських відносин – активна 
взаємодія в соціумі з великою кількістю 
різних за своєю індивідуальністю 
особистостями, психологію яких вона 
може опанувати, поведінку яких здатна 
наслідувати; наявність ефективних 
методів навчання та виховання, 
направлених на те, щоб закласти 
особистості, яка підростає необхідні для її 
особистісного становлення компетенції.  

Поняттям «формування» позначають 
процес розвитку під впливом зовнішніх 
факторів (виховання, навчання та у цілому 
соціального середовища).Особистість 
формується в умовах конкретно-історичного 
існування людини, у діяльності (трудовій, 
навчальній тощо). Формування особистості, 
як і її розвиток, відбувається завдяки 
зовнішнім  впливам і може проходити 
трьома шляхами – стихійним, цілеспрямо-
ваним та самоформуванням [2]. 

Найбільший вплив на формування 
особистості дитини належить стихійному 
формуванню. Це об’єктивний, закономірний 
процес, який педагогам обов’язково 
потрібно враховувати у процесі 
соціалізації учня. Знаючи це, ні в якому 
разі не можна нехтувати цілеспрямованим 
формуванням, навпаки, його потрібно 
посилювати, інакше, як свідчить практика, 
наслідки можуть бути непередбачуваними. 

Х а р а к т е р и з у ю ч и  о с о б л и в о с т і 
особистісного становлення людини, слід 
відзначити, що всі індивіди проходять 
одні й ті ж стадії (ступені) психічного 
розвитку, але проходять їх по-різному. У 
самому процесі розвитку та його 
результатах існують як типологічні, так і 
індивідуальні відмінності. 

Вікові етапи розвитку дитини 
1)   до 1 року – період немовляти: 
      до 2 місяців – стадія новонародженості; 
2)   1 – 3 роки – ранній вік (раннє дитинство); 
3)   3 – 6-7 років – дошкільний: 
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     3 – 5 років – молодший дошкільний,  
     5 – 6-7років – старший дошкільний; 
4)  6-7 – 10 років – молодший шкільний; 
5) 10 – 15 років – підлітковий; 
6) 15 – 17-18 років – старший шкільний 
(рання юність). 

Науковці поділяють вік людини на 
біологічний (номінальний, календарний) – 
скільки реальних років людині – та 
психологічний – як себе відчуваєш.  

Початок особистісного розвитку 
відноситься приблизно до трирічного віку, а 
час завершення процесу оформлення 
особистості – до закінчення школи.  

Вікові етапи формування особистості 
1. Приблизно у 3 роки у дитини 

з’являються задатки самосвідомості, 
свідченням чого є виділення нею 
відносно себе категорії «Я» – це початок 
формування особистості. 

2. Основа людини як особистості 
закладається до 7 років (народна 
мудрість підтверджує це, коли говорять: 
«Навчайте дитину, доки вона лежить 
поперек лавки»). 

3. Далі відбувається корекція, йдуть деякі 
зміни, й оформленою особистістю 
людина вважається приблизно у 17 – 18 
років (кінець старшого шкільного віку, 
який відзначається стійким світосприй-
няттям). 

Процес формування особистості не 
завершується на цьому, а відбувається 
протягом усього життя: людина за різними 
характеристиками відрізняється від самої 
себе у вісімнадцять років, у тридцять, у 
п’ятдесят тощо. 

Гуманістична теорія особистості, 
якщо представляти її узагальнено, 
відображена у поняттях «самоактуалізація» 
та «самореалізація», зображує процес 
особистісного розвитку дитини як 
знаходження людиною певного свідомого та 
високого сенсу існування, а також 
властивості бути та ставати особистістю. 
Прихильників гуманістичних теорій 
особистості насамперед цікавить те, як 
людина сприймає, розуміє та пояснює 
реальні події у своєму житті [5]. 

Закономірності психічного розвитку 
1.  Психічний розвиток детерміновано 

(обумовлено). 
2.  Психіка розвивається нерівномірно, 

стрибками: йде накопичення, потім стрибок. 
Крім того, навіть при найсприятливіших 
умовах навчання та виховання психічні 
процеси та властивості не розвиваються 
рівномірно, одні забігають вперед, інші 
відстають. Для розвитку та становлення 
окремих видів психічної діяльності існують 
оптимальні терміни (сензитивні періоди). 
Причиною такої сензитивності є біологічне 
дозрівання мозку, а також обов’язкова 
сформованість певних психічних процесів, 
на основі яких формуються нові. 

3.  Закон розвитку вищих психічних 
функцій (ВПФ). Зовнішні та внутрішні умови 
розвитку є протилежностями, які не тільки 
взаємопов’язані, а й переходять одна в одну. 
ВПФ виникають спочатку як форма 
колективної поведінки (зовнішня форма). 
Зовнішнє, після засвоєння його індивідом, 
стає внутрішньо особистісним, що визначає 
нове його ставлення до навколишнього. 
Відбувається так званий процес інтеріори-
зації предметних, розумових, мовленнєвих та 
інших дій. Одночасно може відбуватись і 
протилежний процес: перетворення 
мисленєвого та оперування ним у образах чи 
думках, розгортання цих процесів назовні, 
тобто їх екстеріоризація. Обидва процеси є 
досить складними і легкість переходу від 
одного до другого є одним із показників 
розвитку психіки індивіду [1]. 

Аналізуючи науково-практичні 
аспекти психологічної концепції особистості 
на рівні визначення структури особистості, її 
розвитку та формування в онтогенезі, слід 
відзначити, що педагогам потрібно 
враховувати знання щодо механізмів і 
закономірностей становлення особистості й 
тим самим сприяти створенню оптимальних 
умов для розвитку кожної дитини. 
Становлення – це переважно перехід від 
зовнішньодетермінованого до внутрішньо-
детермінованого у структурі індивіду, який 
вибудовує свою життєдіяльність у контексті 
власного особистісного розвитку. Процес 
формування особистості, як правило, є 
п о ч а т к о в и м  е т а п о м  с т а н о в л е н н я 
особистісних властивостей людини. 
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Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас до співпраці у 2017 році! 
Нагадуємо, що друк у науково-методичному, інформаційному журналі 

«Освіта Сумщини» для усіх дописувачів безкоштовний. 
Свої статті надсилайте за адресою: pressa.oippo@gmail.com. 

З питань придбання звертайтесь за адресою: sumy.oippo@gmail.com 
та за телефоном: 33-40-67 

 
Редакція журналу «Освіта Сумщини» 
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