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ПЕРЕДМОВА

Хто бажає, щоб народ був
щасливий, виховувався успішно, той
повинен визнати як першу і неминучу
умову досягнення цієї мети виховання
і освіту вчителів...

                                                                       А. Дістервег

Шановний читачу!
У Ваших руках не просто книга. Ви тримаєте в руках історію життя,

любові, самопожертви, професійного та громадянського подвигу – істо-
рію життя багатьох поколінь учителів та викладачів, які, можливо, вчи-
ли Вас чи Ваших наставників. Ми абсолютно впевнені, що Ви теж при-
четні до цієї історії. Озирніться навколо себе й побачите замислені і
втомлені, добрі і співчутливі, вимогливі й суворі обличчя наших ви-
пускників, тих, що творять майбутнє своєю щоденною працею. Вони –
Ваші друзі, наставники, навіть рідні. А колись їх шлях починався від
нашого порога…
Уже 75 років сіє золоте зерно двічі флагман освіти – Лисичан-

ський педагогічний коледж. І росте зерно, і виростає до небес, вби-
раючи в себе творчість, натхнення, знання й уміння наставників-
викладачів.
Для багатьох учительська професія розкрила свої таємниці в цих

стінах, полюбилася назавжди й стала сенсом життя. Адже вчителюван-
ня дійсно важко назвати професією – це стан душі, необхідність ділити
її скарби з іншими, постійно вдосконалювати, берегти від усього бру-
тального, постійно перевіряти себе на „справжність”. А ще – робити
світ навколо себе кращим, розумнішим, добрішим, досконалішим.
Шлях до нашого навчального закладу для багатьох починався як

шлях до найкращої школи, розказаною давньою притчею.
Одні батьки вибрали для сина найкращу школу. Уранці дід повів

онука до школи. Коли дід і онук увійшли у двір, їх оточили діти.
– Який смішний старий, – засміявся один хлопчик. – Ей, малень-

кий товстун, – скорчив пику інший.
Діти кричали і стрибали навколо діда і онука. Тут вчитель подзво-

нив у дзвіночок, оголошуючи початок уроку, і діти втекли.
Дідусь рішуче взяв онука за руку і вийшов на вулицю.
– Ти не підеш до цієї школи, - сердито сказав дід.
– Я сам знайду тобі школу.
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Дід відвів онука в свій будинок, доручив його турботам бабусі, а
сам пішов шукати кращого вчителя.
Побачивши якусь школу, дід заходив у двір і чекав, коли вчитель

відпустить дітей на перерву. У деяких школах діти не звертали на старо-
го уваги, в інших – дражнили його. Дід мовчки повертався і йшов.
Нарешті він увійшов у крихітний дворик маленької школи і втомлено
притулився до огорожі. Задзеленчав дзвінок, і діти висипали у двір.

– Дідусю, вам погано, принести води? – почувся голосок. – У нас
у дворі є лавка, сідайте, будь ласка, – запропонував один хлопчик.

– Хочете, я покличу вчителя? – спитала інша дитина.
Незабаром у двір вийшов молодий учитель. Дід привітався і сказав:
– Нарешті я знайшов кращу школу для мого онука.
– Ви помиляєтеся, дідусю, наша школа не краща.
Старий не став сперечатися. Він про все домовився з учителем і

пішов.
Увечері мама хлопчика запитали діда:
– Батьку, Ви неграмотні. Чому Ви думаєте, що знайшли кращого

вчителя?
 – За учнями дізнаються вчителів, – відповів дід.
Нині саме учні несуть славу нашого коледжу по Луганській

області, Україні, всьому світові. Для багатьох з них коледж став рідним
місцем, де на них завжди чекають з надією і підтримкою. Сьогодні наш
коледж – осередок наукових ініціатив, передових педагогічних техно-
логій, центр творчих справ та експериментальний майданчик для прак-
тичної вчительської діяльності.
А для нас – це Дім, у якому ми живемо, працюємо, радіємо й су-

муємо, відчуваємо творчі злети, сповнюємось натхненням. Тож запро-
шуємо й Вас в унікальну подорож нашим навчальним закладом, його
величною історією та бурхливою сучасністю. Давайте згадаємо разом
імена тих, хто творив і творить історію справжнього життя на благо
людям.

         Проживіть історію цієї книги разом з нами!

Благословіть наш любий, рідний дім
І всіх-усіх, що проживають в нім,
І років сто ще славиться нехай
Цим домом теплим наш коханий край.
Нехай лютують навкруги вітри –
Затишшя душ в святий цей дім збери.
Нехай ідуть в майбутнє знов і знов
Освіта, дух і до дітей любов!

Г. М. Мінєнко, директор
Лисичанського педагогічного коледжу
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РОЗДІЛ 1.
ІСТОРИКО-ХУДОЖНІЙ ОГЛЯД :
ВІД ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ

ДО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Через славетнії терни минулого –
в сучасну освіту.

1.1. Історичний фундамент зародження освіти, педагогічної
думки в Лисичанську – колисці Донбасу

Лисичанський педагогічний коледж – це історія життя багатьох славет-
них педагогів, тернистий шлях поколінь, чия праця пов’язана з педагогіч-
ною освітою. І не має значення назва навчального закладу, бо вона зміню-
валася в історичному перебігу часу, відповідаючи все новим і новим
вимогам. У сучасній назві відчувається щось європейське – „коледж”, і
при цьому узагальнюються досвід, перемоги, велетенська праця тих, хто
постійно прагнув і прагне до високих результатів, не особистих, а загаль-
нолюдських. Якщо людина з роками дорослішає, то Лисичанський педа-
гогічний коледж сьогодні натхненний, мудрий і працездатний. Йому не
можна бути іншим, бо в нього славна історія, яка зобов’язує постійно ви-
борювати право серед інших навчальних закладів бути лідером. Мудрість
говорить: „Якщо немає минулого, то й майбутнього може не бути”. У нашої
рідної альма-матер славетне минуле, гідне сьогодення, перспективне
майбутнє. Поринемо ж у історичне минуле.
Після Великої Жовтневої революції в містечку Лисичанськ активно

розгорнулася боротьба за ліквідацію безграмотності. Навіть було відкрито
в 1925 році трьохмісячні курси з метою підготовки вчителів для шкіл
лікбеза. У листопаді цього ж року курси випустили 60 учителів, що
давало можливість підвищувати освітній рівень населення. Проростали
перші паростки довгоочікуваної культури в колисці могутнього Донба-
су. Згідно з наказом Наркомпросу в Лисичанську 1938 року з’явилася
вечірня педагогічна школа, зробивши свій перший випуск, – 27 учи-
телів початкових класів за вечірньою формою навчання. Про це свідчить
газета „Лисичанський робітник” № 179 від 05.08.1938 року. Першим
директором був Бабко Я. Л. Перші кроки зроблені випускниками-
„ластівками” в регіоні: Кучерова М. А., Рудниченко Н. М., Попова О. Л.,
Сахнова К. Я., Логвинов А. М. та ін., яких навчали викладачі історії
Степаненко Ф. Ф., Флоря В. М., Михайлюк В. К.; Бромберг А. М. – ви-
кладач математики, Флоря А. М. викладав російську мову, українську
мову Гайдук О. М., методику Дикій А. В. та ін.
Василь Михейович Флоря, молдованин за національністю й комуніст
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за партійною приналежністю, уже мав величезний життєвий і педагогіч-
ний досвід. Спогади про нього світлі й добрі. Марія Іванівна Уварова,
одна з перших випускниць Лисичанської педагогічної школи, згадує:
„Это был необыкновенный человек, который с большим вниманием и
отцовской любовью относился к студентам. Не терпел лжи, был спра-
ведливым и добросовестным. Помнил и всегда выполнял обещанное.
Его жена, Анастасия Михайловна, преподавала методику русского языка
и русскую литературу. В середине учебного года, по вынужденным
обстоятельствам, Василий Михеевич вместе с женой переехали в Мол-
давскую ССР”.
Враховуючи нестачу педперсоналу в області, рішенням Ворошилов-

градського обласного організаційного комітету Верховної Ради УРСР
(протокол № 35 від 19 липня 1939 року) було прийнято за необхідне
організувати другу педшколу в м. Лісічанському. Відповідно до пропо-
зиції облнаросвіти було прийнято рішення Макіївську педшколу Сталін-
ської області розмістити в навчальному корпусі середньої школи № 2 в
м. Лісічанському. При цьому відвести під гуртожиток студентів і квар-
тири викладачів приміщення, які займав Лісічанський дитбудинок.
З 1939 року директором Лисичанської педагогічної школи був при-

значений Білоусов Т. О. Дуже ретельно й прискіпливо ще в довоєнні
часи добиралися ним педагогічні кадри (заступником був Буряк О. К.)
для першої педагогічної школи в Лисичанську. Це були справжні інте-
лігенти, освічені й творчі, завзяті професіонали. Нещодавно отримав-
ши вищу освіту, вони прагнули передати знання іншим – Вольф О. Г.,
Глінка А. М., Данилова М. Н., Зайцев А. Ф., Кривошеєва К. М.,
Толстой Н. П. та ін.
Вольф Отто Георгійович – викладач історії. У 1936 році закінчив істо-

ричний факультет Одеського німецького педагогічного інституту. З 1940 по
1941 рік працює в Лисичанській педагогічній школі. Але війна змусила
залишити педагогічну працю, замість пера взяти гвинтівку. Саме 1941 рік
розпорядився життям педагогів, і багато хто з них не повернулися додому.
Війна вирішувала, кому жити, а кому – ні. Отто пощастило. Виживши, він
став уже не просто вчителем. Його нагороджено медаллю „За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.”.
Гортаючи сторінки історії, знаходимо інші імена: Кривошеєву Оле-

ну Михайлівну, випускницю Харківського інституту іноземних мов;
Миропольську Тамару Абрамівну, випускницю математичного факуль-
тету Дніпропетровського університету; Ткаченка Івана Яковича, викла-
дача української мови та літератури; Яковлєву Клавдію Василівну, ви-
кладача російської мови та літератури; Бурлука Єфрема Костянтинови-
ча, завуча й викладача математики. Вони – взірець справжньої людя-
ності, інтелігентності для майбутніх педагогів.
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Чи думав тоді хтось, що їхня праця – це тільки початок великого
шляху, який стане історичним фундаментом для зародження освіти,
педагогічної думки в колисці Донбасу.
Історія повертає людській пам’яті забуті імена. Однією з перших

випускниць Лисичанської педагогічної школи є Марія Погребенко (Козь-
міна), яка зараз мешкає в місті Красний Луч. Спогади цієї людини – це
частка історії, це узагальнена повість про життя багатьох, на чию долю
випали труднощі й суворі випробування. Марія Козьміна в дитинстві мріяла
стати лікарем, але доля розпорядилася  інакше. Директором школи ма-
лому дівчиську було доручено провести урок читання у третьому класі.
Перша похвала дорослої людини, директора школи, відіграла роль у житті
Марії. Життєва мета вже дорослої дівчини змінилася. „Хочу бути вчите-
лем”, – сказала вона. Провчившись всього два місяці у Лисичанській
педагогічній школі, вона отримала педагогічну освіту – і тридцять років
пропрацювала вчителем початкових класів у місті Красний Луч.

1941 рік... Замість випускного вечора й квітів для 29 випускників –
стримане урочисте засідання, з якого всі почули інформацію радянсь-
кого інформбюро про справи на фронті. Багато випускників не отрима-
ли документа про освіту. Такою вже була доля людей і навчального
закладу. У ті страшні часи ніхто не залишався осторонь. Як же було
вчителям залишатися в тилу? Ні, вони були прикладом для своїх сту-
дентів, тому перші йшли під кулі. Як могли вони, ті, хто вчив, здавати-
ся, не боротися до останньої краплі крові за Вітчизну, покоритися за-
гарбникам? Йдуть роки, змінюються сезони – та незмінна пам’ять.
В окупованому Лисичанську в липні 1942 року припинила свою

роботу педагогічна школа. Здавалося, цей випуск стане останнім. Але
разом з першою перемогою нашого народу – місто Лисичанськ було
звільнено 2 вересня 1943 року – все потроху почало налагоджуватися.
Наполегливість людей після війни, чистий ентузіазм педагогів відро-
джував освіту й у Лисичанську. З 1943 року навчальний заклад відно-
вив свою діяльність у приміщенні штейгерської школи. У зв’язку із
втратою архівних матеріалів по м. Лисичанськ за цей час відновити
дату перейменування педшколи в педучилище унеможливлено. Збе-
реглися накази уже по педучилищу із липня 1945 року. Директором
педагогічного училища наказом № 136 по Ворошиловградському об-
луно від 13. 07. 1945 р. призначено Кафтанова Миколу Степановича,
пізніше директорами були Зінченко Ксенія Єпіфанівна (наказ
Ворошиловградського облуно № 538 від 27. 08. 1946 р.), Тутик  К. А.
(наказ Ворошиловградського облуно № 408 від 02 вересня 1947 р.).
1945 року було зроблено перший післявоєнний випуск – 34 вчителя
початкової школи. Новоспечених педагогів направлено в Тернопільсь-
ку область, де не вистачало педагогічних кадрів.
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Для навчальних занять виділено три класних кімнати й два підсоб-
них приміщення. Бібліотека налічувала всього 103 книги й при цьому
мала свого завідувача, яка за сумісництвом була секретарем, а в обо-
в’язки входило робити розрахунки по зарплаті й стипендіям та мала
зарплату в 450 руб. Був і сторож, оклад якого на той час становив
115 руб.
Попри незручне розташування педагогічної школи по вулиці Кому-

ністичній, яка прямує в бік міста Пролетарська, на необжитому пустирі,
з новою заповзятістю розпочалася робота з підготовки педагогічних
кадрів для початкових класів. Викладацький склад натхненно й про-
фесійно працював з п’ятьма групами студентів, в яких налічувалося по
30 – 35 осіб, контингент при цьому становив 174 студенти. Викладання
предметів здійснювалося російською й українською мовами. Групи були
в основному жіночі. Майже всі студенти – мешканці Лисичанського
району. А студенти з інших міст забезпечувалися житлом у невеличко-
му гуртожитку по вулиці Ленінградській.
Крім денного відділення, в педагогічній школі існувала й заочна

форма навчання. Заочне відділення, керівником якого відповідно до
наказу №30 від 21. 06. 1946 р. спочатку був Пепескул Іван Андрійо-
вич, а потім Дмитренко Павло Іванович (наказ № 25 від 15. 12. 1947 р.),
було переведено в Лисичанськ із Слов’янська. Величезне регіональне
призначення заочного відділення є очевидним: молода держава, почи-
наючи розбудову, потребувала спеціалістів у сфері педагогічної освіти.
Заочне відділення Лисичанської педагогічної школи задовольняло по-
треби восьми районів Ворошиловградської області.
Післявоєнні роки, коли потрібно було знову все відновлювати, –

найважчі. Училище впевнено дарувало країні нових талановитих педа-
гогів, незважаючи на те, що не було навіть постійного приміщення, на
жаль. Багаторазові переїзди виснажували неймовірно. Нестаток коштів
не давав можливості училищу рости матеріально. Важко думати про
щасливе майбутнє, та педагогічне керівництво не полишало надій на
краще життя.
Кафтанов М. С. прагнув, щоб будівля навчального закладу знахо-

дилася у м. Верхнє. „Нехай педагогічна школа називається Лисичан-
ська, але розташована буде у Верхньому”, – просив новий директор.
І його прохання задовольнили. Микола Степанович уболіває за педаго-
гічну справу: власноруч на старій газеті пише оголошення про те, що
Лисичанська педагогічна школа оголошує набір студентів на відділен-
ня вчителів початкових класів. Це оголошення було вивішено біля за-
воду „Донсода” незадовго до кінця робочої зміни. З листопада
1945 року навчальний заклад працює в приміщенні Верхнянської
школи № 1 (з часом – школи № 2, а потім – приміщення заводоуправ-
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ління „Донсода”). Наказом № 25 від 30. 11. 1945 р. було визначено Верх-
нянську школу №1 базовою для Лисичанського педагогічного учили-
ща з таким штатом учителів: Броварська Ф. І., Тур Є. А., Шестопало-
ва Є. А., Корацюба Ю. Я., Жилієва М.Г., Полатова А. М., Невенчен-
ко О. Л., Рибальченко К.П.
Випускниця першого післявоєнного випуску згадує: „В то время

была карточная система. В организации работы педагогического учи-
лища весомую помощь оказывали родители. Из Кременной были до-
ставлены детали парт. Студенты вместе с учителями после уроков со-
бирали мебель. В 1946 году педагогическим училищем было приобре-
тено 50 парт”. Не вистачало парт, але жага до знань перемагала. Сту-
денти сиділи на підвіконнях або просто стояли. У післявоєнну відлигу
формувалося почуття загальної відповідальності у викладачів і студентів
за велику справу – відродження педагогічного навчального закладу в
нелегких соціально-економічних умовах. Малочисельний педагогічний
колектив (на той час було всього 11 викладачів) робив добру справу.
„Мне вспоминаются истоки становления Лисичанского педагогичес-
кого училища. Я пришла учиться сюда в 1948 году. Всего четыре класс-
ных аудитории и несколько совсем маленьких комнатушек, выделен-
ных для кабинета директора и учительской. Библиотека размещалась в
небольшом узком коридорчике”, – пригадує Грушевська Олександра
Прокопівна.
Незважаючи на матеріальні негаразди, училище випускало справжніх

спеціалістів, які отримували якісну освіту, ґрунтовні знання. Крім учи-
телів початкових класів, у навчальному закладі було організовано
окремі групи для підготовки вчителів української і російської мов, ма-
тематики. Ця необхідність продиктована вимогами перших післявоєн-
них років. Викладацький склад Лисичанського педагогічного училища
в ці роки: Мустафа І. М., Колесникова Т. І., Євсюков О. І., Купін П. Г.,
Орзул І. С., Зоз О. Н., Леблан Н. О., Трошено М. І., Ісаєнко П. Ф.,
Сиромятников Г. П., Шестопалова Є. А., Зубарєва А. Г., Золоту-
хін М. О., Жуков І. І., Пепескул І. А., Білоусова М. П., Родіонов А. І.,
Попова М. Т., Новожилова А. П., Гордієнко В. Є., Ченчик А. С. (зав-
пед), Хілько К. П., Ітельсон Б. Є., Баштова К. М., Нікітіна О. М., Ка-
лашніков П. І., Верзилов О. М. Охоплені ідеями виховання, вони пере-
творювали звичайну педагогічну працю на велике радісне захоплення.
Наказом № 4909 Міністерства освіти УРСР призначено завідувача ви-
робничою практикою Баштову Катерину Марківну.
Випускниця Лисичанського педагогічного училища Константинова

Раїса Тимофіївна згадує: „Нас не пугали занятия во вторую смену, с
трех часов дня. Все шли в педагогическое училище, как на праздник.”
Відмінникам навчання відповідно до постанови СНК СРСР від
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15. 09. 1945 р. збільшували стипендію на 25 %, а також наказами по
училищу студентів преміювали за зразкове навчання й громадську
роботу в розмірі 40 – 100 руб. Викладач на той час отримував 9 руб.
37 коп. за 1 академічну годину.
Нова сторінка в історії Лисичанського педагогічного училища –

1949 рік. Директором призначено Федорова Павла Антоновича.
До 1971 року ця людина очолювала навчальний заклад. Він згадує:
„З 1938 року існували педшколи, а потім педтехнікуми. До 1948 року
Лисичанське педучилище працювало з трирічним терміном навчання,
маючи одну спеціальність „Вчитель початкових класів”. Перший ви-
пуск після чотирьохрічного навчання Лисичанське педучилище зроби-
ло в 1950 році з врученням відповідних державних дипломів”. Матері-
альна база тоді складалась із кількох книжкових шаф, деякої літератури
та географічних карт. У школі був кінь, який допомагав вирішувати
господарчі проблеми. Працювати було важко, але цікаво, загальнона-
родне прагнення відродитись з руїн воєнного лихоліття підказувало, як
жити далі. Разом з новим директором приходить і новий подих змін у
сфері освіти. Згідно з наказом Міністерства освіти СРСР студенти по-
винні навчатися вже не три, а чотири роки. Випускники після закін-
чення педагогічного училища будуть отримувати дипломи. Випуск
1950 року був першим випуском чотирирічного навчання. Молодих
спеціалістів направляли в сільські школи, де не вистачало вчителів по-
чаткових класів. Уже не просто юнаки та дівчата, а дипломовані спеціа-
лісти вчили інших читати й писати, виступали активними організатора-
ми культурного життя на селі. На той час Лисичанське педагогічне учи-
лище – найпотужніший освітянський центр, який готував педагогічну
еліту для роботи в школах Ворошиловградської області.

1955 року кількісний показник студентів навчального закладу
збільшився. Протягом 1955 – 1957 рр. студентський і викладацький
склад педучилища поповнила молодь Ждановського, Комунарського,
Старобільського навчальних закладів, нові викладачі. Підготовка вчи-
телів для початкової школи здійснюється тими викладачами-ентузіаста-
ми, які босоніж пройшли по роздоріжжю війни та повоєнної розрухи:
Бутенко Валентиною Іванівною, Бердником О. М., Дорофєєвим Вікто-
ром Максимовичем, Орзул Ольгою Михайлівною та Борисом Володи-
мировичем, Лопатою Олександрою Петрівною, Варакутою Олександрою
Михайлівною, Грушевським Григорієм Івановичем та Олександрою
Прокопівною, Шевченком Михайлом Олексійовичем та Софією Васи-
лівною, Зєліковою Раїсою Захарівною, Антоновим А. Т. Завучем педа-
гогічного училища була людина самовідданої праці, справжній інтелі-
гент Бойко Сергій Зосимович. Багато хто згадує викладача російської
мови та літератури Виноградову Марину Моїсеївну. „Це була інтелігент-
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на, освічена людина, взірець розуму й людяності. Завжди стримана і
ввічлива. Її цікаві уроки запам’яталися поезією. Вона знала стільки віршів
напам’ять, що не вистачило б усіх навчальних занять, щоб їх прослуха-
ти”, – пригадують її студенти (а нині заслужені вчителі) Віннер Лариса
Анатоліївна, Молчанова Лариса Анатоліївна.
Лисичанське педагогічне училище стає не просто кращим серед

 інших, а єдиним педагогічним навчальним закладом у Ворошилов-
градській області, що випускає вчителів для початкових класів. У цьому
ж році педучилище змінює свою адресу: його переведено до приміщен-
ня Лисичанської школи № 3. Навчання проводяться в другу зміну. Сту-
денти проходять у цій же школі педагогічну та піонерську практики.
Життя вимагало нових перспектив, країна будувала плани на май-

бутнє. Потрібні були не тільки вчителі початкових класів. 1957 року,
згідно з наказом Міністерства освіти УРСР, у Лисичанському педаго-
гічному училищі відкрито відділення вчителів праці. Воно почало готу-
вати спеціалістів для середньої школи. А 1959 року випущено перших
ластівок нової спеціальності. Умови навчання на трудовому відділенні
важко було назвати комфортними. Не вистачало технічного обладнання
для майстерень, кабінетів. Лише небайдужість директора Федорова Павла
Антоновича та викладачів допомагала здійснювати становлення нової
спеціальності. Побудова майстерень була просто необхідною. Директор
звертається до Міністерства освіти СРСР з проханням відкрити май-
стерні при педагогічному училищі. До Москви було неодноразово відря-
джено людину для узгодження документальних формальностей. І на-
решті довгоочікувана перемога! Нарешті 1975 року, подолавши бюро-
кратичні бар’єри, потрібно братися за роботу. Для реалізації плану
Федорова Павла Антоновича наступним директорам-послідовникам
потрібно буде докласти неймовірних зусиль, щоб мати чудовий механіч-
ний цех для обробки металу й такий же для обробки деревини, кабінети
для вивчення слюсарної та столярної справ, методики трудового на-
вчання, електротехніки, машинознавства. За період існування спеціаль-
ності підготовлено й випущено більше 5000 випускників.
Рік народження нової спеціальності „Дошкільне виховання” – 1960.

Прийом абітурієнтів було проведено на базі середньої школи з 2-річним
терміном навчання. Для організації роботи дошкільного відділення потрібні
були кадри. Монастирська Олександра Семенівна, яка була на той час
завідувачем відділення, ретельно добирала педагогічні кадри, створюва-
ла матеріальну базу для подальшого розвитку нової спеціальності.
Виноградова М. М., Щербань Я. С., Чеботарьов О. М., Варакута О. М.,
Білоконь П. К., Золотухін Н. О., Кириченко Н. О., Криворучко К. О.,
Лазаренко В. М., Фролікова Г. В., Синицина Г. О., Коритко О. В., Селі-
ванова О.Г., Боякова Г.М., Плужко М. М, Матвєєва А. П., Дуднік С. І.,
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Ільїнська О. Л. були провідними викладачами спеціальності „Дошкільне
виховання”.
Навчальний заклад розширював спектр своєї професійної підготов-

ки. Тому будівля середньої школи № 3 не відповідала новим вимогам
часу. Необхідно було щось своє, постійне й матеріально незалежне. З
1954 року були плани мати свій гуртожиток та навчальний корпус, при-
міщення якого збудували 1966 року, але передали медучилищу, бо
Лисичанському педагогічному училищу пощастило. Розформування
інтернату в районі Скляного заводу мало свої позитивні риси: його бу-
дівля перейшла до педагогічного училища. З 1966 року закипіло життя
педучилища у своєму власному „студентському містечку”. З натхнен-
ням почали процес відродження навчального корпусу та гуртожитку. У
багатьох вікнах було відсутнє скло. Та й сама територія виглядала за-
недбано. Від однієї думки, що все це і є навчальний заклад, ставало
моторошно. Але всі розуміли, якщо зараз опустити руки, потім буде
запізно. На відсутність роботи ніхто не скаржився: ні викладачі, ні сту-
денти, ні технічні працівники. Важко було назвати квітником і садом те,
що просто заросло бур’яном. Потрібно рятувати занедбані дерева, на-
саджувати нові, розширювати площу квітників, раціонально викорис-
тати землю під кущі на центральній алеї. За одне літо спільними зусил-
лями в порядок приведено не тільки територію – засяяли по-новому
навчальні аудиторії педагогічного училища, гуртожиток. Як тільки
могли всі наближали можливість скоріше сісти за парти, розпочати на-
вчальні заняття. У цьому ж 1966 році розпочалися перші заняття в но-
вому приміщенні педучилища. Але було зрозуміло, що попереду ще
багато невирішених питань. Відсутність читальної зали перешкоджає
підготовці до навчальних занять студентів. Кімнати в гуртожитку за-
великі (проживають по 20 – 25 осіб). Тому перша спроба сісти за парти
в цьому році підказала, що потрібно роботи далі. 1967 рік став для
навчального закладу початком розбудови зсередини. Створювалися ка-
бінети фізики, хімії, шкільної й дошкільної підготовки, машинознав-
ства, музики, малювання, історії, біології, технічних засобів. У при-
міщенні гуртожитку обладнано кабінети ручної праці, воєнної справи,
креслення. Було добудовано класи для занять із індивідуальної музики.
Тепер є для послуг студентів бібліотека й читальна зала. Для покращен-
ня настрою в коледжі створено куточок гармонійного зближення з
живою природою. Студенти піклуються про птахів та тварин. Уже не в
планах, а в реальності студенти трудового відділення оволодівають на-
вичками столярної та слюсарної справи в новостворених навчальних
майстернях.
Орзул Ольга Михайлівна, яка працювала викладачем української

мови і літератури, пригадує: „Справжнім святом для всіх був розподіл
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випускників на роботу. Заздалегідь Міністерство освіти УРСР надси-
лало список вакансій. Цей список вивішувався в коридорі на найпо-
чеснішому місці, і біля нього, як біля вулика, „гуділи” випускники.
Кожен вибирав школу, район. Утрясалися всі непорозуміння. А потім
наставав урочистий день розподілу. Учорашні абітурієнти заходили на
комісію вже без п’яти хвилин учителями. Декілька років поспіль ви-
пускників посилали на роботу на цілину, в республіки Середньої Азії.
Їх проводжали не гірше, ніж Івана Бровкіна, – з музикою, піснями.
Випускникам доводилося працювати навіть у юртах. Перед очима своїх
вихованців вони малювали картини світлого життя, коли й хати, й шко-
ли будуть цегляними. А яке шанобливе ставлення було там до вчителя!
Коли вранці молоді вчительки бігли до школи, то аксакали знімали шапки
й уклонялися їм. Хочеться зазначити: як добре, що на світі є куточок, а
в ньому – Лисичанське педучилище”.
Хоча світлі комуністичні ідеали давно втрачені, а мета комунізму

виглядає пережитком історичного минулого, у непідкореній часу пам’яті
минулих випускників Лисичанського педагогічного училища пригаду-
ються 60-ті роки, коли багатотисячні армії молодих людей залишали
затишні домівки, щоб сіяти зерно освіти на цілинних землях Казахста-
ну. Щойно отримавши дипломи, юнаки та дівчата прагнули перші
кроки вчительської праці спробувати на цілині. Дуже багато машин з
такими активістами виїжджало з двору Лисичанського педагогічного
училища. Їх проводжали в урочистій і веселій атмосфері свята.
Не тільки словом, а особистим прикладом, життєвим досвідом

викладачів вирішується багато питань виховання молодого покоління.
Під керівництвом Золотухіна Миколи Олексійовича студенти вивчають
автосправу, складають іспити для отримання посвідчення водія. Небай-
дужий і творчий Микола Олексійович навчає студентів і кіносправі. На
той час усі студенти повинні мати посвідчення кіномеханіка – демонст-
ратора вузькоформатного кіно.
У Лисичанському педучилищі створено умови не тільки для теоре-

тичної підготовки студентів. Озброєні знаннями студенти починають
перші дні своєї педагогічної практики в школах міста Лисичанськ: № 4,
15, 27, 12. Основи педагогічної практики, які було закладено в 60-ті
роки, стали фундаментом для розвитку піонерської справи під керів-
ництвом Купіної Г. Г. Студенти вивчають теорію піонерської справи,
ознайомлюються з історією піонерської організації, дитячими рухами в
інших країнах світу. Організується піонерська практика для студентів
3-х курсів у літніх оздоровчих таборах.

„Хочеться згадати і висловити подяку директору училища Федоро-
ву А. П. та його заступникам Бойко С. З. та Зуй В. П. Як не згадати
викладача дитячої літератури Циганкову В. Г. та Чудненка В. С. – ви-
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кладача математики. Усі свої знання й уміння нам передавав викладач
історії Білоконь П. К. Дуже цікаво проходили заняття з музики та співів,
які проводив Брюховецький Л. І., а грі на баяні вчив Білоконь В. М. Ці
знання мені дуже знадобилися в житті. Майже 25 років я викладала в
школі музику”, – згадує випускниця 1970 року Лисичанського пед-
училища Заїка Меланія Тимофіївна.
Самовіддано очолювали роботу педагогічного училища директори

Шпет К. І. (1971 – 1973 рр.), Рачак О. А. (1973 –1977 рр).
У лютому 1971 року під керівництвом викладача російської літера-

тури Бутенко В. М. створюється на базі Лисичанського педагогічного
училища музей „Молода Гвардія”. Він став центром патріотичного ви-
ховання майбутніх учителів. Відвідавши музей, стаєш чистішим, впев-
ненішим у собі. Це святе місце, де ти один на один з історією. Духов-
ний досвід минулого доступний кожному, хто прагне збагатити сього-
дення й упевнено будувати майбутнє. Традиційними стають зустрічі з
учасниками Великої Вітчизняної війни, з родичами та близькими без-
смертних героїв. Почесними гостями музею були колишні воїни 279-ї
гвардійської дивізії, що звільняли наше місто від фашистських загарб-
ників. Навіки закарбовані в пам’яті також імена воїнів-викладачів: Бой-
ко Сергій Зосимович, Золотухін Микола Олексійович, Кафтанов Ва-
силь Іванович, Кафтанов Микола Степанович, Бердник Олександр Олек-
сандрович, Козлов Михайло Олександрович, Якушев Іван Григоро-
вич, Чернявський І. С., Драгниш Олександр Олександрович, Чебота-
рьов Олександр Миколайович, Балик Іван Петрович, Зелікова Рашида
Шакирівна.
Так, Рашида Шакирівна Зелікова згадувала, що то були найстраш-

ніші часи в її житті, єдине, що давало сили жити, то була надія на пере-
могу. „Шел июнь 1941 года. Зеликовой Раисе Захаровне было всего
16 лет, когда горела земля, когда город содрогался от вражеских бомб
и воя сирен. В это время так хотелось быть взрослой, так мечталось о
подвиге, но надо было еще подрасти. В трудах и заботах бежали дни,
месяцы. Пришел 1943 год. Стояли теплые июньские дни, так же тихо
шелестели тополи и вербы, когда восемнадцатилетняя Раиса сдала
последний экзамен за 10-й класс и вместе со своими сверстниками
ушла на фронт. Была зачислена в запасной полк, который должен был
принимать участие в Курско-Орловской битве. На всю жизнь запомни-
лось 5 июля 1943 года. Тихим ясным утром у полкового знамени де-
вушку приняли в комсомол. А потом было боевое крещение. Раиса
Захаровна узнала и радость побед, и горечь потерь. Затем служба в
прокуратуре 51-й дивизии 6-й гвардейской армии, которая отличалась
мужеством в Сталинградской битве. Во время службы в военной про-
куратуре часто приходилось выезжать на передовую линию фронта.
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В этой части служба продолжалась до конца войны. За смелость и му-
жество получила медаль „За боевые заслуги”. Об этом периоде своей
жизни Раиса Захаровна рассказывает: „Весна моей юности была суро-
вой и трудной. Но я благодарна тому великому времени. Оно положи-
ло начало моему становлению как личности, осознанию чувства долга
перед Родиной, воспитало любовь к созидательному труду” (Из газеты
„Новый путь”).
Марія Погребенко (Козьміна), випускниця Лисичанської педшколи

1938 року, згадує: „У тилу ворога я була тричі, працювала радисткою.
Перший раз нас висадили на парашутах в районі річки Прип’ять. Потім
пересікали лінію фронту у складі дивізії Ковпака. У вересні 1944 року
була в Чехословакії. Кожного разу успіх операції залежав від виконан-
ня завдань нашою розвідгрупою”. Марія Михайлівна родом з Красно-
дону. Вона розповіла нам і про дружні стосунки з Любою Шевцовою,
Уляною Громовою, Радіком Юркіним. Але ці спогади більш сумні:
„Пройшло майже 70 років з тих часів, коли ми були молодими, енер-
гійними, безстрашними. Говорили більше про подвиги, а не про тяжкі
втрати своїх друзів. Сьогодні все навпаки. Багатьох моїх друзів немає
в живих, залишились лише спогади”. Доля цієї жінки – це жива історія
багатьох жінок воєнних років. Вона була вчителем, але уроки життя
вона постійно отримувала сама, навчаючись у педагогічній школі, ви-
ховуючи малюків, загартовуючись випробуваннями воєнного лихоліття.
Ми пам’ятаємо про ветеранів, коли в чистому блакитному небі, що

простерлося над золотими полями, які колись чорніли глибокими рана-
ми, а нині колосяться стиглим хлібом, сяє тепле сонечко. Своїми роз-
повідями учасники Великої Вітчизняної війни надихали прийдешні по-
коління на подвиги у мирний час, бо педагог повинен обирати правиль-
ний шлях служіння Батьківщині для своїх вихованців.
Викладачі Лисичанського педагогічного училища вчили своїх сту-

дентів не тільки за партами під час навчальних занять. Своїм особистим
прикладом вони доводили, що життя дає шанс лише працьовитому,
енергійному, небайдужому. Відкритий, як чистий зошит, був для своїх
вихованців Боєв Сергій Миколайович. У 1975 році, попри всі заборо-
ни, він організовував мотокроси для студентської молоді. Заохочував
до цієї справи й дисциплінованих студентів, і багатьох бешкетників, які
не завжди були взірцем у навчанні для інших. Мотокрос відбувався на
власних мотоциклах, які для чергового пробігу готували юнаки разом
з викладачами. Це була не просто забава для молоді. Кожний такий
мотопробіг присвячувався конкретній події. Було організовано мото-
крос на честь молодогвардійця Олега Кошового. Десятки мотоциклів
стартували від порога Лисичанського педагогічного училища, щоб
побувати на священній землі Краснодона. Такими подіями, в які закла-
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дено більше патріотичного виховання, ніж спортивного азарту, вихову-
вали своїх студентів небайдужі до своєї справи викладачі.
Вихователь тільки тоді заслуговує довіру своїх вихованців, коли

сам закоханий у свою справу, яку виконує відверто й щиро. Такими
пам’ятають викладачів загальнотехнічних дисциплін Грушевського Гри-
горія Івановича, Бойченка Володимира Анатолійовича, Приза Володи-
мира Миколайовича. Саме вони заохотили студентів створити радіо-
гурток, що заслужив собі славу великим патріотичним починанням:
детекторні приймачі поклали початок установці зв’язку з відомою радіо-
станцією „Маяк” на території Радянського Союзу. Радіоаматори знахо-
дять „спільну мову” з технікою не гірше від професіоналів. Але на
шляху радіофікації виникали перешкоди: не було коштів для придбання
радіоапаратури, та й деталі в той час нелегко було дістати. Викладачі й
студенти за власні кошти підтримували добру справу, яка стала ціка-
вою для радіолюбителів педучилища.
Викладач училища з 1965 по 1998 рік Лопата Олександра Петрівна

пише: „Про свою майбутню професію мріяла ще в шкільні роки. Після
закінчення неповної середньої школи вступила до Старобільського пе-
дагогічного училища, яке через два роки, тобто в 1955 році, об’єднали
з Лисичанським. Закінчивши навчальний заклад, у 1957 році поїхала
працювати за призначенням  в сільську школу. Понад три роки працю-
вала вчителем початкових класів в Новосвітлівській середній школі.
Але на півдорозі зупинятися не захотілось. У 1960 році вступила до
Ворошиловградського педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка. У
1965 році отримала спеціальність вчителя української мови, літератури і
співів. І ось я знову потрапляю до Лисичанського педагогічного учи-
лища вже не як студентка, а як викладач української мови та літерату-
ри. З цього часу все моє свідоме життя пов’язане з цим прекрасним
навчальним закладом. Прекрасний, дружній колектив мене прийняв у
свою сім’ю. На той час у коледжі навчалось понад 1000 студентів і
працювало близько 100 викладачів. Спочатку було нелегко. Доводи-
лось працювати на всіх трьох відділеннях, викладати різні предмети.
Але поряд зі мною були мої викладачі-наставники: Виноградова Мари-
на Моїсеївна, Білоус Марія Павлівна, Шевченко Софія Василівна, Шев-
ченко Михайло Олексійович, Орзул Ольга Михайлівна. Працювати до-
помагав добрий відпочинок на свята. Навіть у спортивних секціях ви-
кладачі брали участь. Були і свої чемпіони. Так, Надія Іванівна Грицен-
ко була першою з легкої атлетики. А якою непереможною була чоловіча
волейбольна команда, до складу якої входили Бадунь Володимир Ми-
хайлович, Приз Володимир Миколайович, Боєв Сергій Миколайович.
Вони неодноразово відстоювали честь Лисичанського педагогічного
училища на районних та обласних спортивних змаганнях. Я дуже
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пишаюся тим, що моє трудове життя пройшло в цьому педагогічному
закладі і серед таких чудових людей. За свою тридцятитрирічну педаго-
гічну діяльність в педучилищі я вивчила велику кількість студентів.
Пишаюся тим, що в їхніх досягненнях є частинка й моєї праці. І якщо
довелося б починати спочатку, то я б обрала саме такий шлях”.
Пригадує Іванська (Савоськіна) Галина Валентинівна, випускниця

1976 року: „Время летит: старое забывается и уходит в прошлое, новое
приходит с новыми восторгами радости. Но годы учебы, проведенные
в стенах Лисичанского педагогического училища, хорошо сохрани-
лись в моей памяти. Еще детьми мы пришли сюда учиться. Овладевать
профессией, учиться жизни, учиться делать свои первые самостоятель-
ные шаги. Что могут и знают девочки в пятнадцать лет!? Как обойтись
без строгости и доброты матери, отца, которые были до этого надежной
опорой и наставниками, были всем в твоей жизни!? Сестер заменили
девочки из группы, родителей – преподаватели. Благодаря стараниям
прекрасных заботливых педагогов скучать было некогда. Для нас орга-
низовывались интересные литературные вечера и встречи. Навсегда
осталась в памяти встреча с матерью Олега Кошевого. А каким инте-
ресным был концерт, посвященный Дню учителя! До сих пор в памяти
звучат слова песни „Отговорила роща золотая..” в исполнении заведу-
ющей дошкольным отделением Л. А. Панаит и преподавателя химии
К. Н. Киселенко. Были и концерты, вечера КВД (клуб выходного дня),
демонстрации кинофильмов, турпоходы, работа в колхозе. О каждом
дне не расскажешь. Много бесценного сделали для нас наши учителя.
Но особенно теплые воспоминания остались у меня о Галине Ивановне
Завальной, Любови Андреевне Панаит – строгий (тогда нам казалось,
слишком строгий), но в то же время добрый и отзывчивый человек.
Учила она нас многому и часто любила повторять: „Живите, девочки,
не только сегодняшним днем, но и смотрите в будущее”.
У 1977 році керівником Лисичанського педагогічного училища

призначено нового директора Царинника Михайла Петровича. Він
відмінник освіти України, має орден А. С. Макаренка, є почесним гро-
мадянином міста Лисичанськ. Коли у Михайла Петровича запитують,
який його життєвий девіз, він завжди цитує слова народної мудрості:
„Цінуй людей, а вони складуть тобі ціну в базарний день”. Здавалося,
новому директорові пощастило. Працювати доведеться спокійно: на-
вчальний заклад має затишні аудиторії; вже побудовано майстерні. Але
зупинитися на досягнутому своїх попередників Михайло Петрович не
збирається. Зведення актової зали (1991 р.), великої спортивної зали
(1993 р.) стало одним з головних завдань нового директора.
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1.2. Коледж – нова віха в розвитку навчального закладу

Нарешті педагогічний колектив міцно стоїть на своїх ногах. Роки на-
полегливої праці та непереборне бажання самовдосконалення неминуче
вели до визначної події. Училище набуває нового статусу! Постановою
Кабінету Міністрів України № 526 від 29.05.1997р. на базі Лисичансь-
кого педагогічного училища було створено Лисичанський педагогічний
коледж Луганського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шев-
ченка (нині – ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шев-
ченка”). Коледж – це звучить гордо! Він відкриває нову сторінку, освя-
чену добрими надіями, благородними пориваннями, відкриттями. Вход-
ження до структури Луганського державного педагогічного інституту
ім. Т. Г. Шевченка відкрило нові перспективи для розквіту самого на-
вчального закладу, для професійної самореалізації й наукового зростан-
ня викладачів та студентів.
Значний внесок у становлення Лисичанського педагогічного коле-

джу як інноваційного навчального закладу через створення сучасної ма-
теріальної бази; надання можливостей наукового зростання викладачів,
залучення студентів до наукової роботи, співпраці з провідними науков-
цями; забезпечення якісної інтеграції навчальної й наукової роботи зроб-
лено ректором Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка Курилом Віталієм Семеновичем, доктором педагогічних наук
України, заслуженим працівником освіти України, академіком-секрета-
рем Міжнародної академії наук педагогічної освіти. Новий етап боротьби
сучасного навчального закладу за своє існування відкривав непередбачені
труднощі та освітні горизонти. Створено комплекс для неперервної педаго-
гічної освіти молоді за освітньо-кваліфікаційними рівнями „молодший спеці-
аліст”, „бакалавр”, „спеціаліст”. З 2001 р. на базі Лисичанського педагогіч-
ного коледжу відкриваються університетські групи за спеціальностями
„Українська мова і література. Зарубіжна література”, „Дошкільне вихо-
вання. Психологія”, „Трудове навчання. Інформатика”.

2002 рік – народження нової спеціальності „Фізичне виховання”,
набір здійснювався за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший
спеціаліст”. Основна спеціальність – учитель фізичної культури. З
2005 року готуються студенти за освітньо-кваліфікаційним рівнем „ба-
калавр”. Майбутні вчителі набувають теоретичні знання з педагогіки,
психології; знання про особливості анатомо-фізіологічного та психоло-
гічного розвитку школярів на різних вікових етапах та їх урахування в
навчально-виховній (спортивній) діяльності. До спортивної бази спеці-
альності належать 2 зали, тренажерна зала, спортивний майданчик,
басейн на базі спорткомплексу Лисичанського НПЗ тощо. За цей час
кваліфікацію отримали близько 300 осіб.
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З 2003 р. розпочата підготовка студентів на факультеті робітничих
професій. Навчаючись у коледжі, студенти можуть здобути додаткові
спеціальності “Перукар”, “Конторський службовець” (бухгалтер),
“Токар”, “Столяр”, “Основи масажу”, “Основи дефектології та психо-
фізична реабілітація”, “Гувернер”, “Користувач персонального комп’ю-
тера”. 2010 року ліцензовано сміжну спеціальність “Фітнес і хорео-
графія”. Свідоцтво державного зразка отримали близько 400 студентів.
На підставі наказу ДЗ „Луганський національний університет імені

Тараса Шевченка” № 180-3Д від 02.07.2007 р. змінено найменування
педагогічного коледжу – Відокремлений підрозділ „Лисичанський
педагогічний коледж Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка”, який віднесено до вищих навчальних закладів І –
ІІ рівнів акредитації державної форми власності.
Активне запровадження освітніх інновацій Лисичанський педагогіч-

ний коледж випробовує з новим директором. Упродовж шести деся-
тиліть керівниками навчального закладу були в основному чоловіки.
Отримавши посаду директора педагогічного коледжу в грудні 2002 р.,
Галина Миколаївна Мінєнко починає працювати, як добра господиня.
Для проведення повноцінного навчального процесу педагогіч-

ний коледж має розвинену матеріальну базу, яка включає навчальний
корпус, два спортивних зали, шість спортивних споруд, актову залу,
навчально-виробничі майстерні, господарчі будівлі, актову залу на
420 місць, гуртожиток на 450 місць; бібліотеку з читальною залою на
50 посадкових місць; їдальню, яка розрахована на 120 посадкових
місць, що створюють для викладачів і студентів не тільки атмосферу
домашнього затишку, а є вкрай необхідними для підготовки сучасно-
го фахівця.

2002 р. розпочалася „ера комп’ютеризації” навчального закладу.
Заняття проводяться у 37 сучасних навчальних аудиторіях, 6 мульти-
медійних аудиторіях, 5 комп’ютерних лабораторіях. Локальна комп’ю-
терна мережа коледжу об’єднує 62 персональних комп’ютерів і під-
ключена до мережі Інтернет. Чи можна було мріяти раніше про комп’ю-
теризовані майстерні, сучасне обладнання для них?! У розпорядженні
студентів також комп’ютеризована читальна зала, обладнана 62 ком-
п’ютерами. Абонемент бібліотеки нараховує 66 155 одиниць фонду:
21 383 підручники, з яких 80% україномовні, 2706 примірників мето-
дичних посібників; 1875 – наукової літератури та 1198 –  навчально-
методичних розробок. Викладачі та студенти мають доступ до про-
відних фахових періодичних видань України: 9 фахових газет та 34 жур-
нали – „Початкова освіта”, „Рідна школа”, „Початкова школа”, „Усе
для вчителя”, „Дивослово” тощо. Кожного кварталу до бібліотеки
коледжу надходить нова навчально-методична література.
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У гуртожитку коледжу створені комфортні умови для проживання
студентів, які навчаються в закладі. 2012 – 2013 н. р. у студентському
містечку мешкає 134 особи, що становить 100% від потреби. Усі іно-
городні забезпечуються гуртожитком. У приміщенні гуртожитку функ-
ціонують перукарня, фітнес-клуб, 2 тренажерні зали.
Навчально-лабораторні приміщення складають 5 671 кв. м., спортив-

на зона – 1 065 кв. м: на одного студента припадає 9 кв. м. навчальної
площі, що відповідає чинним нормативам.
Звичайно, що матеріальна база кожного навчального закладу – це,

безперечно, його візитна картка.
Спеціальність „Практична психологія” відкрита у 2005 р. й на

сьогодні підготовлено близько 100 фахівців. Психологічна служба
сьогодні робить вагомий внесок у реформування освітянської галузі,
тому велику увагу приділено викладачами розробці варіативних навчаль-
них програм, відпрацюванню єдиних вимог до якісної теоретичної та
практичної підготовки. Вивчення світового та вітчизняного досвіду,
нормативних документів дало змогу визначити модель професійно ком-
петентного педагога, а за її змістом – напрямки діяльності, реалізацію
яких сьогодні й у перспективі буде спрямовано на підвищення власної
психологічної та професійної компетентності, безперервну освіту та само-
вдосконалення, опанування інноваційних методів і технологій надання
психологічних послуг.
Станом на 2012-2013 н. р. у коледжі працює музейний комплекс,

головною метою якого є розвиток творчих інтересів до пошукової,
краєзнавчої, науково-дослідницької роботи студентів; формування у
підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв’язку ми-
нулого, сучасного й майбутнього. Музеї „Молода гвардія”, історії
коледжу, українознавства, історії педагогіки – це не тільки можливість
виховувати студентську молодь, це вистраждана та втілена в життя
ідея директора.
Мінєнко Галина Миколаївна – викладач-методист, магістр за спеці-

альністю „Управління навчальним закладом”, володар нагрудного зна-
ка „Петро Могила”, нагрудного знака „За заслуги перед українським
народом”, медалі „За заслуги перед Луганщиною”. І це не пафос, і не
штучна слава. За цими регаліями – роки невтомної праці всупереч труд-
нощам і перешкодам, досягнення й вирішення складних завдань. На-
вчальний заклад сьогодні правомірно двічі має звання Флагмана освіти,
яке постійно підтверджує новими перемогами студентів і викладачів,
виборює право бути не тільки першим, а й кращим серед лідерів вищої
освіти нашої держави.
За 75 років ВП „Лисичанський педагогічний коледж Луганського

національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка” під-
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готував більше 25 тис. фахівців. Завідувачами шкільного відділення у
свій час були Зуй В. Т., Загаєвська Н. І., Мелешко Л. О., Мінєнко Г. М.,
Осипова С. С.; трудового – Грушевський Г. І., Літвінов М. М.,
Боєв С.  М., Гончаренко Н. О., Саприкіна Т. Г.; дошкільного – Монас-
тирська О. С., Панаїт Л. А., Дуднік С. І., Матліна О. В. Тут працювали -
викладачі: Антонов А. Т., Грушевська О. П., Виноградова М. М.,
Зоз М. П., Чеботарьов О. М., Бондар В. М., Щербань Я. С., Вараку-
та О. М., Білоконь П. К., Золотухін Н. О., Шпет К. І., Антонов А. Т., Гру-
шевський Г. І., Драгниш О. О., Хромов І. І., Одарюк К. М., Золоту-
хін М. О., Ільницький М. Я., Кафтанов М. С., Литвинов М. М., Яку-
шев І. Г., Лінкін М. І., Костиря О. П., Кириченко Н. О., Мальований В. А.,
Татарченко Б. Ф.,Чаковський О. К., Сизоненко К. К., Купіна Г. Г.,
Юхновський О. К., Кузьменко Л. О., Орзул О. М., Лопата О. П., Мірош-
ник В. П., Боєв С. М., Портянова О. І., Сосюра А. О., Козакова В. В.,
Самсукова В. М., Мірошниченко В. І., Мірошниченко Б. М., Шевченко
С. В., Байраков В. С., Мартинов Б. І., Бакулін Г. Г., Жигарєв В. Г., Ба-
дунь В. М., Колесниченко В. М., Філоненко В. В., Філоненко Л. О., Кліті-
на Л. Д., Шаль А. Д., Вертипорох В. М., Погребак В. Ф., Величко М. В.,
Суржан В. Т., Драчук Л. І., Зайцева Л. О., Олійник О. В., Чумаченко В. В.,
Шманов Ю. І., Ільїнська О. Л., Позднякова В. В., Молодик І. П.,
Приз В.М., Плужко О. Є., Ткаченко В. В. та ін.

2012 – 2013 н. р. контингент денної форми навчання нараховує
467 студентів, із них за ОКР „молодший спеціаліст” – 374, ОКР „бака-
лавр” – 93, заочної форми навчання – 88 осіб. Кадровий склад педаго-
гічного колективу вирізняється високою професійною й методичною
майстерністю, педагогічною творчістю, гідними моральними якостями.
Навчально-виховний процес забезпечується 54 викладачами: 15 мають
кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії”, з них 6 – звання
“Викладач-методист”; категорію “Спеціаліст першої категорії” мають
7 викладачів, що складає 89%; магістрами освіти є 43 % викладачів.
Імідж Лисичанському педагогічному коледжу як сучасному іннова-
ційному закладу забезпечують майстри педагогічної праці, серед них
Киричек Т. К., Вдович О. М., Саприкіна Т. Г., Бойченко В. А., Гонча-
ренко Н. О., Ігнатуша А. Л., Мурсамітова І. А., Соломко С. В., Нікіті-
на Є. Г., Матліна О. В., Гарбузюк Т. В., Сергієнко Л. В., Севастяно-
ва О. А., Шуліка Л. В., Шкуран О. В., Грушевська І. В., викладачі, які
нещодавно розпочали свою педагогічну діяльність – Заплаткіна Н. В.,
Сидоренко Н. М., Голота В. Є., Довгопола О. В., Каралкіна О. О., Сер-
гєєва І. Ю., Хомич О. М., Степаненко А. І., Крошка С. А., Олесе-
юк В. В., Єршов С. І., Борисенко Л. Л., Ляшенко В. В., Осіпов І. В.,
Демченко П. Є., Овчаренко О. П., Гуцкало О. О., Кладко І. В.,
Буряк О. О., Тарарива Л. Ю., Цимбал О. В., Бондаренко О. С., Тор-
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шевська О. В., Шевирьова Г. Г., Артюшенко В. Л., Брюховецька О. А.,
Шевченко А. О., Баранов Д. І. та ін.
ХХІ століття відкрило нові можливості й у кадровій політиці – у

коледжі з’явилися перші кандидати наук: Буряк О. О., кандидат педа-
гогічних наук, Тарарива Л. Ю., кандидат філологічних наук, Шку-
ран О. В., кандидат філологічних наук, Сергієнко Л. В., кандидат педа-
гогічних наук.
Викладачі Кечик О. О., Літовка О. П., Хомич О. М., Аль-Хамада-

ні Н. Д. – на шляху до здобуття наукового ступеня. А молоді викладачі-
науковці готуються до вступу в аспірантуру.
Життя педагогічного колективу – це океан безмежного натхнення,

працьовитості, творчості. Сам колектив – це флагман, що спрямовує
свою діяльність на підвищення якості підготовки фахівців шляхом мо-
дернізації освітньої діяльності й застосування новітніх педагогічних та
інформаційних технологій; формування високого рівня професійно-пе-
дагогічної культури майбутніх спеціалістів. Потужний потенціал педаго-
гічного колективу – це кандидати наук, аспіранти, магістри, відмінники
освіти, викладачі-методисти, творчі й натхненні кваліфіковані майстри
педагогічної справи. Значна частина викладачів нагороджена грамота-
ми Міністерства освіти і науки України та Головного управління освіти
і науки Луганської обласної державної адміністрації, Луганського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка.
Відома всім істина: „Особистість народжується завдяки іншій осо-

бистості, характер – завдяки характеру. І лише від особистої педагогіч-
ної майстерності кожного вчителя народжується зовсім нова людина,
ніби створена талановитим скульптором, творчим і натхненним. Скільки
їх, випускників-педагогів, науковців, державних діячів розлетілося
світом?!

75 років... Не мало й не багато, та все ж ця дата відлита золотом. Це
серйозний і поважний ювілей. А в океані історичної вічності – лише
початок довголіття, ворота, за якими – дорога в безкінечність, у без-
межність, з якої ще не один десяток років сторицею повертатимуться
слова подяки від випускників, творчий неспокій, мистецтво й добро,
життєва мудрість і дороговказ на подальше майбуття нових вихованців.
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Приміщення першої педагогічної школи

Педучилище, 1946 рік (зараз стара будівля управління
содового заводу  м. Лисичанськ)

У витоків...
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Педучилище, 1951 рік (зараз стара будівля управління
содового заводу  м. Лисичанськ)

Педучилище, 1963 рік
(зараз ЗОШ №3 м. Лисичанськ)
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Педучилище, 1968 рік
(теперішнє приміщення)

Сучасний вигляд
Лисичанського педагогічного коледжу
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Керівники навчального закладу

Бабко Я. Л.,
директор вечірньої
педагогічної школи

(1938 – 1939)

Білоусов Т. Є.,
директор педагогічної школи

(1939 – 1941)

Кафтанов М. С.,
директор

педагогічного училища
(1945 – 1946)

Федоров П. А.,
директор Лисичанського
педагогічного училища

(1949 – 1971)
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Шпет К.І.,
директор

педагогічного училища
(1971 – 1973)

Рачак О.А.,
директор

педагогічного училища
(1973 – 1977)

Царинник М.П.,
директор педагогічного училища

(1977 – 1997),
педагогічного коледжу

(1997 – 2002)

Мінєнко Г. М.,
директор педагогічного
коледжу з 2002 року
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Тим, хто вистраждав,
Тим, хто вистояв в суворі роки
Великої Вітчизняної війни,
захищаючи рідну Батьківщину,
присвячується …

Викладачі-фронтовики

Бойко Сергій Зосимович
(1948 – 1978)

нагороджений медалями:
„За Перемогу над Німеччиною”,

„До 20-річчя Перемоги над Німеччиною”

Зеликова Рашида Шакирівна
(1962 – 1987)

нагороджена цінним подарунком
на честь 22-річчя Радянської
військової прокуратури

Золотухін Микола Олексійович
(1946 – 1978)

нагороджений орденами та медалями:
Орден „Червоної зірки”,

медалі: „За Перемогу над Німеччиною”,
„50 років Збройним силам СРСР”,

„20 років Перемоги у Великій
Вітчизняній війні”

Кафтанов Василь Іванович
(1961 – 1980)
нагороджений

орденами та медалями:
Орден „Червоної зірки”,
медаль „За отвагу”
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Кафтанов Микола Степанович
(1946 – 1970)

нагороджений медалями:
„За отвагу”,

„За Перемогу над Німеччиною”

Бердник Олександр Олександрович
(1948 – 1970)

 нагороджений медалями:
„За бойові заслуги”,

„За визволення Кавказу”,
„За визволення Бєлграда”,

„За Перемогу над Німеччиною”

Козлов Михайло Олександрович
(1949 – 1983)

нагороджений медаллю
„За отвагу”

Якушев Іван Григорович
(1961 – 1972)

нагороджений медалями:
„За бойові заслуги”,

„За Перемогу над Німеччиною”
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Драгниш Олександр Олександрович
(1962 – 1974)

Чеботарьов Олександр Миколайович
(1956 – 1977)

„За визволення Будапешту”,
„За визволення Бєлграда”,

„За Перемогу над Німеччиною”,
„20 років Перемоги у Великій

Вітчизняній війні”

Балик Іван Петрович
(1968 – 1975)

нагороджений медаллю
„За Перемогу над Німеччиною”

Йдуть роки,
та все більше віддаляється від нас
тяжкий та героїчний час війни,

коли і старий, і малий
встали на захист Вітчизни.

 Вклонімося, моя Україно,
Тим людям величним і скромним,

Що в назвах фронтів титанічних,
Пронесли наймення твоє.

Ти словом достойним розкажеш
Своїм поколінням, потомкам,

Чому їм на вічну пошану
Твій вдячний народ віддає.
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Випуск заочного відділення
Лисичанського педагогічного училища (1980 р.)

Випускники Лисичанської педагогічної школи, 1940 р.
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Батьки молодогвардійців в гостях у студентів

Студенти училища у м. Краснодон



38

Столярна майстерня (викладач Костиря О. П.)

Будівничий загін педагогічного училища
крокує до Криму (1978 р.)
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Члени радіогуртка під керівництвом Бойченка В. А.

Заняття з механічної обробки металу
веде Грушевський Г. І.
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Учасники мотокросу, 1975 рік
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РОЗДІЛ 2.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ –

ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ ОСВІТИ

Життя людини не вічне, але наука
і знання переступають через сторіччя.

І. В. Курчатов

2.1. Ефективне застосування сучасних педагогічних та інфор-
маційно-комунікаційних технологій як умова якісної підготовки
майбутніх фахівців до професійної діяльності в інноваційному
освітньому просторі

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держа-
ви, запорука майбутнього України.
Водночас сучасний стан справ у галузі освіти, темпи та глибина

перетворень не повною мірою задовольняють потреби особистості, су-
спільства й держави.
Виходячи з тих змін, що відбуваються в суспільстві, потрібна істот-

на переорієнтація підготовки фахівців у системі вищої освіти.
Молодий спеціаліст сьогодні повинен не тільки вміти оперувати влас-

ними знаннями, але й бути готовим змінюватись та пристосовуватись
до нових потреб ринку праці. Все це вимагає від педагогів навчальних
закладів різних ланок освіти готувати дітей до життя у суспільстві, що
базується на інформаційних технологіях, та формувати у них навички
ХХІ століття: вміння вирішувати проблеми, працювати в команді, керу-
вати проектами, творчо ставитись до вирішення завдань і проблем, вміти
оперувати великими обсягами інформації, вміти створювати знання, а
не лише відтворювати їх тощо.
Сучасна система підготовки фахівців в умовах ВНЗ є досить склад-

ною й передбачає розумне поєднання традиційної системи вищої осві-
ти, яка спирається лише на принципи класичної науки, і розвивальної
парадигми вищої освіти.
Саме тому весь педагогічний колектив Лисичанського педагогічного

коледжу основне завдання своєї освітньої діяльності вбачає в підготовці
майбутніх фахівців до професійної діяльності в умовах інноваційного
освітнього простору через формування професійної компетентності
майбутніх педагогів у контексті європейського виміру якості, що передбачає:
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– використання сучасних педагогічних та інформаційно-комуніка-
ційних технологій;

– створення та постійне вдосконалення навчально-методичного за-
безпечення викладання навчальних дисциплін, що відповідає запитам
підготовки фахівця на сучасному етапі розвитку суспільства та з про-
екцією на майбутнє;

– інтеграцію наукової й навчальної роботи викладача та студента в
процесі викладання навчального предмету;

– формування ІКТ-компетентності викладачів та студентів педаго-
гічних ВНЗ як основи медіа-освіти;

– підвищення наукового та методичного рівня викладачів шляхом
співпраці з провідними науковцями, участі у розробці наукових про-
ектів;

– створення сучасної мережі науково-дослідної діяльності студентів,
залучення до практично-експериментальної діяльності студентів;

– формування активної громадської особистості майбутнього педа-
гога;

– формування корпоративної культури сучасного педагога в умовах
демократичного суспільства;

– формування позитивного міжнародного та Всеукраїнського іміджу
навчального закладу.
Розвиток системи освіти вимагає від сучасної педагогічної науки й

практики вивчення і впровадження нових методів навчання й виховання
дітей, методів, що відповідали б сьогоденним запитам щодо мобіль-
ності знань молодих спеціалістів, їх конкурентоспроможності у різних
професійних ситуаціях, високого рівня самостійності в опануванні но-
вим матеріалом, орієнтації в сучасному світі технічних досягнень. Інно-
вації в педагогіці та методиці пов’язані із глобальною проблемою інте-
грації знань і форм соціального буття. Школа має готувати дитину до
майбутнього життя у суспільстві. Досконала  підготовка дитини уже з
наймолодшого дошкільного та шкільного віку є запорукою активної
участі в усіх сферах діяльності людини. При цьому сучасні діти та мо-
лодь демонструють високий рівень комунікабельності через викорис-
тання технічних можливостей комп’ютерної мережі, мають відкритий
доступ до різноманітної інформації, низьку мотивацію до навчання тра-
диційними засобами.
Тому використання сучасних педагогічних інновацій у системі

освіти сьогодні реалізуються, з одного боку, через використання інтер-
активних форм діяльності під час навчально-виховного процесу, з іншого
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– через використання ІКТ для подання та збереження цих форм роботи,
підвищення мотивації студента, розширення кола практичних умінь, які
є необхідними для плідної професійної діяльності, орієнтування в широ-
ких обріях світових знань.
Сучасна молодь вибирає той навчальний заклад, який гарантує

якісну освіту. Лисичанський педагогічний коледж Луганського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка забезпечує якісну освіту
через:

– трансформацію навчального процесу в технологію навчання шля-
хом творчого застосування сучасних педагогічних технологій,

– удосконалення системи розвитку творчого потенціалу майбутнього
педагога для його професійної самореалізації.
Діяльність педагогічного колективу коледжу щодо запровадження

в процес підготовки майбутніх учителів інформаційно-комунікаційних
технологій здійснюється за напрямками:

– комп’ютеризація навчально-виховного процесу;
– експеримент за програмою „Intel®. Навчання для майбутнього”;
– розробка авторських навчальних посібників на сучасних електрон-

них носіях;
– використання можливостей мережі Інтернет;
– розробка курсів дистанційного навчання;
– розробка проектів з використанням інформаційно-комунікаційних

технологій як засобу оптимального поєднання наукової, навчальної,
виховної, практичної діяльності викладача й студента.
Інноваційна діяльність кожного викладача й педагогічного колекти-

ву задля творчого застосування сучасних освітніх технологій у процес
якісної підготовки майбутніх спеціалістів для освіти України неможли-
ва без сучасної матеріальної бази.
Створеню сучасного інформаційного середовища Лисичанського

педагогічного коледжу сприяв Міняйленко Олександр Сергійович, док-
тор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної робо-
ти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
Створення локальної комп’ютерної мережі, якісне використання 3

мультимедійних аудиторій, ефективна робота 5 сучасних комп’ютерних
лабораторій, доцільне й оптимальне використання в навчально-вихов-
ному процесі 61 комп’ютера, електронної читальної зали та бібліотеки,
електронної зали, введення в дію програм „Деканат” та „УФД. Бібліоте-
ка” забезпечують удосконалення творчого здобутку педагогічного ко-
лективу щодо розробки інноваційних методик застосування ІКТ у про-
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цесі підготовки майбутнього педагога та якісну реалізацію Програми
участі у Всеукраїнському педагогічному експерименті щодо навчання
майбутніх вчителів ефективному застосуванню в навчально-виховний
процес сучасної школи інформаційно-комунікаційних технологій за
програмою „Іntel®. Навчання для майбутнього”.
Якісна освіта XXI століття неможлива й без створення сучасного

навчально-методичного комплексу викладання навчальної дисципліни.
Користуючись мудрою порадою Т. Шевченка „Учітесь, читайте, чужо-
му научайтесь і свого не цурайтесь”, ми прагнемо, щоб найкращі освітян-
ські та наукові здобутки могли творчо застосовувати й викладачі, і сту-
денти. 55 ліцензованих електронних підручників і 90 навчальних фільмів,
які були презентовані на щорічній Міжнародній виставці „Освіта і
кар’єра в Україні” та 71 електронний підручник і комп’ютерна програ-
ма, створені в Центрі інформаційних технологій Луганського національ-
ного університету, – ось той фонд сучасної навчальної й методичної
літератури, який творчо застосовується у навчально-виховному процесі.
Діяльність педагогічного колективу Лисичанського педагогічного

коледжу щодо запровадження в навчальний процес новітніх інформа-
ційних технологій розпочалася з розробки перспективної програми
комп’ютеризації навчального процесу на період 2002 – 2005 рр. Пріо-
ритетним напрямком цієї програми було створення комп’ютерних на-
вчальних програм, а саме: електронних підручників та контролюючих
програм. Проблемою є відсутність навчальних посібників на електрон-
них носіях з циклу професійно орієнтованих дисциплін.
Педагогічний колектив успішно розпочав вирішення зазначеної про-

блеми: 2004 – 2005 н. р. викладачі Сергієнко Л. В., Севастянова О. А.,
Вдович О. М., Харченко О. О., Мінєнко Г. М. та Гончаренко Н. О.
створили авторські навчальні посібники на електронних носіях. Перші
кроки в розробці навчальних посібників на електронних носіях були
успішними: в університетському конкурсі на кращий електронний
підручник серед ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації, що входять до складу
ЛНПУ імені Тараса Шевченка, у 2004 – 2005 н. р. роботи викладачів
Лисичанського педагогічного коледжу посіли перші 3 місця. Підруч-
ник викладача Шкуран О. В. був відзначений дипломом на фестивалі
Слов’янської книги у місті Донецьк.
Завдяки методичній та технічній підтримці Центру інформаційних

технологій Луганського національного університету імені Тараса Шев-
ченка протягом 2004 – 2009 років викладачами коледжу створено
38 авторських електронних підручників і контролюючих програм.
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Сучасне комп’ютерне забезпечення й достатній рівень володіння
комп’ютерною технікою та відповідними програмами дозволило ви-
кладачам коледжу в 2006 році зробити спробу самостійного технічного
оформлення електронних підручників в умовах комп’ютерних лабора-
торій коледжу. Перша спроба стала вдалою – у 2007 – 2008 роках в
обласному конкурсі комп’ютерних програм на патріотичну тематику
коледжні програми посідають І місця:

– 2007 р. – програма „Я Сагу пою о родимом Донбассе..” (Мінєн-
ко Г. М., Мурсамітова І. А., Степаненко А. І., Севастьянова О. А.);

– 2008 р. – програма „Лисичанськ. Витоки Луганщини” (Тур А. М.,
Шкуран О. В.,Степаненко А. І., Шевченко А. Л.).
З 2010 року розробка та оформлення авторських електронних підруч-

ників і контролюючих програм здійснюється в лабораторії „Сучасний елек-
тронний підручник” коледжного навчально-наукового центру „Формуван-
ня майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору”.

8 років поспіль електронні підручники й контролюючі програми,
створені викладачами коледжу, посідають призові місця у щорічному
конкурсі на кращий електронний підручник і програму серед структур-
них підрозділів Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка:

• 2004 – 2005 н. р.:
– 1 місце – Сергієнко Л. В. Комп’ютерна контролююча програма
               з української мови;
– 2 місце – Вдович О. М. Електронний підручник „Методика
               музичного виховання у дитячому садку”;
– 3 місце – Севастьянова О.А. Електронний підручник „Історія
                двох епох”.
• 2005 – 2006 н. р.:
– 1 місце – Біла І. В. Електронний підручник „Сучасна
                система освіти”;
– 2 місце – Демченко П. Є., Суржан В. Т. Комп’ютерна
                контролююча програма „Слюсарна справа”;
– 3 місце – Крамаренко Н. В. Електронний підручник „Історія
               фестивального руху”;

– Позднякова В. В. Комп’ютерна контролююча програма
   з математики.

• 2006 – 2007 н.р.:
– 2 місце – Саприкіна Т. Г. Електронний підручник „Загальна
                психологія”;
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– Мурсамітова І. А.Комп’ютерна контролююча програма
              „Музика”;
– 3 місце – Плужко О. Є. Електронний підручник „Робота
                з папером”.
• 2007 – 2008 н. р.:
– 1 місце – Мінєнко Г. М., Степаненко А. І., Севастьянова О. А.
                Комп’ютерна програма „Я Сагу пою о родимом
               Донбассе…”;
– 2 місце – Осіпов І. В. Електронний підручник „Моделювання”;
– 3 місце – Киричек Т. К. Електронні підручники „Основи
              філософських знань” та „Основи економічної теорії”.
• 2008 – 2009 н. р.:
– 1 місце – Киричек Т. К. Електронний підручник „Правознавство”.
• 2009 – 2010 н. р.:
– 1 місце – Мінєнко Г. М. Електронний підручник „Біологія”;
– 2 місце – Тарарива Л. Ю. Електронний посібник „Павло Тичина:
                тріумф і трагедія”.
• 2010 – 2011 н. р.:
– 1місце – Шуліка Л. В. „В. Сосюра. Життя і творчість”
                  Електронний навчальний посібник;
– 2 місце – Сергієнко Н. В. „Основи охорони праці” електронний
                 підручник;
– 3 місце – Тарарива Л. Ю., Трошина Я. Українсько-англійський
                   розмовник: електронний навчальний посібник (перший
                 результат співпраці викладача й студента)
• 2011 – 2012 н. р.:
– 1 місце – Осіпов І. В. Електронний підручник „Моделювання:
                від А до Я”;
– 2 місце – Довгопола О. В., Щербаков І. С. Навчально-
                 математичний силибус „Математика”;
– 3 місце – Крошка С. А. Електронний підручник „Теорія
                і методика викладання рухливих ігор”.
Останні роки важливою складовою науково-методичної роботи ви-

кладачів коледжу є створення сучасних навчально-методичних комп-
лексів на електронних носіях.
Сучасний навчально-методичний комплекс складається з робочої

програми, методичних розробок лекційних, семінарських, практичних,
лабораторних, модульних занять, методичних рекомендацій до вико-
нання студентами лабораторно-практичних занять, самостійної роботи.
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Навчально-методичні комплекси створенні відповідно до основних по-
ложень модульно-рейтингової технології навчання, передбачають за-
стосування сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних тех-
нологій. Створення навчально-методичного комплексу на електронних
носіях створює реальні умови для постійного вдосконалення робочих
програм, оновлення змісту навчальних занять у відповідності до змін,
які відбуваються в освіті України, у всіх сферах суспільного життя.
Викладачами скоректовано шкалу оцінювання навчальних досягнень
студентів.
У науково-методичному центрі та електронній читальній коледжу ство-

рено фонди електронних матеріалів навчально-методичного забезпечен-
ня предметів спеціальності, якими користуються викладачі та студенти.
Створення сучасних навчально-методичних комплексів на елек-

тронних носіях є обов’язковим етапом до запровадження в навчальний
процес коледжу дистанційного навчання, необхідність якого доведено
не лише прагненням освіти України ввійти до єдиного європейського
освітнього простору, але й реальними проблемами життя (перерви на-
вчання у зв’язку з карантином, прагнення отримати освіту молоді з
певними фізичними вадами, поєднання навчання й професійної діяль-
ності тощо).
В умовах підвищення ролі самостійності в отриманні знань студен-

тами вищих навчальних закладів важливим орієнтиром на майбутнє стає
застосування дистанційного навчання. Протягом 2005 – 2006 н. р.
4 викладачі коледжу пройшли теоретичну й практичну підготовку з ди-
станційного навчання з метою підготовки розробників дистанційних
курсів та тьюторів дистанційного навчання в Інституті післядипломної
освіти ЛНУ імені Тараса Шевченка.
Випусковими цикловими комісіями коледжу розроблено перспек-

тивні програми створення науково-методичного забезпечення запрова-
дження в навчальний процес дистанційного навчання на період 2009 –
2011 років.
Перехідним етапом до розробки повного курсу дистанційного на-

вчання стало створення силибусу – повного навчального комплексу,
який передбачає високий рівень самостійної роботи студента й містить
не лише самостійну роботу, а й матеріали до лекцій, інструктажі до
практичних занять. Такий вид методичного забезпечення поєднує ауди-
торну роботу студента з самостійною. Зміст курсу має потижневий роз-
клад, як і в дистанційному навчанні. Контроль знань здійснюється ви-
кладачем.
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У 2009 році вже створено перші підручники задля впровадження
дистанційного навчання з української мови за професійним спрямуван-
ням, автором якого є викладач коледжу, аспірант ЛНУ імені Тараса
Шевченка Сергієнко Л. В. Підручник складається з короткої характерис-
тики курсу, відомостей про розробників та тьютора, реєстраційної час-
тини, загального курсу, спланованих індивідуальних занять, перегляд
ресурсів з бази даних, глосарія.
Інформаційна частина підручника створена згідно з вимогами до

дистанційного навчання: зміст розподілений за потижневим розкладом,
кожна тема має перелік ключових слів, основні завдання до вивчення
теми, інформаційну частину та частину для самоконтролю. Перевірка
знань студентів планується у вигляді он-лайн тестування слухачів цього
курсу. Підручник проходить апробацію протягом 2009 – 2010 н. р.
Важливо пам’ятати, що інформаційно-комунікаційні технології не

повинні витіснити живе слово з навчальних занять, вони мають його
підкреслити, спонукати до розвитку здібностей студента, організовува-
ти думку. Сучасна матеріально-технічна база, комплексна комп’ютери-
зація, високий рівень комп’ютерної грамотності викладачів в поєднанні
з високим творчим потенціалом викладача й стимулюванням іннова-
ційної діяльності викладача з боку адміністрації навчального закладу
створюють умови для інноваційної освітньої діяльності навчального за-
кладу загалом:

– удосконалюються ефективні традиційні форми навчання;
– результативно проводяться лекційні, семінарські, практичні, лек-

ційно-семінарські заняття, наповнені цікавими ідеями щодо застосування
ІКТ, використання мультимедійних ресурсів;

–   створюються умови для залучення студента до активної науково-
дослідної роботи в межах навчального предмета з урахуванням спе-
цифіки майбутньої професії;

– апробація викладачем авторського навчального посібника, елек-
тронного підручника, комп’ютерної контролюючої програми;

– розробка й апробація авторських методик використання в навчаль-
но-виховному процесі можливостей ІКТ: проведення заочних відео-
екскурсій, захист студентських проектів, мультимедійні лекції, органі-
зація відеозустрічей, прес-конференцій;

–   запроваджують нові форми контролю модуля.
Саме завдяки отриманим результатам творчого запровадження

інформаційно-комунікаційних технологій студент стає активним учас-
ником навчального процесу. А це забезпечує реалізацію Лисичанським
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педагогічним коледжем однієї з основних вимог Болонського процесу:
створення оптимальних умов для загального розвитку особистості, її
комунікативних здібностей, засвоєння знань, формування самостійності
в прийнятті рішень, критичності та культури мислення, формування інфор-
маційних і соціальних навичок. І як кінцевий результат, що визначає
ефективність освітньої діяльності навчального закладу, – можливість
випускника вищого навчального закладу сформувати свою професій-
ну кар’єру на принципах соціальної справедливості, відповідальності,
загальнолюдських цінностей.
Діяльність Лисичанського педагогічного коледжу щодо запрова-

дження в навчальний процес новітніх інформаційних технологій була
позитивно оцінена членами експертної комісії МОН України під час
проходження акредитації спеціальностей навчального закладу в люто-
му 2005 р. Це стало основою для включення наказом МОН України від
22.04.05. № 248 „Про розширення педагогічного експерименту за про-
грамою  „Іntel®. Навчання для майбутнього” щодо навчання майбутніх
вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних тех-
нологій у навчально-виховному процесі” Лисичанського педагогічно-
го коледжу до переліку ВНЗ І – ІV рівнів акредитації, які стали учасни-
ками Всеукраїнського експерименту. Координатором проведення екс-
перименту від навчального закладу стала Мінєнко Галина Миколаївна,
директор Лисичанського педагогічного коледжу. На підставі цього на-
казу було розроблено „Програму проведення педагогічного експери-
менту щодо запровадження ефективного навчання майбутніх вчителів
використанню інформаційно-комунікаційних технологій у ЛПК”.
Інноваційна діяльність щодо створення інформаційного освітнього

середовища вимагає від викладачів не лише знань сутності НІТ та на-
вичок володіння комп’ютера, але й уміння навчити майбутнього вчите-
ля ефективному використанню інформаційно-комунікативних технологій
у навчально-виховному процесі.
Згідно з програмою проведення експерименту було створено перс-

пективну програму навчання викладачів за програмою „Іntel®. Навчан-
ня для майбутнього” для подальшої діяльності як тренерів, так і мето-
дистів, яка успішно реалізується:

– 2005 – 2006 н. р. – перший тренінг (10 викладачів коледжу) за
курсом „Іntel®. Навчання для майбутнього„ проведений тренером Луган-
ського інституту післядипломної педагогічної освіти Кудіновим Ю. В.;

– 2006 – 2007 н. р. – другий тренінг на базі коледжу провели провідні
тренери Дирекції освітніх програм Іntel Гущина Н., Орлова Т. (м. Київ);
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– 2006 – 2007 н. р. – участь у майстер-класі для тренерів Програми
Іntel у рамках Всеукраїнського науково-практичного семінару з про-
блем застосування ІКТ в освіті (м. Кременчук);

– 2007 – 2008 н. р. – участь 2 викладачів-тренерів програми Іntel у
Всеукраїнському майстер-класі (м. Кременчук), які провели майстер-
клас для викладачів-тренерів програми Іntel у коледжі;

– з 2008 року постійно проводяться тренінги, орієнтовані на підго-
товку викладачів-тренерів програми Іntel.
Наступним кроком у проведенні експерименту стало залучення сту-

дентів коледжу до участі в експерименті. Ця діяльність розпочалася з
другого семестру 2005 – 2006 н. р.
Станом на 2013 рік 90 % викладачів пройшли навчання за програ-

мою Іntel, проводять тренінги зі студентами, ефективно використову-
ють програму в навчальному процесі, курсовому проектуванні, роз-
робці виховних та наукових проектів.
Розвиток інформаційного суспільства вимагає від сучасного ви-

пускника ВНЗ наявності знань і вмінь виконувати й проектувати власну
діяльність в інформаційному середовищі, що безперервно змінюється й
ускладнюється.
Суперечність між швидким темпом приросту знань у сучасному

світі й обмеженими можливостями їх засвоєння індивідом змушує су-
часну педагогіку відмовитися від усебічного  розвитку особистості й
перейти до розвитку здібностей людини до саморегуляції та самоосві-
ти. Модернізація освіти дозволить вийти з кризи. Але вона неможлива
без упровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комуні-
каційних технологій. Разом із тим цілком зрозуміло, що комп’ютер не
зможе замінити живого вчителя, проте допоможе полегшити його пра-
цю, зацікавити студентів, забезпечити наочне, нове сприйняття матеріа-
лу. Тому поява й широке розповсюдження інформаційно-комунікацій-
них технологій дозволяє творчо використовувати їх як засіб навчання й
виховання. Завдяки їм можна:

• навчити студентів застосовувати різні способи самостійної діяль-
ності при роботі на комп’ютері,

• розвивати дослідницькі уміння (аналізувати проблемну ситуацію,
здійснювати відбір необхідної інформації, фіксувати й аналізувати ре-
зультати, будувати гіпотези, здійснювати їх перевірку, узагальнювати,
робити висновки),

• сприяти підвищенню особистої упевненості кожного студента на
різних заняттях, у повсякденному житті,
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• забезпечити активність і  позитивну мотивацію до навчальної діяль-
ності, організацію контролю знань студентів через їх самоаналіз і само-
оцінку.
Особливістю навчально-виховного процесу із застосуванням ком-

п’ютерних засобів є те, що центром діяльності стає студент, який вихо-
дячи зі своїх індивідуальних здібностей і інтересів, вибудовує процес
пізнання. Інформаційні технології в сукупності з правильно дібраними
технологіями навчання, створюють необхідний рівень якості, варіатив-
ності, диференціації й індивідуалізації навчання.
Тому важливим шляхом реалізації завдань якісної підготовки спеці-

аліста в умовах ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації є діяльність кожного ви-
кладача щодо творчого запровадження сучасних ІКТ.
Викладачі коледжу у своїй діяльності використовують такі моделі

інформаційно-комунікаційних технологій:
– лекції з медіа-ресурсами;
– комп’ютерне тестування;
– виступи з опорою на мультимедійні презентації;
– робота з електронними енциклопедіями, підручниками.
Педагоги сучасного вищого навчального закладу для того, щоб

навчити майбутнього вчителя застосовувати сучасне програмне забез-
печення у вирішенні нестандартних завдань, повинні самостійно здійсню-
вати мотивацію навчально-виховного процесу, підвищувати якість і
ефективність процесу навчання за рахунок реалізації можливостей інфор-
маційних технологій, мати достатній рівень інформаційної культури, тобто
використовувати певним чином весь набір інформаційних технологій у
своїй діяльності. Формуванню ІКТ-компетентності викладачів сприяє
участь у роботі коледжного науково-навчального центру „Формування
майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору”, який
створено за ініціативи директора коледжу Мінєнко Г. М.
Навчально-науковий центр „Формування майбутнього фахівця в

умовах інноваційного освітнього простору” (далі – ННЦ) є структур-
ним науковим та навчальним підрозділом ДЗ ”Луганський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка”.

Метою діяльності науково-навчального центру є:
– забезпечення якісної інтеграції наукової, навчальної та навчально-

виробничої роботи в умовах інноваційного освітнього простору;
– адаптація наукової, навчальної та навчально-виробничої діяльності

до вимог європейського науково-освітнього простору;
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– створення організаційних умов для розвитку наукових зв’язків
ВП „Лисичанський педагогічний коледж ДЗ „Луганський  національ-
ний університет імені Тараса Шевченка” з кафедрами ДЗ ”Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка” та педагогічними ВНЗ
ІІІ – IV рівнів акредитації Луганської області та України.

Головні завдання діяльності ННЦ:
– максимальна інтеграція науково-дослідної, навчальної, практич-

ної діяльності;
– здійснення науково-методичних досліджень та розробок з про-

блем формування та змістовного наповнення сучасного електронно-
інформаційного навчального середовища, системи загальної середньої
та вищої педагогічної освіти, створення необхідних психологічних та
педагогічних умов для забезпечення доступу викладачів і студентів до
сучасних освітніх ресурсів, формування в них компетенцій і навичок
ХХІ століття, підвищення конкурентоспроможності майбутніх учителів
у сфері проектних, розвивальних, дослідницьких методів навчання з
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Основні напрями діяльності ННЦ:
– навчання викладачів коледжу та майбутніх учителів ефективному

застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій в умовах су-
часних освітніх закладів;

 – дослідно-експериментальна робота викладачів та студентів з про-
блеми „Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-ви-
ховному процесі в середовищі „1 учень: 1 комп’ютер” на базі шкільних
нетбуків”;

– розробка, створення та апробація електронних підручників та
комп’ютерних контролюючих програм із фахових дисциплін; виховних
та навчальних проектів із використанням інформаційно-комунікаційних
технологій;

– участь обдарованих студентів, які пройшли навчання за програ-
мою Intel ®. „Навчання для майбутнього”, в Міжнародних, національ-
них конкурсах Дирекції освітніх програм корпорації Intel в Україні;

– міжнародне наукове, освітнє співробітництво з університетами,
фірмами, фондами.
Науковими керівниками лабораторій і груп науково-навчального

центру є провідні науковці Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка, що є свідченням тісної співпраці й забезпечує ефек-
тивність роботи. Безпосередню щоденну організацію роботи здійсню-
ють викладачі коледжу.
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Науково-навчальний центр „Формування майбутнього фахівця в
умовах інноваційного освітнього простору” – це:

– лабораторія „Навчання викладачів коледжу та майбутніх
учителів ефективному застосуванню інформаційно-комунікацій-
них технологій в умовах сучасних освітніх закладів: проведення
тренінгів за програмою Intel ®. „Навчання для майбутнього” –
Міняйленко О. С., доктор технічних наук, професор, проректор з
науково-педагогічної роботи ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”; Гон-
чаренко Н. О., заступник директора з науково-методичної роботи ВП
„Лисичанський педагогічний коледж ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”;

– лабораторія „Науково-методичні основи використання ІКТ
у навчально-виховному процесі в середовищі „1 учень: 1 комп’ютер”
на базі шкільних нетбуків” – Недайнова Т. Б., кандидат педагогіч-
них наук, керівник Центру інноваційних технологій ДЗ „ЛНУ імені Та-
раса Шевченка”; Довгопола О. В., викладач математики ВП „Лиси-
чанський педагогічний коледж ДЗ ”ЛНУ імені Тараса Шевченка”;

– експериментальний майданчик Intel ®. „Навчання для май-
бутнього” в умовах сучасної початкової школи” – Гавриш Н. В.,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної та
початкової освіти ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”; Ігнатуша А. Л.,
заступник директора з навчально-виробничої роботи ВП „Лисичансь-
кий педагогічний коледж ДЗ ”ЛНУ імені Тараса Шевченка”;

– лабораторія „Сучасний електронний підручник” – Розсоха В. М.,
завідувач Центру інформаційних технологій ДЗ ”ЛНУ імені Тараса Шевчен-
ка”; Щербаков І. С., інженер-програміст, викладач інформатики ВП „Лиси-
чанський педагогічний коледж ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”;

– лабораторія „Успішний навчальний та виховний проект з
використанням ІКТ” – Котєнєва І. С., доцент кафедри педагогіки,
кандидат педагогічних наук, Шуліка Л. В., викладач загальної філо-
логії ВП „Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шев-
ченка”;

– тематична група „Міжнародні, національні конкурси Дирекції
освітніх програм корпорації Intel” – Міняйленко О. С., доктор тех-
нічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи
ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”; Овчаренко О. П. – викладач мате-
матики ВП „Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шев-
ченка”.
Результатом роботи лабораторії „Навчання викладачів коледжу

та майбутніх учителів ефективному застосуванню інформацій-
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но-комунікаційних технологій в умовах сучасних освітніх закладів:
проведення тренінгів за програмою Intel ®. „Навчання для май-
бутнього” є:

– 55 тренінгів і 3 майстер-класи для викладачів-тренерів програми;
– успішно захищено проекти й отримано Сертифікати 80 виклада-

чами та 550 студентами; апробація проектів у процесі проходження різних
видів педагогічної практики;

– кожен випускник підготовлений до проведення викладачами апро-
бації таких моделей практичного застосування в процес підготовки май-
бутніх фахівців інформаційно-комунікаційних технологій: лекції з медіа-
ресурсами; комп’ютерне тестування; виступи з опорою на мультимедійні
презентації; робота з електронними енциклопедіями, підручниками;

– у межах коледжних Днів науки проводяться щорічні фестивалі
студентських викладацьких Intel-проектів за Програмою Intel® „Навчан-
ня для майбутнього”; конкурси курсових проектів з використанням ІКТ.
У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з при-

родничих, гуманітарних та технічних дисциплін робота Старостенко Г.,
студентки спеціальності „Початкова освіта” ОКР „молодший спеціаліст”
– навчальний мультимедійний посібник, створений у вигляді цікавої по-
дорожі до міста Алфавіт, посіла ІІ місце з української мови.
За проблемою роботи лабораторії викладачі коледжу взяли участь у

1 регіональній науково-практичній конференції („Підготовка майбутніх
фахівців до професійної діяльності в умовах  інноваційного освітнього
простору” (Донецьк, 2011); 6 міжнародних науково-практичних кон-
ференціях (Інтернет-конференція „Наукова молодь: інноваційні підходи
в освіті і науці”, до 90-річчя ЛНУ імені Тараса Шевченка (Луганськ,
2011); „Сучасні тенденції в комп’ютеризованому навчанні іноземних
мов” (Луганськ, 2011); ІV Міжнародній науково-практичній інтернет-
конференції „Образовательный процесс: взгляд изнутри” (Дніпродзер-
жинськ, 2010); V, VІ, VІІ Міжнародних науково-практичних конферен-
ціях „Інформаційні технології у наукових дослідженнях та навчальному
процесі” (Луганськ, 2010, 2011, 2012 рр.); одній Всеукраїнській на-
раді-семінарі („Сучасні освітні технології у педагогічних ВНЗ: стан, тен-
денції та перспективи розвитку” (Київ, 2011); одній Всеукраїнській відео-
конференції (ІІ Всеукраїнська відеоконференція „Модернізація освіти для
сталого розвитку” (2011).
Відповідно до плану роботи науково-навчального центру протягом

звітного періоду було заплановано й виконано на 100% роботу щодо ство-
рення матеріально-технічної та методичної бази лабораторії „Науково-
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методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному про-
цесі в середовищі „1 учень: 1 комп’ютер” на базі шкільних нетбуків”:

– розроблена авторська модель лабораторії, відповідно до якої про-
ведено сучасний ремонт приміщення; виготовлено й встановлено меблі;

– придбано 10 нетбуків, кабінет підключено до мережі Інтернет; вста-
новлений плазмовий телевізор, оформлено необхідною оргтехнікою
робоче місце викладача (вчителя);

– придбано наочність, викладачами створені сучасні навчально-
методичні комплекси на електронних носіях відповідно до змісту сучас-
ної початкової освіти.
Керівник лабораторії від навчального закладу – Довгопола О. В.,

викладач математики з методикою навчання, тренер програми Іntel,
пройшла навчання за програмою „1 учень: 1 комп’ютер” на базі шкільних
нетбуків і провела тренінг, зорієнтований на навчання майбутніх учи-
телів початкових класів щодо застосування проекту „1 учень: 1 комп’ю-
тер” на базі шкільних нетбуків” для викладачів  окремих методик на-
вчання коледжу.
Відкриття лабораторії відбулося у травні 2013 року. З 1 вересня

2013 року на базі лабораторії розпочнуться практичні заняття для
студентів та заняття з учнями в рамках педагогічної практики „Пробні
уроки в школі”.

Експериментальний майданчик „Іntel ®. „Навчання для май-
бутнього” в умовах сучасної початкової школи” на базі ЗОШ № 4
м. Лисичанськ діє в рамках освітнього округа, центром якого є коледж.
Основними результатами його роботи є:

– щорічні науково-практичні конференції „Інформаційно-комуні-
каційні технології в навчально-виховному процесі сучасної шко-
ли” з метою обміну досвідом щодо використання інноваційних педаго-
гічних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному про-
цесі загальноосвітніх та вищих навчальних закладів;

– презентація-захист результатів експерименту в рамках наукових
заходів коледжних Днів науки:

1. Учнівський проект „Вони пройшли через віки”, який передбачав
інтегрування знань учнів з української мови, української та зарубіжної
літератури, музики.

2. „Активізація пізнавальної діяльності учнів через драматизацію та про-
ектну діяльність з застосуванням ІКТ”: вивчення усної народної творчості,
дитячих казок, історії українського театру, оволодіння сучасними ІКТ.

3. ”Використання сучасних засобів навчання при викладанні
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математики у початковій школі”. Результатом цієї роботи є студентська
наукова робота „Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами ІКТ
при вивченні геометричного матеріалу”, яка цього року подана до участі в
університетському етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012 – 2013 н. р.
У лабораторії „Сучасний електронний підручник” розробляють-

ся авторські електронні підручники й навчальні контролюючі програми;
програми на патріотичну тематику. Протягом 2010 – 2012 р. р. у лабо-
раторії оформлено 10 комп’ютерних контролюючих програм; 1 елек-
тронна навчальна гра; 17 електронних підручників; 8 електронних на-
вчальних посібників; 1 телекомунікаційний проект; 5 комп’ютерних
програм на патріотичну тематику.
Кращі матеріали, створені в лабораторії, рекомендуються до участі

в університетському конкурсі на кращий електронний підручник, конт-
ролюючу програму серед структурних підрозділів ЛНУ імені Тараса
Шевченка та обласному конкурсі комп’ютерних програм на патріотич-
ну тематику, де завжди здобувають перемогу.
Презентація результатів роботи лабораторії „Ефективне навчання майбут-

ніх учителів застосуванню в навчально-виховному процесі сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій” за навчальний рік відбувається в межах
коледжних Днів науки та відкриття нового наукового року (вересень).
Журнал „Заступник директора школи” відзначив Довгополу О. В.,

викладача математики з методикою навчання, та Щербакова І.С., інжене-
ра-програміста, Дипломами лауреатів Усеукраїнського конкурсу „Вико-
ристання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності
загальноосвітнього навчального закладу” в номінації „За творчість, прак-
тичну значимість розробок, активну життєву позицію” (грудень, 2012).

Лабораторія „Успішний навчальний та виховний проект з
використанням ІКТ” надає технічну, наукову допомогу в оформленні
й підготовці Intel-проектів викладачів та студентів  до участі у Всеукраїн-
ському  конкурсі „Успішний проект” з використанням ІКТ в межах
програми Intel® „Навчання для майбутнього” за двома номінаціями:
„Успішний навчальний проект” та „Успішний виховний проект”:

– проект „Бій під Крутами” (науковий керівник Голубенко В. В., викла-
дач суспільних дисциплін) та „Формула таланту” (науковий керівник
Шуліка Л.В., викладач загальної філології) –  ІІ місця у Всеукраїнському
конкурсі „Успішний проект – 2008” з використанням ІКТ в рамках про-
грами „Intel®. Навчання для майбутнього” за двома номінаціями: „Успіш-
ний навчальний проект”, „Успішний виховний проект” (Київ, грудень 2008);
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– проект „Собор душі Олеся Гончара” (студенти 2 курсу спеціаль-
ності „Початкова освіта” ОКР „молодший спеціаліст”, наукові керівни-
ки Шуліка Л. В., Сергієнко Л. В., викладачі загальної філології), який
посів 3 місце у Всеукраїнському конкурсі на кращий виховний проект
за програмою Intel® „Навчання для майбутнього” (Київ, травень 2010);

- проекти „Автомобили, автомобили, буквально всё заполонили…”,
„Єдина краса, яку я знаю, – це здоров’я”, „Мова і нація” відзначені
Дипломами Дирекції Програми Intel в Україні.
Робота лабораторії передбачає відкриті захисти проектів: науковий

проект „Мова і нація”, передбачав спілкування в режимі он-лайн з укра-
їнськими студентами Салезіанського папського університету у Римі (сту-
денти 4 курсу, спеціальності „Початкова освіта”, ОКР „молодший спеці-
аліст”, наук. кер. Шуліка Л. В., викладач української філології).
Результати роботи тематичної групи  „Міжнародні, національні

конкурси Дирекції освітніх програм корпорації Intel”:
1. Участь у Всеукраїнському чемпіонаті комп’ютерних талантів

„Золотой байт – 2010” за номінаціями: „Містер Х”, „Кліп-мейкер” або
„Веб-майстер”.

2. Участь у Міжнародній дистанційній олімпіаді “Студент ХХІ сто-
ліття” (для студентів країн СНД), які пройшли навчання за програмою
Іntel ®. „Навчання для майбутнього”:

– 2010 року ми були однією з двох українських команд серед
19 російських і посіли 6 місце;

– 2011 року команда коледжу була єдиною українською командою і
посіла 4 місце, відзначена Грамотами Міністерства освіти і науки Ро-
сійської Федерації.
Результати творчого застосування педагогічним колективом ІКТ

отримали позитивну оцінку ряду методичних об’єднань, відзначені гра-
мотами ІХ, Х, ХІ Міжнародних виставок „Освіта і кар’єра в Україні”,
рекомендовані до творчого застосування учасниками Всеукраїнських
конференцій „Підготовка майбутніх педагогів до використання ІКТ у
педагогічних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації” (м. Кременчук, листопад 2006)
та „Інформаційні технології в педагогічній освіті” (м. Луцьк, грудень
2006), засіданням Вченої ради ЛНУ імені Тараса Шевченка (квітень
2007), відзначені Подякою Дирекції освітніх програм корпорації Іntel в
Україні (серпень 2007). Останні досягнення були представлені на Між-
народному форумі „Нові горизонти ІКТ в освіті” (квітень 2008, м. Київ),
де наша виставка викликала великий інтерес в учасників форуму.
Високу оцінку інноваційної діяльності Лисичанського педагогічно-
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го коледжу із застосуванням сучасних педагогічних та інформаційних
технологій дали учасники засідання методичного об’єднання викладачів
суспільних дисциплін (березень, 2008); заступників директорів з ви-
ховної роботи (березень, 2008), фізичного виховання (квітень, 2009),
філологічних дисциплін (жовтень, 2009) педагогічних ВНЗ І – ІІ рівнів
акредитації Східного регіону України.
Колектив Лисичанського педагогічного коледжу відзначений По-

чесним дипломом дирекції освітніх програм корпорації Intel в Україні
за творче впровадження ідей програми „Іntel®. Навчання для майбут-
нього” в навчально-виховний процес підготовки спеціалістів для освіти
України (серпень, 2008).
Ухвалою засідання наукової комісії ЛНУ імені Тараса Шевченка

„Перспективи створення комплексних науково-дослідних центрів від-
окремлених структурних підрозділів університету” (листопад, 2009)
прийнято рішення про створення на базі Лисичанського педагогічного
коледжу науково-дослідного Центру з проблем застосування в педа-
гогічній освіті сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
На Всеукраїнській нараді-семінарі „Сучасні освітні технології у ви-

щих педагогічних навчальних” (Київ, 2010) інноваційна діяльність Ли-
сичанського педагогічного коледжу з застосування сучасних педаго-
гічних та інформаційних технологій як засобу забезпечення якісної пе-
дагогічної освіти визнана однією з найкращих і відзначена Почесним
Дипломом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Ди-
рекції Програми Intel в Україні та іменним чеком на 3000 грн.
Все вище зазначене створює реальні умови в Лисичанському педа-

гогічному коледжі для підвищення рівня якісної підготовки майбутніх
фахівців через:

– підвищення наукового та методичного рівня викладачів шляхом
співпраці з відповідними кафедрами ЛНУ імені Тараса Шевченка, на-
вчання на курсах за новими освітніми технологіями, участі у педагогіч-
них експериментальних лабораторіях;

– створення та постійне вдосконалення навчально-методичного за-
безпечення викладання навчальних дисциплін, що відповідає запитам
підготовки фахівця на сучасному етапі розвитку суспільства та з про-
екцією на майбутнє;

– використання інтерактивних методів роботи та інформаційно-ко-
мунікаційних технологій;

– створення сучасної мережі науково-дослідної діяльності студентів,
залучення до практично-експериментальної діяльності студентів.
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2.2. Інтеграція навчальної й наукової, навчально-виробничої
й соціально-гуманітарної роботи – обов’язковий компонент за-
безпечення якісної вищої освіти

Інтеграція освітнього й наукового складників у діяльності вищих
навчальних закладів є необхідною умовою якісної підготовки фахівців,
розвитку й реалізації інтелектуально-творчих здібностей викладачів і
студентської молоді, вагомим чинником розвитку наукового й іннова-
ційного потенціалу держави. Необхідність поєднання навчання й дослі-
джень на всіх циклах вищої освіти зазначена в Бельгійському (Лю-
венському) комюніке 2009 р. „Болонський процес 2020 – Європей-
ський простір вищої освіти в новому десятиріччі”. Реальна інтеграція
освітньої і наукової складових у діяльності вищих навчальних закладів
можлива за умови визначення як критерія якісної вищої освіти здійснен-
ня наукових досліджень з урахуванням їх визнання  науковою спільно-
тою (опублікування результатів досліджень у наукових виданнях з ви-
соким фаховим рейтингом, які перекладаються багатьма мовами, ре-
феруються, цитуються), використання їх результатів у навчальному про-
цесі, залучення студентів до дослідницької діяльності, орієнтацію ви-
кладання на новітні наукові досягнення, розвиток інтелектуально-твор-
чого потенціалу студентської молоді.
Кожна розвинута країна сьогодні спирається на інноваційну тріаду:

освіта – дослідження – інновації. В Україні на державному рівні тільки
починають реалізовуватися заходи щодо інтеграції науки й освіти в про-
цесі підготовці фахівців. Починаючи з 2008 р. в Україні діє державна
цільова програма інтеграції науки й освіти в університетах на 2008 –
2012 роки „Наука в університетах”. Слід зазначити, що ця програма
стала основоположною при розробці й упровадженні низки регіональ-
них програм, зокрема „Програма розвитку науки в Луганському націо-
нальному університеті імені Тараса Шевченка на 2009 – 2015 рр.”
Водночас, як свідчить аналіз діяльності багатьох українських ВНЗ

І – ІІ рівнів акредитації, наукова робота не є обов’язковою для більшості
студентів і не виступає найважливішим компонентом їхньої професій-
ної підготовки. Недостатньо розробленими залишаються теоретичні й
методичні засади інтеграції освіти й науки, що призводить до низки
суперечностей:

– між широкими можливостями ВНЗ до організації й проведення
наукових досліджень, виховання спеціаліста-дослідника та віддаленістю
науково-дослідної роботи від навчального процесу;
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– між підвищеними вимогами до професійної підготовки майбутніх
фахівців, які повинні володіти високим рівнем дослідницької культури,
науковим потенціалом, що реалізується під час творчого вирішення
складних практичних задач і відсутністю в більшості ВНЗ системної
науково-дослідної роботи викладачів і студентів, що є однією з основ-
них умов створення науково зорієнтованого освітнього середовища тощо.
Тому відкритим і актуальним залишається питання: як провести

якісну перебудову процесу навчання у вищій школі, щоб підготовка
майбутніх фахівців спиралася на наукові дослідження, які проводять
викладачі спільно зі студентами. Тому рівень інтеграції наукової діяль-
ності з навчальним процесом не забезпечує належну підготовку високо-
кваліфікованих фахівців і створення конкурентоспроможних наукових
розробок.
В. Вернадський, характеризуючи роботу викладача вищої школи в

„Листах про вищу освіту” (1913 р.), наголошував: „У вузі наукова ро-
бота така ж важлива, як і навчальна, і з цією останньою взаємопов’яза-
на і переплетена... Лише поступово усвідомлення нерозривності науко-
вої роботи з правильно поставленим викладанням у вищій школі стає
пануючим в академічному середовищі”. На жаль, період „поступового
усвідомлення нерозривності” достатньо затягнувся.
Причина у невідпрацьованому дійовому організаційно-економічно-

му механізмі залучення до наукової роботи талановитої молоді, забез-
печення розвитку студентської наукової діяльності. Сучасна система
навчально-наукової діяльності вищого педагогічного закладу повинна
бути особистісно зорієнтованою, тобто виховання наукової культури
особистості з максимально можливою індивідуалізацією, створенням
умов для саморозвитку, утвердженням педагогічної етики. У педагогіч-
ному ВНЗ має бути створене наукове середовище, яке б сприяло фор-
муванню й розвитку в студентів науково-дослідницьких умінь, залу-
чення їх до активної самостійної наукової діяльності.
Інтеграція двох видів діяльності: науково-дослідної й навчальної –

складний системний процес, спрямований на організацію й реалізацію
навчального процесу через дослідницьку діяльність, уміння застосову-
вати знання з різних галузей у вирішенні конкретної науково-дослідної
задачі, коли навчальний процес ґрунтується на проведенні наукових
досліджень викладачів, студентів і аспірантів. Це вимагає формування
в студентів здібності самостійно проводити творчі дослідження; роз-
витку бажання активно виражати себе в науковій творчості. Таким чи-
ном, інтеграцію науково-дослідної й навчальної роботи ми розглядаємо
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як найважливіший чинник, рушійну силу, умову процесу вдоскона-
лення професійної підготовки майбутніх учителів.
Під інтеграцією науково-дослідної й навчальної роботи майбутніх

учителів ми розуміємо систему дій, що ґрунтується на єдності мети й
завдань професійної підготовки через включення студентів до дослід-
ницької діяльності, має методологічне, методичне й програмне забезпе-
чення, передбачає взаємодію всіх структурних складників науки й осві-
ти, що входять у загальну функціональну систему професійної підготовки.
Важлива роль у належній організації та проведенні інтеграції науко-

вої й навчальної роботи належить скоординованим навчальним планам
спеціальності, реалізація положення про систему науково-дослідної
роботи студентів у навчальному закладі, орієнтація на потребу науково-
методичного забезпечення самостійної роботи студентів.
Система керівництва організацією науково-дослідної роботи сту-

дентів у Лисичанському педагогічному коледжі реалізується Радою з
науково-дослідної роботи студентів і викладачів та здійснюється за орга-
нічно поєднаними напрямами: науково-методична робота викладача,
науково-дослідницька робота студентів у навчальному процесі та науко-
во-дослідна робота студентів у позанавчальний період, які в комплексі
забезпечують підготовку спеціалістів-дослідників. Окреслені напрями
включаються в загальні плани навчально-виховної, науково-методичної
роботи коледжу, циклової комісії.
Досвід свідчить, що розвиток наукових досліджень безпосередньо

впливає на якість навчального процесу, оскільки вони змінюють не лише
вимоги до рівня знань студентів, а й сам процес навчання і його струк-
туру у вищій школі, підвищуючи ступінь підготовленості майбутніх спеці-
алістів, їхній творчий практичний кругозір.
Інтеграція наукової й навчальної роботи не лише змінює зміст і зна-

чення навчальних дисциплін, а й підказує нові форми та методи прове-
дення навчального процесу. Результати науково-дослідної роботи відби-
ваються в нових курсах, лекціях і практичних (семінарських) заняттях.
Як свідчить практика, залучення до наукової роботи робить для сту-
дентів дисципліни, які вивчаються, предметними, стимулюючи їх за-
своєння. Причому науково-дослідна діяльність є органічною частиною
й обов’язковою умовою успішної роботи вищих навчальних закладів.
Студенти не лише отримують найновішу наукову практичну інформа-
цію від викладачів на лекційних і семінарських заняттях, лабораторних
роботах і виробничих практиках (особливо старшокурсники), а й бе-
руть участь у наукових дослідженнях.
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Поступове зростання обсягу й складності набутих студентами знань,
умінь, навичок у процесі виконання ними наукової роботи забезпечує
вирішення таких основних завдань:

– формування наукового світогляду, оволодіння методологією та
методами наукового дослідження;

– надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціаль-
ністю, досягненні високого професіоналізму;

– розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей сту-
дентів у вирішенні практичних завдань;

– прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідної ро-
боти;

– розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у
своїй практичній роботі;

– розширення теоретичного кругозору й наукової ерудиції майбут-
нього фахівця;

– створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, вихо-
вання у вузі резерву вчених, дослідників, викладачів.
Навчально-дослідницька (або науково-навчальна) робота студентів

є обов’язковою. Мета цього виду діяльності, обов’язкової на всіх
освітньо-кваліфікаційних рівнях, – формувати науковий світогляд,
сприяти молодим дослідникам в опануванні методології і методів
наукового пошуку. Її ефективність залежить від скоординованості всіх
компонентів системи професійної підготовки, спрямованості потре-
бово-мотиваційної сфери студента на дослідницький пошук з першо-
го до випускного курсу, особистісно-діяльнісного підходу до навчан-
ня. Виконання науково-навчальної роботи в процесі навчальних дис-
циплін відбувається при оптимальному співвідношенні репродуктив-
них і творчих завдань, індивідуальних і колективних форм організації
процесу навчання, максимальному насиченні занять ситуаціями
спільної творчої діяльності.
Крім того, студенти з допомогою викладачів повинні набути умінь

користуватися науковою, довідковою, методичною літературою, воло-
діти методикою реферування тексту, володіти навичками комп’ютерної
обробки даних; володіти методами інформаційного пошуку (також і в
системі Інтернет).
Освітні технології, які запроваджуються в процес підготовки

фахівців, повинні забезпечувати не лише отримання майбутніми вчите-
лями повноцінної якісної освіти, але й професійної компетентності з
фахових дисциплін, методики, оволодіння культурою мислення, потре-
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бу в постійному оволодінні новими знаннями, використовуючи бібліо-
течні фонди, комп’ютерну й аудіовізуальну техніку.
Таким чином, система професійної підготовки повинна бути спря-

мована на підготовку вчителя-дослідника нового типу мислення, якому
притаманний високий динамізм, для якого головним є культ пошуку
пізнання, а не лише культ знань.
Як показує аналіз, проведення студентами наукових досліджень

впливає на якість навчального процесу: з’являються нові форми і мето-
ди проведення лекцій, практичних і семінарських занять, збагачується
їх зміст. У співавторстві „викладач – студент” створюються авторські
підручники і навчальні посібники. Уведення елементів науково-дослід-
ної діяльності в різні форми занять сприяє виробленню у студентів твор-
чих здібностей, ініціативності та самостійного мислення. Наукові до-
слідження є базою для студентських курсових робіт.
У той же час маємо констатувати надто пізнє (у більшості випадків

на третьому-четвертому курсах) залучення студентів до науково-до-
слідницької діяльності, її недостатню мотивацію, нечіткий характер зв’яз-
ку з майбутньою професійною діяльністю, відсутність наукової ініціати-
ви з боку як студентів, так і викладачів-наукових керівників.
Інтеграція наукової й навчальної роботи ставить   обов’язкову вимо-

гу переходу викладачів до концентрованих форм подання навчального
матеріалу в поєднанні з активною самостійною роботою студентів та
забезпечення регулярних консультацій студентів із викладачами. За
таких умов неодмінно повинні змінитися функції студента й функції ви-
кладача. Студенти разом із засвоєнням відповідних знань мають роз-
вивати в собі здатність, навички і вміння самостійно їх шукати і знахо-
дити, тобто оволодівати науковим методом пізнання. Завдання викла-
дачів – допомогти студентам навчитися учитися. Вибудовується така
система відносин студента з викладачем, у якій розвиваються індивіду-
альні можливості кожного. У процесі навчання для студента на основі
індивідуальної роботи створюються всі умови для розвитку й форму-
вання таких необхідних якостей як самостійність, ініціативність, творчість,
упевненість, захоплення, дослідницький стиль діяльності, культура по-
шуку і праці. Зазначені якості допоможуть визначитися та адаптуватися
майбутньому фахівцеві, який буде діяти в нових суспільних умовах.
Крім того, важко уявити сучасного фахівця, майстра своєї справи без
творчих здібностей, ерудиції та ділової активності. А вони, як показує
досвід,  розвиваються саме в умовах індивідуального навчання, само-
стійного пошуку, дослідницької діяльності. Кожного року ми плануємо
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роботу навчальних кабінетів у позанавчальний час. Аналіз роботи кабі-
нетів протягом поточного року дає сумні результати: викладачі є, а сту-
дентів – немає. Винятком залишаються періоди атестації, закінчення се-
местру. Спілкування викладача й студента, як шлях до інтеграції на-
вчальної й наукової роботи, у нас дуже слабке, а то й взагалі відсутнє.
Дослідницька робота в позанавчальний час є продовженням навчаль-

но-дослідницької й є ефективним засобом об’єктивного вияву обдаро-
ваної студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулю-
вання потреби в творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-
пізнавальної діяльності. Серед форм наукових досліджень, до яких за-
лучаються студенти в позанавчальний час, виокремлюємо гуртки, про-
блемні групи, проблемні майстерні, наукові лабораторії, дискусійні клуби
тощо. Початковою формою позааудиторної наукової роботи є предметні
гуртки, метою яких є ознайомлення із проблематикою науки, глибше
вивчення окремих питань цієї науки, опанування принципів, методів,
прийомів ведення наукової роботи, формування у студентів основних
навичок, необхідних для подальшої самостійної роботи („Світоч” (керів-
ник Кечик О. О.), „Лілея” (керівник Шкуран О. В.), „Магія” (керівник
Цимбал О. В.) – 45 студентів (7.5%).
Студенти старших курсів працюють у проблемних групах, у науко-

вій лабораторії, секціях НСТ під керівництвом викладача, виконують
критичний аналіз існуючих наукових концепцій, збирають і обробляють
емпіричний матеріал, опановують методологію й логіку наукового до-
слідження – 150 студентів (24.7 %).
Викладач має право здійснювати диференційований підхід у науко-

вому керівництві, приділяючи більшу увагу студентам, котрі прагнуть
наукового розвитку. Це здійснюється, як правило, з урахуванням пси-
хологічних особливостей студента, його наукового чи педагогічного
інтересу. Такі студенти-дослідники (5 %) беруть участь у наукових кон-
ференціях, конкурсах, олімпіадах.
Практика підтверджує: лише спільними зусиллями, скоординова-

ними діями можна забезпечити безперервність ланцюжка: творчий ви-
кладач – дослідник, викладач-науковець – активний студент-дослідник
– обдарований магістрант – талановитий аспірант – видатний науковець.
Формування й реалізація творчих якостей майбутніх дослідників

залежить від особистісних якостей викладачів, які працюють у коледжі,
на спеціальності. Для ефективного навчання студентів важливою є науко-
ва ерудиція педагога, яка забезпечує викладання без штампів, в твор-
чому трактуванні, зі своїм ставленням до нього, його наукової й при-
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кладної значущості. Свого часу К. Д. Ушинський писав: „Лише осо-
бистість може впливати на розвиток і визначення особистості, лише
характером можна створювати характер”.
Викладач вищої школи в усі часи поєднував навчальну, наукову,

методичну та організаційну роботу. Наукова діяльність є невід’ємною
складовою робочого часу кожного викладача коледжу. Особистим
прикладом (блискучим читанням лекцій, скрупульозним ставленням
до наукових досліджень, участю в наукових заходах, створенням
авторських посібників і підручників тощо), турботою, зацікавленістю,
науковою творчістю, “науковою іскоркою в очах” викладач мотивує
самостійний науковий пошук студентів, пробуджує в них таке ж став-
лення до наукової роботи.
З метою підвищення ефективності наукових досліджень у коледжі

реалізується система роботи, яка передбачає:
– напрацювання механізмів, які забезпечать підготовку висококва-

ліфікованих фахівців з вищою освітою через творчу науково-дослідну
роботу. Кожен викладач коледжу повинен володіти методологією науко-
вих досліджень і вже на цій основі бути носієм знань з відповідної на-
вчальної дисципліни. Вищій школі не має бути притаманне „шкільниц-
тво” як пряме механічне відтворення змісту освіти;

– створення системи мотивації наукової та науково-методичної діяль-
ності викладачів диференційованим підходом до визначення обсягу їхнього
навчального навантаження та заохочення за отримані наукові результати.
Запровадження рейтингу наукових досягнень як реальної системи

обліку результатів наукової роботи, спираючись на яку, можна об’єктивно
визначити викладачів, які справді займаються наукою, і тих, які лише
говорять про неї. Циклові комісії не повинні бути лише формальним
об’єднанням викладачів певних дисциплін, а мають функціонувати як
навчально-науковий підрозділ, де навчання й наукові дослідження є
взаємопов’язаними складниками. Прикладами таких циклових комісій
є циклові комісії загальної філології, дошкільної педагогіки й загальної
педагогіки і психології, фізичного виховання, соціально-гуманітарних,
загальнотехнічних, природничо-математичних дисциплін.
Циклові комісії стали науковим осередком, викладач – дослідни-

ком, а студент – співвиконавцем наукового дослідження. А головним є
те, що студент отримує найсучасніші знання в обраній галузі та засвоює
наукові методології їх отримання. Посилення ролі коледжної науки не-
можливе без зміцнення циклових комісій як первинних ланок наукової
ієрархії коледжу.
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Узагальнення досвіду роботи науковців, викладачів вищих педаго-
гічних закладів різних рівнів акредитації, у тому числі і нашого на-
вчального закладу, опитування студентів-дослідників, дало можливість
з’ясувати як прогресивні тенденції в практичній реалізації навчально-
дослідницької роботи, так і її недоліки.
До прогресивних тенденцій в практичній реалізації навчально-

дослідницької роботи можна віднести:
1. Реальність і результативність наукової роботи педагогічних ВНЗ І –

ІІ рівнів акредитації.
2. Різноманіття вибору форм науково-методичної роботи викладачів

та науково-дослідної роботи студентів. До основних форм її організації
належать такі:

– навчально-дослідна робота за навчальними планами;
– включення елементів науково-дослідної роботи до навчальних

занять, курсових, дипломних робіт;
– студентські наукові проблемні групи;
– студентські науково-практичні конференції;
– наукові семінари й спецкурси з залученням студентів до виконан-

ня самостійних наукових робіт і досліджень;
– засвоєння студентами різних засобів і систем науково-технічної

інформації тощо;
– проведення навчальних занять провідними ученими ВНЗ ІІІ –

V рівнів акредитації;
– проведення на базі коледжу спільних з провідними кафедрами

ЛНУ імені Тараса Шевченка наукових заходів. Аналізуючи зміст дер-
жавних заходів щодо інтеграції науки й освіти, зазначимо, що переваж-
но вони розкривають механізми інтеграції через удосконалення норма-
тивно-правової бази, забезпечення функціонування університетів до-
слідницького типу, забезпечення економічної привабливості наукової
діяльності у вищих навчальних закладах, створення нормативно-пра-
вових засад стимулювання залучення позабюджетних коштів для роз-
витку наукової діяльності ВНЗ, тощо;

– підготовка навчально-методичних розробок;
– наукові дослідження з проблем освіти як важливий фактор удос-

коналення навчального процесу;
– пошук нових форм роботи з обдарованою молоддю;
– створення авторських посібників нового покоління.
Моніторинг якості організації діяльності циклових комісій коледжу

щодо забезпечення інтеграції наукової й навчальної роботи показав спря-
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мованість навчальних планів, навчальних програм дисциплін на те, щоб
майбутній учитель з першого до випускного курсу на всіх етапах про-
фесійної підготовки фахівця мав змогу розвивати себе як дослідника.
Проведений нами аналіз освітньої діяльності нашого колективу дає

можливість зробити висновок, що в контексті професійної підготовки
майбутніх учителів спільний науковий і навчальний потенціал вищої
школи використовується достатньою мірою. Колектив постійно удос-
коналює реально діючий механізм інтеграції науково-дослідної й навчаль-
ної роботи: підвищення рівня науково-дослідної діяльності у ВНЗ, за-
безпечення зв’язку науки з навчальним процесом, удосконалення форм
і методів організації наукових досліджень у процесі професійної підго-
товки майбутніх фахівців.
Освіта майбутнього фахівця має бути фундаментальною, якісною,

здійснюватися в органічному взаємозв’язку з наукою і педагогічною
практикою. Входження України до європейського освітнього простору,
оновлення системи професійної підготовки вчителів мають глибинний
характер і потребують розв’язання проблем становлення та розвитку
педагога, який усвідомлює свою професійну відповідальність, є люди-
ною культури, яка не лише інформує, а й активно впливає на духовно-
освітній розвиток тих, кого навчає та виховує. Тому у вищих педагогіч-
них навчальних закладах домінантою навчально-виховного процесу стає
підготовка вчителя-творця, вчителя-вихователя, спроможного вийти за
межі навчального предмету, стати для учнів своєрідним носієм націо-
нальної та світової культури і цінностей.
Інтеграція наукової й навчальної роботи – можливість для кожного

навчального закладу вижити завдяки  використанню власного науко-
вого потенціалу через впровадження інновацій, збереження високого
людського потенціалу, стимулювання розвитку  дослідницької діяльності
й запровадження її результатів у процес підготовки фахівців.
Одним із головних напрямів модернізації освіти в Україні й першим

кроком у створенні основи для якісної інтеграції наукової й навчальної
роботи є створення якісно нової школи – школи життєтворчості й само-
реалізації особистості, в якій утверджується бажання і вміння навчатися
впродовж життя. Тому так гостро стоїть проблема формування в про-
цесі навчання активного, самостійного, творчого мислення студентів.
Студентам потрібно допомогти позбутися шаблонного, стереотипного
мислення, стандартних установок, які вбивалися в їхні голови ще з
дитинства. Сучасна вища освіта повинна виховувати у студентів здатність
до самостійної навчальної діяльності, самостійного здобуття знань.
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Тому ефективним засобом інтеграції навчальної та наукової роботи є
організація самостійної роботи студентів. Аналіз наукової літератури дозво-
лив виділити основні підходи до визначення такого поняття, як „самостійна
робота”. Так, окремі науковці вказують, що самостійна робота – це:

– різноманітні види індивідуальної та групової пізнавальної діяль-
ності студентів, які здійснюються ними на аудиторних заняттях і в поза-
аудиторний час (Нізамов Р., Сагіна Н та ін.);

– різноманітні типи навчальних завдань, які виконуються під керів-
ництвом викладача (П. Підкасистий, Гарунов М., Нікандров Н., Зорі-
на Л., Скаткін М. та ін.);

– система організації роботи, при якій управління навчальною діяль-
ністю студентів відбувається за відсутності викладача і без його безпо-
середньої допомоги (Граф В., Ільясов І., Ляудіс В., Сагіна Н., Чиж О.);

– робота студентів, яка проводиться за спеціальним індивідуальним
навчальним планом, складеним на основі врахування індивідуальних
особливостей і пізнавальних можливостей студентів (Архангельсь-
кий С., Деркач Л., Шайдур І., Сагіна Н. та ін.);

– це діяльність, що зумовлена самостійним пошуком майбутнього
фахівця з метою досягнення результатів, які мають об’єктивну чи суб’єк-
тивну новизну та оригінальність, а також прогресивність, за умов воло-
діння засобами організації цієї діяльності на тлі позитивного ставлення
до пізнання.
Для отримання інформації щодо специфіки організації самостійної

роботи у Лисичанському педагогічному коледжі було проведено анке-
тування, в якому взяли участь 32 викладачі та 170 студентів коледжу.
Аналіз відповідей викладачів та студентів коледжу показав, що поняття
„самостійна робота” викладачі розуміють як:

– форму навчальної роботи, яка сприяє більш глибоку аналізу навчаль-
ного матеріалу, підвищує самостійність студента, розвиває мислення;

– це один із видів навчальних занять;
– це вид навчальної діяльності студентів, який проводиться в поза-

навчальний час;
– форма організації позааудиторної навчальної діяльності студентів,

яка здійснюється без посередньої участі викладача, але за його чіткими
методичними вказівками.
Студенти висловлюють такі думки щодо визначення поняття „само-

стійна робота”:
– це робота, яка спрямована на виконання певних завдань, опра-

цювання додаткового матеріалу, удосконалення знань і навчальних умінь;
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– це „власне опрацювання матеріалу й пошук інформації, яку пере-
віряє викладач”, „самостійне ознайомлення з новим матеріалом”.
Студенти 1 курсів поняття „самостійна робота” визначають теж по-

різному, хоча за навчальним планом із загальноосвітніх предметів само-
стійна робота як форма навчальної діяльності відсутня. Студенти плута-
ють домашню й контрольну роботи з самостійною, про що свідчать такі
відповіді – „самостійна робота, коли ти пишеш сам все, що знаєш, що
вчив”, „це звичайна робота з перевірки знань на тему”, „не подобають-
ся усні відповіді, подобаються письмові роботи й тестування”, „викла-
дачу слід надати часу для повторення матеріалу, забрати лекційні зоши-
ти й шпаргалки”, „скільки викладач надав часу, стільки й пишемо, вза-
галі від 15 до 30 хвилин” тощо. Отже, викладачам необхідно ретельно
пояснювати студентам, особливо 1 курсу, чим самостійна робота
відрізняється від перевірки знань за темою.
Аналізуючи відповіді науковців, викладачів, студентів ми бачимо,

що відсутня єдина думка стосовно визначення поняття „самостійна ро-
бота”. Так, якщо самостійна робота – метод навчання, то її можна вва-
жати засобом закріплення та тренування, вироблення вмінь та навичок.
А якщо самостійна робота – форма організації навчальної діяльності
студентів, то вона виступає засобом розвитку творчих здібностей та
професійного мислення.
Форми організації самостійної роботи поділяють на аудиторну та

позааудиторну роботу. Модульно-рейтингова система навчання більше
часу відводить на позааудиторну навчальну діяльність студентів, а саме:
самостійну навчальну діяльність без участі викладача. Існують такі форми
позааудиторної самостійної роботи, як індивідуальна науково-дослід-
ницька робота (публікації, участь у конференціях, олімпіадах та інших
конкурсах) та робота в навчально-методичних кабінетах, лабораторіях
у позанавчальний час, робота в інформаційних мережах і опрацювання
додаткової літератури (остання відбувається без керівництва виклада-
ча). У модульно-рейтингової системі навчання самостійна робота сту-
дентів є не чим іншим, як формою організації навчальної діяльності та
засобом формування самостійності та активності особистості, вміння
ставити й самостійно вирішувати теоретичні і практичні завдання, а якість
виконання самостійної роботи залежить від її мотивації: усвідомлення
мети і значимості самостійної роботи, її функцій.
Важливо, щоб і викладач, і студент чітко розуміли, що метою само-

стійної роботи студентів є не тільки формування у студентів уміння само-
стійно поповнювати свої знання та вільно орієнтуватися у потоці науко-
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вої інформації, а й формування активності та самостійності як необхід-
ної умови для подальшого самонавчання.
Самостійна робота, на думку науковців, виконує різні функції,

серед яких важливе значення мають:
– навчальна, яка полягає в опрацюванні першоджерел, що сприяє

більш глибокому осмисленню вже засвоєної суми знань;
– пізнавальна, призначення якої полягає в опануванні новою сумою

знань, розширенні меж світогляду;
– коригуюча, що передбачає осмислення новітніх теорій, концепцій,

категорій, підходів до визначення сутності відомих понять, напрямків
розвитку науки і т.п.;

– стимулююча, сутність якої полягає у такій організації самостійної
роботи, коли студент отримує задоволення від результатів пізнавальної
діяльності;

– виховна, що спрямована на формування таких якостей, як воля,
цілеспрямованість, відповідальність, дисциплінованість;

– розвиваюча, що спрямована на розвиток самостійності, творчості,
дослідницьких умінь особистості.  Аналіз анкет показує, що 48% ви-
кладачів називають 3 основні функції (навчальну, виховну, розвиваючу).
Функції самостійної роботи нерозривно пов’язані  з її видами та

формами, які в практиці нашої роботи ототожнюються. У педагогічній
літературі існує багато класифікацій типів і видів самостійної роботи
студентів.
Найбільш доцільною у зв’язку із завданнями вищої школи є класи-

фікація, запропонована П. Підкасистим, у якій розмежовуються само-
стійні роботи за зразками, реконструктивно-варіативні, евристичні (част-
ково-пошукові) і творчо-дослідницькі.
Самостійні роботи за зразком включають розв’язання типових

завдань, виконання різноманітних вправ за зразком. Вони дозволяють
засвоїти матеріал, але не розвивають творчу активність. У процесі вивчен-
ня навчальних дисциплін це роботи, що пов’язані, у першу чергу, з
методом спостереження. Це перший тип розумової діяльності, що ґрун-
тується на розпізнанні об’єкта, предмета, явища, що вивчається. На цьому
рівні відбувається засвоєння навчальної інформації.

Конструктивно-варіативні самостійні роботи передбачають
необхідність відтворення не лише функціональної характеристики знань,
а й їх структури, залучення відомих знань для розв’язання інших зав-
дань, проблем, ситуацій. Це другий тип (рівень) розумової діяльності, на
якому відбувається відтворення й розуміння явищ, що вивчаються. При-
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кладом конструктивно-варіативної самостійної роботи є й електронна
скарбничка, матеріали якої систематизовані Довгополою О. В.
Два розділи цієї скарбнички „Створення електронних дидактичних

матеріалів” і „Позакласна робота з математики” є результатом виконан-
ня самостійних робіт з методики викладання математики студентами
спеціальності „Початкова освіта” ОКР „бакалавр”. Перевіряючи вико-
нання цих робіт, на думку Олени Валентинівни, важко втриматися від
спокуси зберегти найбільш цікаві й творчі роботи для подальшого ко-
ристування ними.
Матеріали скарбнички дозволяють викладачу на ввідному в модуль

занятті, розповідаючи про зміст самостійної роботи в модулі, ознайо-
мити студентів зі змістом відповідних розділів „Електронної скарбнич-
ки”. Студенти проводять аналіз матеріалів, називають переваги та недо-
ліки, створюють власні скарбнички. Таким чином, викладач, з одного
боку, збирає матеріал, який дуже корисний для майбутніх молодих вчи-
телів, з іншого боку, вмотивовує студентів до розробки найкращої скарб-
нички.

Евристичні самостійні роботи пов’язані з розв’язанням окремих
питань, проблем, окреслених на лекціях, семінарських, лабораторних,
практичних заняттях. Це третій тип розумової діяльності, що передбачає
функціонування уміння бачити проблему, самостійно її формулювати,
розробляти план її розв’язання. Це рівень розумової діяльності, на яко-
му здійснюється більш глибоке розуміння явищ, процесів і розпочи-
нається творча діяльність. Як приклад такого різновиду самостійної
роботи можемо назвати індивідуально науково-дослідну роботу Дол-
женко Ганни під керівництвом Мурсамітової І. А. „Використання
комп’ютерних технологій на уроках музики”. У роботі студентка роз-
криває актуальність використання комп’ютерних технологій на уроках
музичного мистецтва, методику проведення уроку музики у початковій
школі, розглядає дидактичну структуру мультимедійного уроку музи-
ки. Матеріали дослідної роботи ґрунтуються на власних дослідженнях
студентки (опитування, анкетування тощо). Практичною значущістю
роботи є створення мультимедійного навчально-ігрового комплексу
музичних програм та ігор. Цей матеріал може бути використаний при
викладанні дисциплін „Музика”, „Методика викладання музики” під
час проведення пробних уроків музики та під час проходження перед-
дипломної практики.

При здійсненні дослідницьких самостійних робіт (творчих зав-
дань, наукових проектів) студенти повинні відходити від зразка. Пізна-
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вальна діяльність цього типу набуває творчого, пошукового характеру,
для її здійснення визначається система оптимального поєднання методів
розв’язання проблемних ситуацій. Це четвертий рівень розумової діяль-
ності, на якому уможливлений вияв інтелектуального потенціалу й твор-
чих здібностей студентів, реалізуються їх дослідницькі здібності. Як різно-
вид представляємо самостійну роботу, виконану в формі науково-
го проекту „Мова і нація” (кер. Шуліка Л. В.).
Проект передбачав застосування знань з української мови, методи-

ки викладання української мови, історії України, української мови за
професійним спрямуванням і був запропонований студентам 4 курсу
спеціальності „Початкове навчання”. Ідея проекту виникла у зв’язку зі
святкуванням Міжнародного дня рідної мови. Студентам було запропо-
новано різні види діяльності:

– 1 група – „У нас одне коріння” вивчала питання мовного держа-
вотворення шляхом аналізу українського законодавства щодо мовного
питання, тенденцій розвитку багатомовності в світі та зразки мовних
моделей різних держав.

– 2 група – „Рідна мова-рідній школі” мала на меті вивчити мето-
дичні проблеми у навчанні української мови в умовах двомовного регі-
ону, дослідити, як формувалась методична наука на сході України.

– 3 група – „Неукраїнські українці” вивчала історію виникнення
українських діаспор та їх сучасне життя, наявність українських ЗМІ та
підтримання української мови у світі, встановлювала спілкування з пред-
ставниками української діаспори в Італії.
Головним результатом проекту стало ініціювання та проведення

міського Дня рідної мови у коледжі, в процесі якого студенти не лише
глибоко розкрили зазначені питання, а й розповіли про знайомство та
спілкування з італійською журналісткою Маріанною Сороневич, про-
вели он-лайн спілкування з українським студентом, який навчається в
Селезіанському університеті Михайлом Думінським.
Для зацікавленості студентів викладачем на початку проекту була

пропонована мультимедійна лекція „Спочатку було слово…”, а також
мультимедійна викладацька презентація, проведена екскурсія до місце-
вих музеїв, історичних архівів, продемонстровано викладацькі та сту-
дентські проекти за програмою Інтел.
У результаті роботи над проектом студенти не просто опанували

знання з теми „Розвиток української мови та її функціонування в умо-
вах двомовності та багатомовності”, а й дізналися про нові моделі мов-
ної політики, з’ясували, якими державними документами вона регла-
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ментується в Україні. На сьогодні це третій навчальний проект під керів-
ництвом Шуліки Л. В.
Серед інших видів самостійної роботи, яка передбачає науково-до-

слідну діяльність викладачі Лисичанського педагогічного коледжу на-
зивають:

– аналіз наукових статей;
– створення комп’ютерних ігор;
– створення електронних посібників;
– написання наукових статей;
– проблемно-творчі завдання;
– індивідуальна науково-дослідна робота;
– індивідуальні завдання дослідного характеру;
– підготовка тез до участі в конференції;
– підготовка портфоліо;
– проведення досліджень та на їх основі розробка виступів;
– розробка Інтел-проектів;
– підготовка відеоматеріалів та на їх основі  розробка питань для
  обговорення;
– творчі проекти;
– дослідницькі проекти в рамках вивчення практичних занять;
– аналіз нормативних документів.
Серед самостійних робіт науково-дослідного характеру є і специфічні

види для кожного предмету, такі як:
– створення веб-сайтів;
– створення дитячих програм для ТV;
– розробка карток зі спортивними іграми;
– проведення психолінгвістичних експериментів;
– розробка консультацій.
Неефективними видами самостійної роботи викладачі називають

реферати (22%), бездумне переписування матеріалу (38%), а 29%
викладачів вважають, що неефективних видів самостійної роботи не
буває.
Аналіз анкет студентів коледжу зі спеціальності „Дошкільна освіта”

показав, що взагалі їм подобається виконувати творчу роботу, такі види
як презентація, пошук цікавого матеріалу, практичні завдання на виго-
товлення наочного матеріалу, опрацювання додаткових джерел. Сту-
денти вважають цікавими й необхідними для майбутньої професійної
діяльності такі види навчально-дослідної роботи як аналіз продуктів
діяльності дітей (малюнки дошкільників), аналіз планів і занять вихова-
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телів, які потрібно виконати при самостійному опрацюванні завдань з
дошкільної педагогіки, методики ознайомлення з природою; складання
й проведення опитування дітей дошкільного віку (психологія), аналіз
стану здоров’я дітей (методика фізичного виховання), спостереження,
анкетування, які проводяться під час педагогічної практики. При орга-
нізації самостійної роботи студенти висловлюють побажання виклада-
чам: враховувати рівень розвитку та індивідуальні особливості кожно-
го студента, кількість, складність і зрозуміле роз’яснення виконання
завдань, наявність і доступність літературних джерел у бібліотеці („не
один екземпляр”), обсяг матеріалу („бо з інших предметів теж зада-
ють”). Не подобаються завдання, спрямовані лише на письмове опра-
цювання – тези, конспект. Дозування часу для виконання самостійної
роботи студенти визначають у межах від 2 годин до тижня, залежно від
виду роботи, відповідають, що намагаються виконувати вчасно, але
„іноді не вистачає часу”. Уважають, що викладачі взагалі об’єктивно
оцінюють виконання самостійної роботи, вірно знижують бали при не-
своєчасному її виконанні, але й спостерігається занижена шкала оці-
нювання. Взагалі, студентів влаштовує організація самостійної роботи,
але деякі, як пропозиції щодо покращення організації  самостійної ро-
боти висловлюють думки – „планувати завдання з виготовлення наоч-
ного матеріалу”, „надавати індивідуальні, великі за обсягом роботи,
пов’язані з професією”.
Є одиничні вимоги – звертання до викладача, наприклад, „вчителю

слід гарно пояснювати завдання і розповідати, де можна брати матері-
ал”, „зменшити об’єм роботи”, „більше ставити балів за самостійні ро-
боти„, „давати більше часу на підготовку”.
Студентам спеціальності „Початкова освіта” подобається розробка

мультимедійних презентацій, підготовка рефератів, відео. Але деякі
окремі студенти мають складність виконати презентацію за відсутності
комп’ютера. За словами студентів труднощі відчувають в тому, що „важ-
ко знайти матеріал”, „складність завдань та великий обсяг роботи”, „само-
стійної роботи часто потребує роботу в Інтернеті, а можливість їм корис-
туватися є не завжди”. Тому звертаються до викладачів з проханням вра-
ховувати обсяг роботи, час, можливості кожного, „чітко розповісти про
завдання”, „не надавати завдання по темі, яку не вивчали”; частина сту-
дентів говорять про врахування індивідуальних можливостей студентів
працювати з комп’ютером та в Інтернет-мережі. Залежно від обсягу й
складності завдань студенти витрачають час в межах 1 – 2-х годин до 1 –
2-х тижнів, намагаючись виконати роботу вчасно. Контроль з боку ви-
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кладачів ведеться систематично, об’єктивно виставляються бали. Оди-
ничні пропозиції полягають в тому, щоб „надавати матеріал або вказува-
ти, де його зайти”, „зменшити об’єм роботи і збільшити термін виконан-
ня”, „не знижувати оцінювання”, „надавати більше творчих робіт, щоб
було цікаво їх виконувати”. Пропозиції деяких студентів стосуються того,
що „теми і пояснення до самостійної роботи слід надавати на початку
семестру”, „зменшити обсяг роботи і кількість завдань”, „надавати спи-
сок літератури” Але, за словами тих, хто звик вчитися, все влаштовує „і
часу достатньо, і, якщо сильно захотіти, то все можливо виконати”.
Ставлення студентів спеціальності „Фізичне виховання” до само-

стійної роботи позитивне, вони розуміють, що така діяльність необхідна
для власного розвитку й професійного вдосконалення, тому й подо-
бається виконувати творчі й практичні роботи, не подобається складати
тези й реферати. Як пропозиції, студенти висловлюють такі думки, „що
слід надавати більше часу”, „більше презентацій та практичних робіт”,
потребують враховувати „доступність до підручників”, „наявність вка-
зівок до певних матеріалів”, бажання „виконувати роботу вдома”, „за-
давати такі завдання, щоб можна було взяти літературу в бібліотеці”.
Студентам спеціальності „Трудове навчання” подобається викону-

вати всі види робіт, однак вони не зазначають їх види. При виконанні
самостійної роботи студенти не відчувають труднощів, вважають спра-
ведливим її оцінювання, їх „все влаштовує”, але одиничні пропозиції
стосуються врахування „інтересів студентів” та збільшення часу на ви-
конання роботи. Студенти мають складність у пошуку матеріалів, їм
подобається робити презентації  і проектування, не подобається конс-
пектування; радять викладачам „враховувати реальність виконання ро-
боти” і зменшити їх кількість.
Специфіка вивчення психологічних дисциплін дозволяє студентам

спеціальності „Практична психологія” бачити зв’язок самостійної
роботи з науковою, називаючи різні методи дослідження: пошук інфор-
мації та її теоретичний аналіз, тестування та анкетування студентів інших
груп, складання блоку питань для бесід з наступною розробкою ви-
сновків. Студентам подобається знаходити додатковий матеріал, вико-
нувати творчі роботи, складати схеми, хронологічні таблиці, готувати
повідомлення і презентації, розробляти тести, висловлювати свої дум-
ки. Труднощі відчувають у пошуку матеріалу за відсутності інтернету у
окремих студентів та підручників у бібліотеці. Студенти говорять про те,
що самостійна робота оцінюється систематично й об’єктивно, для одер-
жання максимальної оцінки студенти намагаються зробити її вчасно.
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Пропозиції полягають в тому, щоб збільшити терміни виконання само-
стійної роботи  та надати можливість проводити постійний захист про-
ектів у мультимедійних аудиторіях.
Відповіді викладачів щодо контролю самостійної роботи свідчать

про розуміння її здійснення; різновидами контролю виступають за-
хист рефератів, повідомлень, презентацій, відеоматеріалів, методич-
ного портфоліо контрольні роботи, тестування, міні-диспути з опорою
на проведені дослідження, виступи на наукових семінарах та мето-
дичних брейн-рингах, створення наукових проектів, електронних по-
сібників тощо.
Отже, ми бачимо, що для організації самостійної роботи як засобу

залучення студентів до науково-дослідної роботи  необхідні такі умови:
– володіння студентами вміннями та навичками самостійної навчаль-

ної діяльності;
– формування у студентів потреби й інтересу до самостійної роботи;
– врахування індивідуальних особливостей студентів під час визна-

чення завдань для самостійної роботи;
– урахування групових особливостей студентів (рівень інтелекту-

ального розвитку, провідний тип темпераменту, мотив навчальної діяль-
ності та ін.);

– розробка індивідуальних творчих завдань для самостійної роботи
студентів над проблемними темами курсу й керівництво нею з боку
викладача;

– створення необхідного методичного матеріалу для організації
самостійної роботи студентів;

– грамотне керівництво самостійною роботою студентів і надання
вчасної допомоги для усунення недоліків.
Поступове зростання обсягу й складності набутих студентами знань,

умінь, навичок у процесі виконання ними наукової роботи забезпечує
вирішення таких основних завдань:

– формування наукового світогляду;
– надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціаль-

ністю, досягненні високого професіоналізму;
– розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей сту-

дентів у вирішенні практичних завдань;
– прищеплення студентам навичок самостійної науково-дослідної

роботи;
– розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у

своїй практичній роботі;
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– розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбут-
нього фахівця;

– створення та розвиток наукових шкіл, творчих колективів, вихо-
вання у вузі резерву вчених, дослідників, викладачів.
Другим кроком у залученні студентів до наукової роботи виконання

студентами творчих завдань дослідного характеру в рамках вивчення
навчального предмету. Цією роботою охоплені студенти 1 – 2 курсів
ОКР „молодший спеціаліст” та „бакалавр”.
Викладачами коледжу успішно апробуються такі форми творчих

завдань:
– реферати (10 – 12 аркушів);
– портфоліо (творчі доробки);
– проведення анкетування, його обробка;
– створення каталогу з певної теми, проблеми;
– розробка проекту щодо застосування інформаційно-комуніка-

ційних технологій;
– розробка тестів, кросвордів, схем, таблиць;
– підготовка відеоматеріалів.
Правильна організація виконання студентами творчих завдань до-

слідного характеру в рамках вивчення навчального предмету забезпе-
чує ефективність інтеграції навчальної, практичної, соціально-гумані-
тарної та наукової роботи. Результатом такої роботи  став ряд коледжних
науково-теоретичних конференцій:

– 2007 – 2008 н. р – „Прости нас, пам’яте, прости” та „Творець
вічного й прекрасного: Кирило Стеценко”;

– 2008 – 2009 н. р. – науково-теоретична конференція „Собор душі
О. Гончара”;

– науково-теоретична конференція „М. Гоголь та Україна”;
– 2009 – 2010 н. р. – науково-теоретична конференція „Дидактика

К. Д. Ушинського у світі сучасних освітніх технологій” тощо.
Викладач української філології Шуліка Л.В. спробувала об’єднати

однією науковою проблемою всю академічну групу студентів 2 курсу;
спеціальності „Початкове навчання” ОКР „молодший спеціаліст”.
Результати цієї роботи цікаві й плідні:

– створено навчальний інтегрований проект „Формула таланту”, у
процесі якого студенти, досліджуючи питання „Як передать, Донбас,
твою красу і силу?”, „Такий я ніжний, такий тривожний...”, „Солов’їні
далі, далі солов’їні”  вивели формули успіху й таланту земляка-поета
В. Сосюри;
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– на базі коледжу за ініціативою Неживого О. І., кандидата педаго-
гічних наук, доцента кафедри літератури ЛНУ імені Тараса Шевченка
проведено Міжнародну науково-теоретичну конференцію „В. Сосюра:
в контексті сьогодення” (2008);

– викладачем Шулікою Л. В. створено електронний підручник  „Ви-
вчення творчості В. Сосюри”, що складається з мультимедійної лекції,
фонохрестоматії, відеоекскурсії.
Навчальний проект „Формула таланту” передбачав застосування знань

з української літератури, української мови, світової літератури, історії рідно-
го краю, літературного краєзнавства і був пропонований учням 2 курсу
спеціальності „Початкове навчання”. Вік студентів – 15 – 16 років. Проект
може застосовуватись не лише в умовах вищих навчальних закладів, а й
бути запропонованим у загальноосвітній школі для учнів 11 класу при
вивченні творчості В. Сосюри на заняттях української літератури.
Ідея проекту виникла під час підготовки до святкування 110-ї річниці

з дня народження нашого земляка – поета В. Сосюри й полягала в
тому, щоб залучити сучасну молодь до літературних надбань рідного
краю, виховати у студентів активну життєву позицію, небайдуже став-
лення до історичної й духовної пам’яті, довести актуальність творчості
митця, й водночас дати розуміння, що моральні надбання базуються на
певних духовних здобутках людини, її наполегливій праці, відданості
батьківщині. Можливості використання ІКТ дозволяли створити навчаль-
ну мотивацію для студентів, цікаво представити результати досліджень,
розширювати їх знання про дослідницькі засоби – проведення інтер-
в’ю, створення відеоекскурсії тощо.
Студентам було запропоновано різні види діяльності:
– 1 група „Як передать Донбас, твою красу і силу?...” вивчає біо-

графічні відомості про В. Сосюру, досліджує ставлення до рідного краю
у романі “Третя Рота”, читає твори В. Сосюри про рідний край, вивчає
історичні та економічні умови розвитку Донбасу початку 20 століття;
з’ясовує, хто з відомих людей народився та формувався на Донбасі,
створює веб-сайт за результатами дослідження, пропонує формулу ге-
ніальності В. Сосюри;

– 2 група „Такий я ніжний, такий тривожний” досліджує психологічні
особливості характеру В. Сосюри за романом-автобіографією “Третя
Рота” та поезією, вивчає спогади про характер поета його сучасників та
умови його розвитку протягом життя, порівнює вплив романтичного
світогляду на життя і творчість В. Сосюри та С. Єсеніна, створює за
результатами дослідження презентацію;
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– 3 група „Солов’їні далі, далі солов’їні…” вивчає вплив сім’ї на
розвиток таланту В. Сосюри через аналіз роману „Третя Рота”, поезій
В. Сосюри та спогадів сучасників; визначає, як на В. Сосюру впливало
оточення його друзів, книги, які він читав, люди, з якими його звело
життя, з’ясовує, як В. Сосюра прийшов до висновку писати україн-
ською мовою, його погляди на „мовне питання”, за результатами до-
слідження готує газету до 110-ї річниці з дня народження В. Сосюри.
Результатами проекту стало створення  відеоматеріалів місць, з яки-

ми був пов’язаний В. Сосюра та його сім’я, запропоновано Всеукраїн-
ський конкурс на створення пам’ятного знаку на місці хати-хворостян-
ки, де проживала родина Сосюр, проведення науково-практичної
конференції до дня народження В. Сосюри.
Протягом роботи передбачувані результати були не лише виконані, а

й розширені. Так, спочатку не передбачалось проведення зустрічі з
сином поета, що стало доцільним після виконання проекту, оскільки
Володимир Володимирович допоміг у створенні родинного дерева і міг
оцінити результати проекту більш об’єктивно.
Для зацікавлення студентів викладачем була запропонована мульти-

медійна презентація на початку проекту, проведена екскурсія до музею
В. Сосюри, продемонстровані студентські проекти за програмою Intel.
Цікавим для студентів стали можливості використання ІКТ – вони

робили фото рідного нам і В. Сосюрі міста, створювали відеоекскурсії,
монтували відеофільм, переносили на електронні носії застарілі записи
платівок з голосом самого поета. У результаті цікавим моментом стало
здивоване запитання В. В. Сосюри, який працював раніше на кіностудії:
„Де ви взяли такі матеріали?” та його схвальне ставлення до творчого
доробку студентів.
У результаті роботи над проектом студенти не просто опанували знан-

ня з теми „В. Сосюра. Життя і творчість”, а й гумористично називають
тепер себе місцевими „консультантами” з цього питання, оскільки перей-
нялись долею поета, мають ексклюзивні знахідки, цікаві для історії літе-
ратури – знайшли місця, де мешкала родина Сосюр у різний час, мате-
ріали відеоекскурсії, фонохрестоматію для вивчення творчості поета. Сту-
денти не залишились байдужими до недбалого ставлення сучасних
керівників до історії рідного міста. Пошуки місця, де стояла хата-хворо-
стянка, у якій жив поет, супроводжувались майже детективними засоба-
ми – опитуванням свідків (та їх дітей), зіставленням картини І. Гороха з
місцями, вказаними людьми, пошуки в краєзнавчому музеї. Захоплення
студентів передалось і жителям вулиці Кафтанова, які разом з нами цілою
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когортою, до якої приєднувалось все більше людей, ходили вулицею,
шукали свідків, показували місця і навіть напам’ять читали поезії В. Со-
сюри. Це місце було знайдено, та, на жаль, не було ніякого пам’ятного
знаку на ньому, хоча пройшло вже 100-ліття поета. Тому студенти стали
ініціаторами акції по встановленню пам’ятного знаку, тим більше, що цей
знак можна встановити обіч дороги-траси, щоб люди не забували вели-
кого поета. Сподіваємось, що знайдеться фінансова допомога у ство-
ренні цього знаку від небайдужих людей.
Головним результатом проекту, хоча і нематеріальним, є зміна свідо-

мості молодого покоління. На початку нового навчального року сту-
денти підходили і запитували „А коли ми продовжимо це досліджен-
ня?” І можливості для продовження дослідження є – була пропонована
співпраця зі студентами провідним сосюрознавцем України, кандида-
том філологічних наук Гальченком С. А., кандидатом філологічних наук
Неживим О. І. з питань продовження пошуків рідних місць поета в
Луганській області. Результати проекту були презентовані під час зустрічі
з сином В. Сосюри у Лисичанському педагогічному коледжі. Хід та
результати проекту були також висвітлені місцевим телебаченням. Були
отримані схвальні, хоча часом і критичні, відгуки від учасників конфе-
ренції, сина В. Сосюри, працівників місцевого музею.
Підсумки науково-дослідної роботи в межах навчального предмету

підбиваються на Днях науки у формі проблемного столу „Актуальні
проблеми суспільного життя”, педагогічних читань, науково-практич-
них семінарів.
Теми всіх студентських робіт висвітлюють актуальні громадські,

освітянські проблеми. Студенти продемонстрували вміння творчо ви-
користовувати можливості інформаційно- комунікаційних технологій,
розуміння сутності своєї майбутньої професії, вміння робити самостійні
висновки.
З метою інтеграції навчальної, наукової, навчально-виробничої ро-

боти викладачами коледжу внесені доповнення до робочих програм
навчальних дисциплін, окрім загальноосвітніх: зміни до змісту само-
стійних робіт та критеріїв оцінок з урахуванням елементів виконання
дослідницьких завдань.
Система позааудиторної студентської науково-дослідної роботи у

Лисичанському педагогічному коледжі представлена НСТ „Творчість”,
експериментальним майданчиком, творчо-пошуковими групами, вико-
нанням індивідуальних науково-дослідних робіт, педагогічними лабо-
раторіями, навчально-науковим центром.
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Великі можливості для інтеграції наукової й навчальної роботи відкри-
ває участь студентів у роботі коледжного студентського наукового то-
вариства „Творчість”, яке охоплює значну частину всіх студентів.
Результати роботи секцій коледжного наукового товариства за

останні роки плідні й цікаві:
– науково-навчальний проект „Лише в єдності сила...”, науковий

керівник Каралкіна О. О.;
– електронна англійська абетка (Метьолкіна В., Єрмоленко Ю., сту-

денти 3 курсу  спеціальності „Початкове навчання” ОКР „бакалавр”;
секція іноземної філології, науковий керівник Кечик О. О.);

– створення студентського сайту (Рясний Д., студент 2 курсу спец-
іальності „Технологічна освіта” ОКР „бакалавр”; інформаційна секція,
науковий керівник Степаненко А. І.);

– навчальні ігри на уроках математики у початковій школі. (Жит-
ник А., студентка 3 курсу спеціальності „Початкове навчання” ОКР
„бакалавр”; математична секція, науковий керівник Довгопола О. В.);

– нетрадиційні методи та форми навчання математики (Глотова Л.,
Рильська Д., студенти спеціальності „Початкове навчання” ОКР „мо-
лодший спеціаліст”; математична секція, науковий керівник Овча-
ренко О. П.).
Поширеною формою залучення студентів до науково-дослідної ро-

боти є їх участь у розробці індивідуальних наукових робіт. До цієї форми
роботи залучено найбільшу кількість обдарованих студентів, які досягли
успіхів у виконанні завдань в рамках навчальних предметів. Результатом
цієї форми інтеграції наукової та навчальної роботи є участь студентів ко-
леджу в університетському етапі Всеукраїнського конкурсу студент-
ських науково-дослідних робіт з природничих, гуманітарних та технічних
дисциплін. У 2009 – 2010 н. р. двоє наших студентів гідно представили
наш коледж та наш ЛНУ імені Тараса Шевченка на Всеукраїнському
конкурсі студентських науково-дослідних робіт з природничих, гумані-
тарних та технічних дисциплін, здобувши перемогу: Кіон Наталія посіла
І місце з психології та Старостенко Ганна – ІІ місце з української мови.
Якісна й реальна інтеграції наукової і навчальної, навчально-вироб-

ничої роботи забезпечує формування позитивного іміджу Лисичанського
педагогічного коледжу Луганського національного університету на
Всеукраїнському та міжнародному рівнях.
Студенти коледжу є переможцями:
–  обласних етапів Міжнародного конкурсу з української мови імені

Петра Яцика;
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–  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та сту-
дентської молоді імені Тараса Шевченка

–  обласних предметних олімпіад;
– Всеукраїнського конкурсу творчих робіт імені Ю. Єненка;
– обласного конкурсу творчих робіт „Мій земляк Борис Грінченко”;
–  лауреати регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу „Я пи-

шаюсь тим, що я українець” (Гагал Катерина, випускниця спеціаль-
ності „Початкова освіта”, 2012 р.);

–  Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт
з української мови та психології;

–  регіонального конкурсу студентських наукових робіт з психо-
логії та педагогіки серед студентів спеціальностей “Дошкільна освіта”
та „Початкова освіта” педагогічних ВНЗ І – ІІ рівня акредитації Східно-
го регіону України.
Оргкомітетами ряду конференцій відзначена практична актуальність

наукових досліджень випускників коледжу. Студенти коледжу – постійні
учасники щорічних Усеукраїнських науково-практичних конференцій
„Перший крок у науку” в рамках відкриття Днів науки Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка
Студенти Лисичанського педагогічного коледжу – переможці уні-

верситетського етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальностей: „Тех-
нологічна освіта”, „Початкова освіта”, „Фізичне виховання”, „Дошкільна
освіта”,  лауреати іменних стипендій Президента України й Верховної
Ради України, Фонду „Благовіст” і обласної ради.
Лисичанський педагогічний коледж має свої освітянські традиції –

форуми, які проводяться за ініціативою й на базі коледжу:
– відкрита Всеукраїнська науково-практична конференція за учас-

тю країн СНД „Актуальні проблеми фізичного виховання молоді: теорія
та практика” спільно з кафедрою теорії і методики фізичного виховання
Інституту фізичного виховання і спорту ЛНУ імені Тараса Шевченка
(2011 р.);

– Всеукраїнська науково-практична конференція „Дошкільна освіта:
традиції та інновації сучасної теорії і практики” (2012 р.);

– Всеукраїнська науково-практична  конференція „Мовна палітра
Луганщини – 1” (2012 р.);

– обласна науково-практична конференція „Патріотичне становлення
особистості: досвід, проблеми, перспективи” (2011 р.);

– щорічний обласний творчий конкурс учнівської молоді „Проба
пера”;
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– обласний інформаційний семінар-тренінг екологічної спрямова-
ності „Використання негативних факторів для отримання позитивного
ефекту” (2012 р.)

– Всеукраїнська науково-практична конференція „Актуальні про-
блеми фізичного та валеологічного виховання учнівської молоді: теорія
та практика” (2013 р.);

– Міжвузівська науково-теоретична конференція „Інтеграція наукової
і навчальної роботи: проблеми, досвід, інновації” (2013 р.);

–  регіональні науково-практичні семінари: „Актуальні проблеми на-
вчання іноземної мови першокласників” (2013 р.); „Професійна компе-
тентність майбутнього вихователя” (2013 р.); „Краєзнавчий компонент
у змісті освітніх галузей початкової школи” (2013 р.);

–  щорічні регіональні науково-практичні конференції „Актуальні пи-
тання теорії і практики трудового навчання”.
Наукові й професійні здобутки викладачів є прикладом для студентів:
– у конкурсі „Кращий викладач української мови (за професійним

спрямуванням)” – Шуліка Л. В. посіла ІІІ місце.
– Шкуран О. В. здобула перемогу у номінації „За досягнення у науко-

вій роботі викладачів відокремлених структурних підрозділів”;
– Мінєнко Г. М., директор коледжу, за підтримку обдарованої сту-

дентської молоді, інноваційну діяльність у справі підготовці фахівців
для освіти України відзначена урядовими нагородами, грамотами об-
ласного управління освіти та ЛНУ імені Тараса Шевченка;

– Єршов С. І., викладач фізичного виховання став чемпіоном Європи
з косіки-карате-до;

– Осіпов І. В., викладач загальнотехнічних дисциплін, переможець
міського конкурсу „Молода людина Лисичанська – 2012” у номінації
„Молодий освітянин”.
Інноваційна діяльність Лисичанського педагогічного коледжу щорічно

представлена на обласному конкурсі-огляді педагогічних інновацій:
– 2007 – 2008 н. р. – 32 роботи викладачів було представлено на

конкурсі-огляді педагогічних інновацій у формах, методах, технологіях
навчання та виховання, де були відзначені у 8 номінаціях як кращий
педагогічний досвід; 20 викладачів коледжу і педагогічний колектив
відзначені призами та Почесними грамотами Обласного управління
освіти і науки держадміністрації Луганської області;

– 2008 – 2009 н. р – на конкурсі-огляді педагогічних інновацій „Гу-
манізація освіти: диференціація та індивідуалізація навчання і вихован-
ня” був представлений досвід роботи з форм і методики диференційо-
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ваного навчання і виховання; залучення студентської молоді до систе-
ми спортивно-масової роботи в умовах педагогічного ВНЗ І – ІІ рівнів
акредитації; авторські розробки мультимедійних лекцій з різних навчаль-
них дисциплін; досвід реалізації принципу індивідуалізації та диферен-
ціації при організації самостійної роботи студентів та проведенні мо-
дульних занять.
Викладачі коледжу стали активними учасниками ряду провідних

наукових форумів з актуальних проблем педагогічних інновацій, за-
провадження інформаційних технологій, практично-професійної під-
готовки студентів у системі вищої освіти.
Викладачі та студенти коледжу протягом 2011 – 2013 н. р. взяли

участь у 40 Міжнародних, 35 Всеукраїнських, 18 регіональних і облас-
них наукових конференціях, за результатами яких маємо 305 публікацій
у збірниках матеріалів конференції.

2.3. Сучасна технічно-методична база – основа інформаційно-
го середовища навчального закладу

Якість підготовки спеціаліста завжди є провідним фактором, який
визначає ефективність освітньої діяльності педагогічного вищого на-
вчального закладу, який орієнтований на майбутнє.
Моніторинг якості діяльності щодо підготовки майбутніх фахівців

для освіти України дозволив педагогічному колективу Лисичанського
педагогічного коледжу визначити ще один ефективний засіб забезпе-
чення якісної освіти молоді: створення профільних спеціалізованих ка-
бінетів-лабораторій та кабінетів-музеїв які забезпечать умови до вхо-
дження навчального закладу до єдиного європейського та всеукраїн-
ського простору медіа-освіти. 2013 року у Лисичанському педагогіч-
ному коледжі було відкрито Лабораторію професійної компетентності
педагога дошкільної освіти, Лабораторію початкової освіти та кабінет-
музей педагогіки і освіти.
Лабораторія професійної компетентності педагога дошкільної осві-

ти має за мету: забезпечення якісної підготовки майбутніх спеціалістів
дошкільної освіти до професійної діяльності в умовах інноваційного
освітнього простору.
Емблемою лабораторії невипадково була обрана квітка-семицвітка

як символ яскравого, життєрадісного, щасливого і веселого дитин-
ства, реалізацію всіх планів і бажань малюків, наповнення їх життя грою,
творчістю і радістю відкриттів.
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Основні кольори и символи емблеми відображають основні уяв-
лення про життя дошкільника:

– зелений колір – колір миру і символ надії, радості і достатку;
– голубий колір – колір неба і символ краси, ніжності та величі;
– жовтий колір – колір сонця і символ відкритості педагогів і дітей,

справедливості й милосердя.
Дитину можна порівняти з ніжним паростком, який ще не розцвів,

але в надійних руках педагога розкриється и дасть плоди. І якою буде
подорож дитини у веселкову країну, яка зветься „Життя” залежить від
людини, ім’я якій – Вихователь дитячого садка.
Професійні якості вихователя дитячого садка теж визначаються

емблемою лабораторії:
К – комунікабельність
В – вихованість
І – ініціативність
Т – талановитість
К – критичність
А – активність
С – самостійність
Е – емоційність
М– мобільність
И – вИнахідливість
Ц – цілеспрямованість
В – відкритість
І – індивідуальність
Т – толерантність
К – креативність
А – артистичність
Професійні якості вихователя дошкільного навчального закладу

визначили основні задачі діяльності Лабораторії професійної компетент-
ності педагога дошкільної освіти:

1. Науково-методичне забезпечення процесу підготовки спеціалістів
для системи дошкільної освіти України.

2. Розробка системи розвитку творчого потенціалу майбутнього
вихователя дошкільного навчального закладу, її апробація.

3. Забезпечення інтеграції навчальної, наукової та практичної роботи
у процесі підготовки майбутнього вихователя дошкільного навчально-
го закладу.

4. Організація наукової роботи студентів, дослідно-експерименталь-
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ної роботи в рамках освітнього округу з урахуванням досягнень
педагогічної науки передової практики у галузі сучасної дошкільної
освіти.

5. Створення бази для розвитку й підтримки науково-дослідної ро-
боти студентів і підвищення рівня їх дослідницької культури.

6. Розробка методичних рекомендацій з актуальних проблем вихо-
вання дітей дошкільного віку.

7. Виявлення, вивчення та узагальнення передового педагогічного
досвіду виховання і навчання дітей у дошкільному навчальному закладі.

8. Організація і проведення наукових форумів з проблем сучасного
дитинства.
Реалізація мети й завдань діяльності Лабораторії професійної ком-

петентності педагога дошкільної освіти передбачає ефективну організа-
цію роботи відповідно до пріоритетних напрямів діяльності:

– надання методичної допомоги майбутніх вихователям при підго-
товці до різних видів педагогічної практики;

– участь у Програмі діяльності експериментального майданчика
„Соціально-особистісний розвиток дитини раннього та дошкільного
віку”;

– участь у роботі освітнього округу „Педагогічний коледж – ЗОШ № 4
– ДНЗ „Світлячок” та ДНЗ „Шпачок”;

– презентація досвіду роботи інноваційних дошкільних навчальних
закладів і вихователів-новаторів;

– проведення науково-практичних форумів з актуальних проблем
сучасної дошкільної освіти в Україні;

– організація і проведення конкурсів педагогічної майстерності;
– розробка та апробація авторських електронних посібників з мето-

дик дошкільної освіти;
– організація співпраці з провідними закордонними та вітчизняними

вченими і практиками у галузі дошкільної освіти.
Ефективність діяльності Лабораторії професійної компетентності пе-

дагога дошкільної освіти буде забезпечувати рада лабораторії у складі:
– Гавриш Наталія Василівна – науковий консультант лабораторії,

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної і
початкової освіти Інституту педагогіки і психології Луганського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка;

– Мінєнко Галина Миколаївна – директор ВП „Лисичанський педа-
гогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка”;
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– Гончаренко Наталія Олександрівна – заступник директора з
науково-методичної роботи ВП „Лисичанський педагогічний коледж
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”;

– Ігнатуша Алла Леонідівна – заступник директора з навчально-
виробничої роботи ВП „Лисичанський педагогічний коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка”.
Кадровий склад лабораторії представлений високо професійними

викладачами циклової комісії дошкільної педагогіки ВП „Лисичансь-
кий педагогічний коледж Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка”:

– Грушевська Ірина Василівна, керівник Лабораторії, голова цик-
лової комісії дошкільної педагогіки, викладач дошкільної педагогіки
ВП „Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка”;

– Матліна Олена Володимирівна, заступник директора з соціаль-
но-гуманітарної  роботи, викладач дошкільної педагогіки ВП „Лиси-
чанський педагогічний коледж Луганського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка”;

– Сидоренко Наталія Миколаївна, викладач дошкільної педагог-
іки ВП „Лисичанський педагогічний коледж Луганського національно-
го університету імені Тараса Шевченка”.
Викладачі дошкільної педагогіки ВП „Лисичанський педагогічний

коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка” як умову ефективної роботи в межах лабораторії розглядають
співпрацю з професорсько-викладацьким складом кафедри дошкіль-
ної і початкової освіти Інституту педагогіки і психології Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Діяльність Лабораторії професійної компетентності педагога до-

шкільної освіти передбачає співпрацю з:
– Державним закладом „Луганський національний університет імені

Тараса Шевченка”;
– Департаментом освіти і науки Луганської державної обласної

адміністрації;
– Інститутом розвитку дитини НПУ імені М. Драгоманова (м. Київ);
– кафедрою естетичного виховання Харківського національного пе-

дагогічного університету імені Г. С. Сковороди;
– редакціями журналів „Дошкільне виховання” та „Вихователь-

методист”;
– відділом освіти Лисичанської міської ради;
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– міським методичним центром м. Лисичанськ;
– дошкільними навчальними закладами м. Лисичанськ, Луганської

області.
Методологічною основою діяльності Лабораторії професійної ком-

петентності педагога дошкільної освіти є принципи:
– паритетності: взаємодія на основі рівності;
– пріоритетності: взаємодія за основними напрямами діяльності;
– колегіальності: взаємодія на основі взаємоповаги досвіду, думок;
– проектування: взаємодія на основі проектної діяльності;
– науковості: взаємодія через взаємодію з наукою;
– доцільності: взаємодія у відповідності з цілями діяльності.
Відповідно до мети й завдань, пріоритетних напрямів діяльності

Лабораторія професійної компетентності педагога дошкільної освіти має
таку структуру:

1. Секція дошкільної педагогіки коледжного наукового студент-
ського товариства „Творчість”.

2. Експериментальний майданчик „Соціально-особистісний розви-
ток дитини раннього та дошкільного віку”.

3. Центр теоретико-практичної підготовки студентів спеціальності
„Дошкільна освіта”.

4. Центр науково-інформаційного супроводу процесу підготовки
майбутніх педагогів дошкільної освіти.

5. Освітній округ „Педагогічний коледж – ЗОШ № 4 – ДНЗ „Світля-
чок” та ДНЗ „Шпачок”.

6. Постійно діючий науково-методичний семінар „Актуальні пробле-
ми дошкільної освіти”.
Ефективність діяльності Центру теоретико-практичної підготовки

студентів спеціальності „Дошкільна освіта” забезпечується сучасним
фондом навчально-методичної літератури за спеціальністю „Дошкільна
освіта”: підручники провідних вчених з дошкільної освіти, методична
література, література до Базової програми „Я у Світі”; фахові періо-
дичні видання з дошкільної освіти.
Творче використання у процесі підготовки майбутніх фахівців су-

часних засобів навчання – умова якісної освіти ХХІ століття: фонд ла-
бораторії – більше 200 дисків з електронними матеріалами, медіа-
ресурсами для вивчення дошкільної педагогіки і психології, методик
дошкільного циклу.
Поряд з ліцензованими матеріалами на електронних носіях фонд

лабораторії містить авторські електронні підручники і посібники, кон-
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тролюючі комп’ютерні програми, методичні скарбнички, створені Позд-
няковою В. В., Грушевською І. В., Матліною О. В., Сидоренко Н. М.,
викладачами дошкільної педагогіки ВП „Лисичанський педагогічний
коледж Луганського національного університету імені Тараса Шев-
ченка”.
Центр науково-інформаційного супроводу процесу підготовки май-

бутніх педагогів дошкільної освіти передбачає:
– організацію оперативного доступу до провідних інтернет-ресурсів

з проблем дошкільного виховання;
– розробку і функціонування web-сайту лабораторії;
– участь викладачів та студентів спеціальності „Дошкільна освіта” в

роботі наукових форумів в режимі он-лайн.
Організація наукової роботи студентів спеціальності „Дошкільна

освіта” в межах секції дошкільної педагогіки коледжного наукового
студентського товариства „Творчість” спрямована на формування у
майбутнього вихователя ДНЗ нового наукового мислення через залу-
чення студентів до активної науково-дослідної роботи з урахуванням
специфіки майбутньої професії, через організацію співпраці студента й
викладача над спільною науковою проблемою.
План роботи Лабораторії професійної компетентності педагога

дошкільної освіти на 2013 – 2018 роки передбачає: 1. Розробку таких
наукових тем:

– сучасні технології навчання і виховання дітей дошкільного віку
(науковий керівник Сидоренко Н. М.);

– історія становлення та розвитку системи дошкільної освіти м. Ли-
сичанськ та Луганської області (науковий керівник Грушевська І. В.);

- ”Соціально-особистісний розвиток дитини раннього та дошкіль-
ного віку” (науковий керівник Гаврютіна Н. Д.);

– Науково-методичний супровід професіонального розвитку майбутніх
педагогів дошкільної освіти (науковий керівник Заплаткіна Н. В.).

2. Проведення на базі лабораторії наукових форумів різного рівня:
– регіонального науково-практичного семінару „професіональна ком-

петентність майбутнього вихователя” (лютий 2013);
– семінару-практикуму в рамках освітнього округу „Розвиток твор-

чої особистості шляхом використання арт терапевтичних методик”;
– обласного семінару-практикуму „Сучасні підходи до пізнаваль-

ного розвитку дошкільників”;
– обласного науково-практичного семінару „Нетрадиційні методи-

ки оздоровлення дітей дошкільного віку”;
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– педагогічних читань „Формування комунікативних здібностей у
сучасних дошкільників”.
Презентація початкового досвіду роботи Лабораторії професійної

компетентності педагога дошкільної освіти щодо входження в простір
медіа-освіти планується в рамках участі в Третьому Міжнародному
педагогічному конгресі „Розвиток особистості в сучасному медіа про-
сторі” (30 травня – 1 червня 2013 р., м. Луганськ)

Метою кабінету-лабораторії початкової освіти є формування
професійної готовності майбутніх фахівців початкової освіти для робо-
ти в умовах сучасного інформаційного суспільства.
Вона реалізується через такі пріоритетні напрями діяльності:
1. Створення моделі діючого навчального класу, що відповідає на-

вчально-методичним, санітарно-гігієнічним і естетичним вимогам до
сучасного кабінету початкового навчання.

2. Забезпечення роботи мультимедійного обладнання кабінету.
3. Формування банку методичних і дидактичних матеріалів для по-

чаткової школи.
4. Розробка циклу мультимедійних занять для початкової школи з

усіх методик навчання.
5. У роботі викладачам окремих методик допоможуть комп’ютер і

мультимедійний проектор на робочому місці, смарт-дошка, для викла-
дачів методики природознавства чудові стенди, 10 ноутбуків зроблять
роботу більш індивідуально-орієнтованою й інноваційною.
Кабінет-лабораторія початкової освіти обладнана сучасною техні-

кою: нетбуки та роутер для забезпечення безпровідного зв’язку з ноут-
буками; маркерна й коркові дошки, смарт-дошка для забезпечення на-
вчального процесу через створення сучасного інформаційного середо-
вища й доступу до освітнього медіа простору.
Технічна база кабінету-лабораторії початкової освіти забезпечить

можливість проведення зустрічей з педагогами-новаторами, провідни-
ми науковцями у галузі початкової освіти в режимі он-лайн.
Якісну освітню діяльність кабінету-лабораторії початкової освіти

забезпечує сучасна навчально-методична база, що є результатом науково-
методичної роботи викладачів та пошуко-дослідної роботи студентів
коледжу:

– створено банк відеоматеріалів з основних методик навчання по-
чаткової школи, каталог відеотеки з детальним описом матеріалу;

– придбані шкільні підручники (2012 р.) для проведення занять з
різних методик навчання початкової школи;
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– укладено банк методичних і дидактичних матеріалів на електрон-
них носіях для проведення занять з окремих методик навчання початко-
вої школи;

– зібрані матеріали для створення електронної скарбнички вчителя-
початківця з матеріалами до всіх предметів початкової школи;

–  на основі матеріалів електронної скарбнички вчителя-початківця
створено електронний посібник, орієнтований на студента-випускника;

– створено колекцію портфоліо кращих вчителів початкових класів
міста та області;

– створено банк Intel-проектів за темами з базових предметів по-
чаткової школи.
З метою формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя, на-

вчання ефективному використанню інформаційно-комунікаційних тех-
нологій за програмою Intel® „Навчання для майбутнього” в умовах
сучасної школи планом роботи кабінету-лабораторії початкової освіти
передбачено роботу семінару „Один учень – один комп’ютер” для сту-
дентів 4 курсу спеціальності „Початкова освіта”; проведення тренінгів
за програмою Intel® „Навчання для майбутнього”. Результативність ро-
боти за цим напрямом передбачено визначати у формі проведення що-
річного конкурсу на кращий урок з використанням ІКТ серед студентів
коледжу.
Глобальні соціально-економічні зрушення, що відбуваються в су-

часному суспільстві, ставлять систему освіти в низку найважливіших
соціальних інституцій та висувають високі вимоги до підвищення рівня
кваліфікації педагогічних працівників.
У Законі України „Про музеї та музейну справу”, прийнятому

29 червня 1995 р., зазначено, що „музеї як культурно-освітні та науко-
во-дослідні заклади призначені не тільки для вивчення, збереження та
використання пам’яток матеріальної і духовної культури, але й для за-
лучення громадян до надбань національної і світової історико-культур-
ної спадщини” [9, с. 8]. Модернізація вітчизняної освіти та вимоги підви-
щення ролі музеїв у житті сучасного суспільства зумовили необхідність
відкриття музею історії педагогіки та освіти в Лисичанському педаго-
гічному коледжі.
Творчий колектив – Мінєнко Г. М., директор коледжу; Гончаренко Н. О.,

Ігнатуша А. Л., Заплаткіна Н. В., Саприкіна Т. Г., Хомич О. М., Торшев-
ська О. В., викладачі загільної педагогіки і психології; Тур А. М., інженер-
програміст; Полякова С. В., заступник директора з господарчої роботи, праг-
нули, щоб кабінет-музей історії педагогіки та освіти:
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– став осередком освіти й виховання майбутніх педагогів, попов-
нення знань про історію розвитку світової та вітчизняної педагогіки;

– сприяв відродженню історичної педагогічної спадщини освіти
України та Луганського краю, формуванню національної свідомості,
забезпеченню духовної єдності педагогічних поколінь; вивченню, збе-
реженню та використанню матеріальної й духовної культури регіону.
Основними напрямами діяльності кабінету-музею історії педагогіки

та освіти Лисичанського педагогічного коледжу є:
– науковий, що полягає в отриманні нових знань на основі все-

бічного вивчення музейної добірки;
– фондовий, який здійснюється з метою формування фондів музею,

забезпечення збереження музейних предметів і колекцій;
– експозиційно-виставковий, що полягає у здійсненні функції

музейної комунікації на основі науково організованої та художньо оформ-
леної демонстрації музейних предметів і колекцій;

– освітньо-виховний, спрямований на підвищення інтересів гро-
мадськості до історії освіти;

– напрям залучення широкого кола науковців і дослідників до актив-
ної співпраці;

– напрям стимулювання творчого пошуку майбутніх педагогів,
спеціалістів відділів освіти, методичних служб, колективів закладів
освіти, вчителів та учнів до вивчення історії освіти рідного краю.
Останнім часом до наукового обігу введено термін „музейна педа-

гогіка„ як поняття, що відображає новий етап у реалізації освітньо-
виховного потенціалу музею та розглядається вітчизняними вченими як
нова галузь педагогічної науки, яка має міждисциплінарний характер,
перебуваючи „на перехресті” музеєзнавства, соціальної педагогіки та
педагогіки дозвілля [9]. Музейна педагогіка – це „галузь педагогічної
науки, яка побудована на основі науково-практичної діяльності й орієн-
тована на передачу культурно-освітнього досвіду в умовах музейного
середовища” [9, с. 20].
Кабінет-музей історії педагогіки і освіти має:
– залу історії розвитку технічних засобів навчання;
– залу „Особистості в педагогіці й освіті: від історії до сьогодення”;
– залу історії виникнення, становлення й розвитку педагогіки й освіти.
Кабінет-музей має сучасне мультимедійне обладнання, підключе-

ний до мережі Інтернет, що дозволить проводити зустрічі в режимі он-
лайн, відео-лекції, віртуальні екскурсії музеями освіти України та світо-
вими, зустрічі з педагогами-новаторами на робочому місці.
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Зал історії виникнення, становлення й розвитку педагогіки й освіти
містить 11 стендів, на яких знаходиться інформація про:

– виникнення виховання й перші педагогічні думки, відкриття пер-
ших навчальних шкіл у донауковий період розвитку педагогіки;

– історію та зміст освіти в різні історичні періоди з ХVІ ст. по сього-
дення; внесок класиків світової та вітчизняної педагогіки в розвиток
освіти, провідні світові вищі навчальні заклади; різноманітні аспекти
історії освіти від дохристиянських часів до сучасності;

– сучасні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології, інно-
ваційні навчальні заклади;

– систему освіти України та єдиний освітній європейський простір;
– історію розвитку освіти Луганщини.
У експозиції музею історії педагогіки й освіти Лисичанського педа-

гогічного коледжу налічується близько 400 експонатів: зразки техніч-
них засобів навчання; 75 дисків із записом художніх та документаль-
них фільмів різних років про школу, педагогів, учительську професію;
зразки шкільних підручників, учнівських зошитів, щоденників, облад-
нання, документів про отримання загальної та вищої освіти тощо. На
основі цих експонатів, результатів вивчення літературних та архівних
джерел було розроблено тематико-експозиційний план музею й створе-
но естетично оформлену експозицію.

„Положення про роботу кабінету-музею історії педагогіки та освіти
ВП „Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка”
передбачає, що в майбутньому кабінет-музей як скарбниця освітніх і
педагогічних надбань стане провідним пошуковим, методичним, науко-
во-дослідним, пропагандистським центром серед закладів освіти
Луганщини.

„Положення про роботу кабінету-музею історії педагогіки та освіти
освіти ВП „Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шев-
ченка” визначає базові форми культурно-освітньої діяльності кабінету-
музею: екскурсії, лекції, консультації, наукові форуми (педагогічні чи-
тання, конференції, сесії, засідання); засідання педагогічних секцій сту-
дентського наукового товариства; конкурси студентських наукових робіт
з актуальних проблем освіти; зустрічі з провідними науковцями у га-
лузі освіти, педагогами-новаторами.
Викладачі курсів „Історія педагогіки”, „Педагогіка”, окремих мето-

дик навчальних дисциплін, виходячи з цільових настанов вивчення пред-
метів та окремих тем, можуть обрати такі форми та методи роботи з
використанням музейних засобів:
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– оглядові та тематичні екскурсії;
– залучення студентів до написання творчих робіт (курсових та дип-

ломних проектів, рефератів, статей);
– використання музейних засобів у різних формах роботи педагогіч-

них клубів, творчих об’єднань, що мають на меті проблемне вивчення
творчої спадщини певного педагога;

– залучення студентів до виявлення, вивчення та опису педагогіч-
них пам’яток з метою виховання дбайливого ставлення до вітчизняної
культури та надання музеєм практичної допомоги в поповненні та науко-
вій обробці музейних фондів;

– музейні екскурсії як специфічний вид педагогічної практики;
– організація педагогічних краєзнавчих експедицій з метою вияв-

лення пам’яток освіти й педагогічної думки минулих часів та кращий
педагогічний досвід сучасників.
Важливою формою освітньо-виховної роботи кабінету-музею історії

педагогіки та освіти є тематичні виставки та фотогалереї. Зокрема, у
2013 році у кабінеті-музеї оформлено тематичну виставку „75-річному
ювілею рідного коледжу наші наукові досягнення”: виставка збірників
матеріалів наукових форумів, фахові видання з публікаціями викладачів
та студентів коледжу.
Отже, комплекс кабінетів-лабораторій, кабінетів-музеїв забезпе-

чують створення у Лисичанському педагогічному коледжі інформа-
ційного середовища як засобу реалізації Болонської угоди щодо підго-
товки фахівців в умовах єдиного європейського освітнього простору.

2.4. Співробітництво викладачів коледжу з провідними
науковцями Луганського національного університету: досвід, про-
блеми, інновації

Лисичанський педагогічний коледж як навчальний заклад І – ІІ рівнів
акредитації має більш практичний рівень навчання майбутніх фахівців, але
будь-яка експериментальна діяльність, впровадження інновацій має бути
обґрунтованою з наукової точки зору. Крім того, безперервна вища освіта
вимагає орієнтації викладачів і студентів на більш високий науковий рівень
навчальної, практичної, дослідницької діяльності. Тому важливим напрям-
ком підвищення педагогічної майстерності викладачів та студентів колед-
жу; підвищення якості підготовки фахівців шляхом модернізації освітньої
діяльності через трансформацію навчального процесу у технологію навчання
та удосконалення системи розвитку творчого потенціалу майбутнього пе-
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дагога для його професійної самореалізації є співпраця з науковцями інших
вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації.
Формулою успіху, умовою успішного розвитку ВНЗ є діяльність на

результат. Ця формула спрацює лише за умови наукового зростання
самих викладачів, широкі перспективи для якого відкрилися з входжен-
ням до структури ЛНУ імені Тараса Шевченка. Тому, ми вже не гово-
римо „за” чи „проти” співробітництва. Ми стверджуємо „так”. Наукове
співробітництво викладачів університету та коледжу – це обов’язковий
компонент сьогоднішнього життя. Більш тісний контакт викладачів ко-
леджу з кафедрами університету – це можливість наукового зростання
викладачів коледжу. Це залучення студентів до плідної наукової діяль-
ності; це ефективні моделі запровадження в навчально-виховний про-
цес інноваційних технологій”.
Викладачі коледжу вважають, що співробітництво з науковцям уні-

верситету для розвитку навчального закладу – це:
– якісно вищий рівень організації освітньої діяльності;
– вихід на всеукраїнський та міжнародний рівень;
– сприяння створенню сучасної матеріально-технічної та методич-

ної бази для запровадження сучасних педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій;

– наукове зростання викладачів;
– плідна науково-дослідна робота викладачів і студентів;
– позитивний імідж навчального закладу;
– це інтеграції діяльності у підготовці спеціалістів.
Для кожного викладача коледжу співробітництво з провідними

науковцями та кафедрами вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів
акредитації це :

– можливість професійного зростання через користування навчаль-
но-методичними, науковими надбаннями вчених університету;

– обмін досвідом щодо застосування сучасних педагогічних тех-
нологій в умовах педагогічних ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації;

– отримання методичної допомоги щодо створення навчально-ме-
тодичного комплексу викладачами навчальних дисциплін для студентів
ОКР „Бакалавр”,

– підвищення рівня наукової роботи, вдосконалення професійних
знань, підвищення рівня професійної педагогічної культури,

– допомога у керівництві науково-дослідною роботою студентів.
Співробітництво викладачів коледжу з вченими університету здій-

снюється за напрямами:
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1. Науково-дослідний відділ:
– інформування про проведення наукових заходів (міжнародних,
всеукраїнських, університетських);

– запрошення до участі у роботі Школи молодого вченого (на базі
університету);

– участь викладачів, студентів у проведенні науково-практичних
конференцій „Внесок молодих вчених у розвиток освіти”, „Пер-
ший крок до науки”, „Наукові досягнення молодих вчених: здо-
бутки і перспективи” (на базі університету);

– участь у наукових заходах в рамках коледжних Днів науки (на
базі коледжу);

– підготовка викладачів коледжу до вступу в аспірантуру;
– участь педагогічного коледжу у щорічних виставках-презентаціях
видавничої діяльності;

– надання методичної допомоги щодо проведення рейтингу досяг-
нень викладачів та студентів коледжу за основними показниками
їх діяльності;

– надання пільг на навчання в магістратурі та аспірантурі виклада-
чам коледжу;

– створення умов для участі студентів коледжу у конкурсах наукових
студентських робіт, Всеукраїнській науковій олімпіаді зі спеціальностей.

2. Студентське наукове товариство та Рада молодих вчених
університету:

– участь у засіданнях;
– участь у наукових заходах в рамках університетських Днів науки.
3. Центр інформаційних технологій:
– методична й технічна допомога щодо пошуку ефективних мето-

дик запровадження в процес підготовки майбутнього вчителя сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій;

– співпраця щодо створення сучасних електронних підручників,
посібників, контролюючих програм;

– співпраця щодо створення сучасних навчально-методичних ком-
плексів викладання навчальних дисциплін на електронних носіях;

– надання в користування та апробацію викладачами коледжу елек-
тронних підручників, посібників, контролюючих програм розроблених
науковцями університету;

– методична та технічна допомога у реалізації Комплексної програ-
ми комп’ютеризації  навчально-виховного процесу в Лисичанському
педагогічному коледжі;
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– допомога у реалізації коледжної програми проведення Всеукраїн-
ського педагогічного експерименту щодо ефективного навчання май-
бутніх вчителів застосуванню у навчально-виховному процесі сучас-
них інформаційно-комунікаційних технологій за програмою „Іntel®.
Навчання для майбутнього”;

– сприяння участі педагогічного коледжу в Міжнародних виставках
вищих навчальних закладах України.
Важливим напрямком співробітництва ЛНУ імені Тараса Шевченка

та Лисичанського педагогічного коледжу є співпраця з кафедрами та
інститутами.
З метою оптимізації такого співробітництва були розроблені перс-

пективні програми співробітництва на період до 2017 року з кафедрами
дошкільної та початкової освіти, інженерно-педагогічних дисциплін,
психології, української мови та літератури, педагогіки, інститутом фізичної
культури і спорту, яка успішно реалізується.
Відповідно до зазначеної програми співпраця з кафедрами та інсти-

тутами ЛНУ імені Тараса Шевченка здійснюється за напрямами:
– апробація на базі коледжу педагогічних інновацій;
– запровадження модульно-рейтингової технології навчання;
– навчання майбутніх учителів ефективному використанню
  інформаційно-комунікаційних технологій;
– інтеграція діяльності щодо підготовки фахівців за скороченим
   терміном навчання;
– наукове керівництво написанням магістерських робіт викладача-

ми коледжу, здобуттям наукового ступеня „кандидат педагогічних наук”;
– залучення викладачів та студентів коледжу до участі у наукових
   заходах кафедри;
– участь викладачів кафедр у коледжних наукових заходах.
   Результатами такої співпраці стали:
– міські науково-практичні семінари „Актуальні проблеми до-

шкільної освіти” за участю Гавриш Н. В., доктора педагогічних наук,
професора, завідувача кафедри дошкільної та початкової освіти ЛНУ
імені Тараса Шевченка (квітень, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011);

– коледжна науково-теоретична конференція „Ідеї А. С. Макарен-
ка й сучасна система виховання” за участю Нестеренко Л. П., по-
чесного професора ЛНУ імені Тараса Шевченка, кандидата педагогіч-
них наук, доцента кафедри дошкільної та початкової освіти (квітень 2008);

– коледжна науково-теоретична конференція „Педагогічні виміри
Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі” за
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участю почесного професора ЛНУ імені Тараса Шевченка, кандидата
педагогічних наук, доцента кафедри дошкільної та початкової освіти
Нестеренко Л. П. (жовтень, 2008);

– участь студентів коледжу ОКР „бакалавр” спеціальностей „Почат-
кова освіта” та „Дошкільна освіта” в університетському етапі студент-
ської наукової олімпіади (2008 – 2013р р.);

– участь студентів коледжу у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціаль-
ності „Дошкільна освіта” (2008 – 2012 роки);

– участь студентів коледжу у конкурсі науково-дослідних робіт з
дошкільної педагогіки  та педагогіки початкової школи (щорічно);

– проведення бінарних лекцій: викладач коледжу – викладач кафед-
ри (Грушевська І. В. та Нестеренко Л. П., 2007, 2008 рр.);

– проведення занять спецкурсів для студентів спеціальності „До-
шкільна освіта” ОКР „бакалавр” (Гавриш Н. В.);

– участь у засіданнях педагогічної ради коледжу з проблем підго-
товки спеціалістів для освіти України (Гавриш Н. В., Нестеренко Л. П.);

– участь студентів коледжу у наукових заходах кафедри дошкільної
та початкової освіти в рамках університетських Днів науки;

– спільні засідання циклових комісій дошкільної та загальної педаго-
гіки та кафедри дошкільної та початкової освіти  на базі коледжу;

– Всеукраїнська науково-практична конференція „Творчість Воло-
димира Сосюри в контексті сьогодення” (Лисичанськ – 2008), учас-
никами якої стали провідний сосюрознавець країни Гальченко С. А.,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри літератури Інституту літе-
ратури при НАПН України, провідні науковці-філологи ЛНУ імені Тара-
са Шевченка: О. І. Неживий, В. Д. Ужченко; викладачі циклової комісії
загальної філології коледжу;

– регіональна (2007 р.) та щорічні коледжні науково-практичні кон-
ференції „Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні”,
за участю викладачів кафедри теорії і методики фізичного виховання та
студентів Інституту фізичного виховання і спорту Луганського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка;

– щорічна коледжна студентська науково-теоретична конференція
„Актуальні проблеми трудового виховання” за участю Бурдуна В. В.,
кандидата педагогічних наук, доцента кафедри інженерно-педагогічних
дисциплін Луганського національного університету імені Тараса Шев-
ченка;

– щорічний коледжний науково-практичний семінар „Інформацій-
но-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі су-
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часної школи” за участю викладачів кафедри інформатики та обчис-
лювальної техніки ЛНУ імені та вчителів початкових класів м. Лиси-
чанськ, які адаптують інформаційно-комунікаційні технології до умов
сучасної початкової школи;

– участь коледжної творчої лабораторії майбутнього вихователя у
науково-дослідному проекті кафедри дошкільної та початкової освіти
„Маленькі люди великого міста” (науковий керівник Гавриш Н. В.);

– коледжна науково-теоретична конференція „Дидактика
К. Д. Ушинського у світі сучасних освітніх тенденцій” (за участю Се-
вастянової О. А., кандидата педагогічних наук, асистента кафедри пе-
дагогіки; Баранової А. М., аспіранта кафедри дошкільної і початкової
освіти ЛНУ імені Тараса Шевченка);

– проведення на базі коледжу викладачами Центру інноваційних тех-
нологій ЛНУ імені Тараса Шевченка тренінгів та семінарів („Арт-тера-
пія у роботі практичного психолога”, „НЛП у роботі психолога”, „Ме-
тоди групової арт-терапії на уроках психології у школі”, „Інтерактивні
технології активізації  навчальної діяльності студентів”) тощо.
Результатом ефективного співробітництва викладачів коледжу та

університету в якісній підготовці спеціалістів для освіти України є по-
ступове зростання, у порівнянні з попереднім трьома навчальними ро-
ками, результативності участі студентів коледжу в університетському
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.
Змінюється не лише кількісний показник участі: у 2007 – 2008 році

лише 4 студенти спеціальностей „Дошкільне виховання” та „Початкове
навчання” за результатами коледжного етапу Всеукраїнської студент-
ської олімпіади були рекомендовані до університетського (відбірково-
го) етапу, то у 2008 – 2009 н. р., 2009 – 2012 н. р. це вже 7 студентів
усіх п’яти спеціальностей, за якими коледж здійснює підготовку спеці-
алістів.
Більш важливим фактором є зміна якісного показника участі:
• 2007 – 2008 н. р. – вперше студентка Лисичанського педагогіч-

ного коледжу як ВНЗ І-ІІ рівня акредитації 4 курсу спеціальності „До-
шкільне виховання” ОКР „молодший спеціаліст” взяла участь у Все-
українській олімпіаді зі спеціальності „Дошкільна освіта” і посіла при-
зове місце; 2012 р. – почесна Грамота „За педагогічну майстерність”.

• 2008 – 2009 н. р.: студенти коледжу в університетському етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади здобули перемогу, продемон-
струвавши якісні теоретичні знання і вміння творчо застосовувати їх на
практиці:
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– спеціальність „Початкове навчання”: Дмитрієва О. студентка
4 курсу групи Б ОКР „молодший спеціаліст” (керівник викладач за-
гальної педагогіки Ігнатуша А. Л.) – 3 місце в університетському етапі;

– спеціальність „Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове
навчання” – Сікалов Д., студент 4 курсу групи А ОКР „молодший
спеціаліст” (Демченко П. Є., викладач загальнотехнічних дисциплін) –
3 місце в університетському етапі;

– спеціальність „Дошкільне виховання” – Кузьо О., студентка
4 курсу ОКР „бакалавр” (Грушевська І. В., Гаврютіна Н. Д., викладачі
дошкільної педагогіки) – 2 місце в університетському етапі;

– спеціальність „Педагогіка і методика середньої освіти. Фізич-
на культура”: Корочий Р., Потопа Н., студенти 4 курсу ОКР „бака-
лавр”, запрошені до участі у Всеукраїнській олімпіаді;

– за результатами Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціаль-
ності „Фізична культура” Корочий Р. увійшов у 20-ку кращих студентів-
учасників олімпіади, був відзначений Почесним дипломом.

• 2009 – 2010 н. р.: Старостенко Г., студентка спеціальності „Почат-
кова освіта” ОКР „бакалавр” як переможець коледжного етапу олімпі-
ади зі спеціальності, рекомендована до участі в університетському етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності „Початкова
освіта”. Рішенням кафедри дошкільної та початкової освіти ЛНУ імені
Тараса Шевченка Старостенко Г. буде представляти Луганський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка та Лисичанський педагогіч-
ний коледж на Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності
„Початкова освіта” (квітень 2010, Бердянськ).

• 2010 – 2011 н. р.:
– 1 місце – зі спеціальності „Технологічна освіта” Козаревський М.,

44 гр.;
– 3 місце – зі спеціальності „Початкова освіта” – Трошина Я., 4-Аш.
• 2011 – 2012 н. р.:
– 1 місце – зі спеціальності „Технологічна освіта” Рясний Д., 44гр.;
– 3 місце – зі спеціальності „Початкова освіта” Кущ К., 4-Аш;
– 3 місце – зі спеціальності „Дошкільна  освіта” Рогожина А., 43 гр.

і гідно представила Лисичанський педагогічний коледж на ІІ турі Все-
української олімпіади з дошкільної педагогіки у м. Ялта.
Отже, використання сучасних педагогічних і інформаційно-комуні-

каційних засобів у поєднанні з інтерактивними методами викладання,
якісна інтеграція наукової, навчальної і навчально-виробничої роботи,
співпраця з провідними науковцями Луганського національного універ-
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ситету імені Тараса Шевченка та іншими ВНЗ ІІІ – ІV України дає змогу
наблизити навчання до свідомості студента, мотивує студента й викла-
дача на цікаву й плідну діяльність, дозволяє мати практичні результати
для майбутньої професійної діяльності, формує інтелектуально розви-
неного та соціально активного фахівця, орієнтованого на використання
педагогічних інновацій та здатного до вивчення й розвитку власного
творчого потенціалу.
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РОЗДІЛ 3.
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Ни один завоеватель не может
изменить сущность масс, ни один
государственный деятель…
Учитель – я употребляю это слово
в самом широком смысле – может
совершить больше, нежели завоеватели
и государственные главы. Они, учителя,
могут создать новое воображение
и освободить скрытые силы человечества.

Н. Рерих

3.1. Педагогічна діяльність та готовність до неї

 Запровадження державних освітніх стандартів та рівневої вищої
освіти вимагає перегляду підходів до підготовки, професійної діяльності
та педагогічної культури вчителя, оскільки саме йому належить ключо-
ва роль у досягненні успіху всіх започаткованих у світі інновацій і ре-
форм.

 Саме вчитель є суб’єктом соціально-педагогічних реформ, розроб-
ником і керівником проектів, лідером, діагностом, консультантом і орга-
нізатором навчально-пізнавальної діяльності учнів. Які б форми не прий-
мала освіта, завжди важливою фігурою в ній буде вчитель. „Важко пере-
оцінити роль особистості вчителя, його моральності в пробудженні та
розвитку здібностей, нахилів, талантів наших дітей”, – писав В. О. Су-
хомлинський. Саме тому вирішальною та необхідною умовою органі-
зації професійної підготовки фахівця є різнобічна орієнтація майбут-
нього вчителя на всі сфери педагогічної діяльності: навчальну діяльність
учнів та її методичну обґрунтованість, виховну взаємодію та її організа-
цію, дослідно-пошукову роботу та оволодіння її методикою. Добре відомі
слова К. Д. Ушинського, що „у вихованні все повинно базуватися на
особистості вихователя, тому що виховна сила виливається тільки із
живого джерела людської особистості…”.
Система знань педагога визначає систему знань учня. Способи пізна-
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вальної діяльності педагога формують аналогічні за рівнем способи
пізнавальної діяльності його учнів.
Педагогічна діяльність має цілий ряд специфічних особливостей.

Перш за все специфіка в тому, що її мету визначає суспільство. Вона
має узагальнений характер і виступає як метадіяльність. Компетентне
виконання педагогічної діяльності потребує володіння певними уміння-
ми, які можливо виробити тільки на практиці:

– вміння ставити та вирішувати педагогічні задачі;
– уміння спілкування, організації педагогічного процесу як співпраці

та взаємодії;
– уміння організовувати навчальний матеріал як систему пізнаваль-

них задач;
– уміння орієнтуватися на дитину, її індивідуальні особливості;
– прогностичні та проективні уміння;
– методичні уміння;
– самоосвітні уміння та навички.
Педагогічній діяльності притаманний творчий дослідницький харак-

тер. Аналіз природи педагогічної діяльності і її сутності чітко визнача-
ють місце педагогічної практики в професійному становленні майбут-
нього вчителя. Оволодіння педагогічною діяльністю і формування го-
товності до неї можливі тільки при взаємопроникненні теоретичної та
практичної підготовки майбутнього вчителя.
Відповідно до кваліфікаційних вимог випускник за роки навчання по-

винен набути вміння спостерігати, діагностувати прояви індивідуальності
дітей, оволодіти прийоми, методами, формами навчання та виховання.
Випускник педагогічного коледжу повинен ввійти в інноваційний

режим сучасних навчально-виховних закладів різного типу та установ,
бути орієнтованим на творчість, педагогічну імпровізацію, пошук нових
методів і форм виховання і навчання, бути готовим до експериментально
– пошукової роботи як із групою дітей, так й індивідуально.

3.2. Завдання, зміст та організація педагогічної практики

Педагогічна практика займає центральне місце в професійній підго-
товці вчителя. Саме на практиці студент може визначитися, наскільки
вірно він обрав для себе сферу діяльності, з’ясувати ступінь співвідно-
шення особистісних якостей із професією вчителя.
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Зміст педагогічної практики відображає основні положення Закону
України „Про освіту”, Державної національної програми „Освіта.
Україна XXI ст.”, Закону „Про вищу освіту” та зміни, що відбуваються
в системі сучасної освіти.
Практична підготовка майбутніх педагогів починається на другому

курсі через уведення лабораторного практикуму з дисциплін професій-
но спрямованого циклу. Зміст лабораторного практикуму містить про-
ведення спостережень та аналізу навчально-виховної роботи у загально-
освітніх школах, дитячих навчальних закладів. Набуті знання та уміння
закріплюються і удосконалюються завдяки системі навчальних та ви-
робничих практик.
Зміст кожного виду практики визначається пріоритетними завдан-

нями розвитку та виховання дітей, особливостями методик навчання та
виховання, а головною умовою організації практичної підготовки є різно-
бічна орієнтація майбутнього педагога на всі сфери педагогічної діяль-
ності: предметну, навчальну діяльність учнів, її методичну оснащеність,
особистісні виховні взаємини та їх організацію, пошуково-дослідниць-
ку роботу й оволодіння її методикою. Умовою організації педагогічної
діяльності є розвиток у майбутнього вчителя педагогічної самодіяль-
ності й власної та професійної позитивної Я-концепції.
Педагогічна практика допомагає реально розвивати в умовах при-

родного педагогічного процесу методичну рефлексію, коли для педа-
гога предметом мислення є засоби й методи власної педагогічної діяль-
ності. Аналіз такої діяльності допомагає практиканту усвідомити труд-
нощі, які виникають у процесі роботи і знайти шляхи їх подолання. При
цьому дуже важливо, щоб студент самостійно міг визначити, які по-
милки допущені ним у зв’язку з недостатнім рівнем професійних знань
і вмінь, а які обумовлені його особистісними якостями.
Згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих

навчальних закладів України (наказ № 93 від 08.04.1993р.) та відповід-
но до робочих навчальних планів кожної спеціальності розроблено сис-
тему практичної підготовки студентів, яка викладена в наскрізній про-
грамі професійної підготовки випускників. Програма складена для всіх
видів педагогічної практики.
Педагогічна практика реалізує ряд функцій:
– адаптаційна функція виявляється в тому, що студент не тільки

ознайомлюється з різними типами навчально-виховних закладів і орга-
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нізацією роботи в них, але й призвичаюється до ритму педагогічного
процесу, починає орієнтуватися в системі внутрішньошкільних відно-
син і зв’язків. Майбутній педагог вступає в контакти із сім’ями дітей,
починає реально уявляти труднощі та радощі педагогічної діяльності;
навчальна функція практики очевидна, бо дозволяє студенту перевірити
на практиці набуті теоретичні знання, сформувати педагогічну свідомість
в процесі вироблення основних педагогічних вмінь і навичок, що відбу-
вається на кожному кроці: спостереження студентом уроків чи будь-
яких позакласних заходів під керівництвом вчителів або співкурсників,
спілкування вчителя з дітьми в різних ситуаціях, самостійне проведен-
ня навчальної або виховної роботи, аналіз своїх педагогічних спроб;

– виховна функція виявляється в тому, що тільки в процесі практи-
ки студент може реально навчитися любити й сприймати дітей такими,
які вони є, виховувати в собі терпимість, витримку, відповідальність і
почуття обов’язку. Працюючи з дітьми, студенти швидко розуміють,
що необхідно постійно займатися самоосвітою та самовихованням,
підвищувати і розвивати професійно значущі якості вчителя, поглиблю-
вати і розширювати набуті знання й свій кругозір. На практиці форму-
ються й розвиваються педагогічні здібності майбутнього вчителя, сту-
дент розвивається в особистісному та професійному плані;

– діагностична функція практики є однією з найважливіших. Вона
допомагає студенту оцінювати свій емоційний стан під час спілкування
з дітьми, вчителями, адміністрацією, слабкі й сильні його сторони підго-
товки.
Усі види педагогічної практики пов’язані між собою й забезпечу-

ють особистісно-орієнтований, комплексний, безперервний і творчий
характер підготовки кожного студента.
Програми всіх видів педагогічної практики припускають інтеграцію

завдань, змісту, форм і методів навчально-виховної роботи і здійсню-
ються на основі таких принципів:

– гуманізації та демократизації педагогічного процесу;
– цілеспрямованості практичної підготовки;
– безперервності й систематичності практики, ускладнення її змісту
   та організація переходу від одного виду до наступного;
– відповідності змісту й організації практики вимогам, що
  висуваються на сучасному рівні до підготовки педагога;
– тісного зв’язку практики із вивченням теоретичних курсів;
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– єдності науково-теоретичної обґрунтованості практики та реалій
   роботи в навчальних закладах;
– забезпечення міжпредметних зв’язків загальноосвітніх,
  психолого-педагогічних і спеціальних дисциплін;
– інтеграції коледжу і баз практики в реалізації навчально-виховних
  завдань;
– розвитку самостійного, творчого, дослідницького підходу
  до практики;
– диференціації та індивідуалізації змісту й організації практики
   з урахуванням конкретних умов роботи коледжу та баз практики.
Вимоги до рівня практичної підготовки вчителя полягають у тому,

що з педагогічної практики випускник повинен винести вміння:
– визначати конкретні навчально-виховні завдання з урахування
   вікових та індивідуальних особливостей дітей;
– здійснювати поточне та перспективне планування навчальної
   та виховної роботи в начальному закладі;
– аналізувати проблемні педагогічні ситуації;
– методично грамотно будувати педагогічний процес, використовуючи
   різноманітні форми, методи й засоби, прийоми навчання, виховання
  та розвитку відповідно до конкретних завдань;
– співпрацювати з батьками;
– створювати розвиваюче педагогічне середовище.
Після освоєння основної освітньо-професійної програми повинен

вміти:
– використовувати в роботі державні освітні стандарти як орієнтири
  власної педагогічної діяльності;
– здійснювати освітньо-виховну роботу відповідно
  до загальноосвітніх програм;
– забезпечувати створення сприятливого педагогічного середовища
   для розвитку дітей;
– здійснювати співробітництво з батьками, колегами;
– підвищувати рівень кваліфікації та вдосконалювати свою
  педагогічну майстерність.
Практична підготовка майбутнього педагога – органічна складова

його професійного становлення. Метою педагогічної практики є:
– удосконалення професійної підготовки майбутнього фахівця;
– формування особистості педагога відповідно до вимог сучасності;
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– формування творчого дослідницького підходу до педагогічної
   діяльності.
Основними завданнями практичної підготовки майбутнього педа-

гога є:
– формування системи професійних знань, необхідних педагогу
   для виконання своїх функцій;
– розвиток і закріплення основних професійно-педагогічних вмінь,
  навичок, досвіду відповідно до вимог стандартів вищої педагогічної
  освіти та кваліфікаційної характеристики спеціаліста;
– оволодіння засобами й тактикою спілкування, що забезпечує
    встановлення особистісно-орієнтованих узаємин з дитиною, її
   батьками, колегами й ін.;
– формування творчої професійної позиції в освітньому процесі
  загальноосвітньої школи;
– розвиток здібностей обирати педагогічні технології, які є
   адекватними пріоритетними завданнями навчання та виховання
  на цьому віковому ступені, відповідно до індивідуальних
  особливостей дітей шкільного віку;
– формування Я-концепції майбутнього педагога;
– формування культури педагогічної діяльності (культури
  мовлення, культури педагогічного спілкування);
– розвиток у студентів педагогічної рефлексії та потреб
  у самопізнанні та самовдосконаленні;
– оволодінні засобами й методами діагностики розвитку дітей
  молодшого шкільного віку й діяльності педагога;
– вивчення сучасного стану навчально-виховної роботи в різних
  типах шкіл й установ додаткової освіти, кращого та нетрадиційного
  досвіду.
Реалізація вищезазначених завдань передбачає формування у студентів

професійних вмінь та навичок (відповідно до кваліфікаційних вимог).
У сфері конструктивних функцій:
– визначати конкретні навчально-виховні завдання з урахуванням

вікових та індивідуальних особливостей дітей, соціально-психологіч-
них особливостей колективу;

– планувати й аналізувати навчально-виховний процес з точки зору
психологічних, дидактичних, методичних позицій з урахуванням су-
часних вимог;
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– обґрунтовано добирати ефективні форми, методи й засоби навчання
та виховання, визначати результати засвоєння дітьми програмного ма-
теріалу, рівень їх розвитку;

– проводити різноманітну роботу в класному колективі, віковій групі,
в гуртках;

– використовувати технічні засоби навчання, комп’ютерну техніку
та наочність;

– розробляти дидактичний матеріал і наочність;
– проводити індивідуальну роботу з дітьми та батьками;
– ознайомлювати батьків з основами педагогічних знань;
– розвивати в дітей шкільного віку потребу в здоровому способі

життя, дотриманні правил загальної та індивідуальної гігієни;
– проводити самоаналіз, самооцінку й корегування власної діяльності.
У сфері організаторських функцій:
– керувати навчальною діяльністю школярів, формувати у них

загальнонавчальні вміння й навички;
– раціонально розподіляти час на заняттях й виконувати намічений

план;
– організувати виховну роботу в навчальний і позанавчальний час;
– організовувати власну професійну діяльність;
У сфері комунікативних функцій:
– використовувати різноманітні форми й методи педагогічного

спілкування з дітьми, батьками, колегами;
– будувати ділові та особистісні стосунки з усіма особами, які бе-

руть участь у вихованні дітей;
– володіти вербальними та невербальними засобами спілкування.
Виходячи з вищесказаного визначаємо: практична підготовка має

наскрізний характер, проводиться протягом всього періоду навчання в
педагогічному коледжі.

3.3. Загальна характеристика видів практики в умовах педа-
гогічного коледжу та їхній професійний потенціал

Організація та керівництво практикою в коледжі регламентується
такими документами:

– Положення про проведення практики студентів вищих навчаль-
них закладів України (1993 p., № 93 наказ МОН України);



109

– Положення про організацію та проведення практики студентів ВП
„Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка” (2009 p.);

– Положення про комісію щодо сприяння працевлаштування сту-
дентів та випускників коледжу (2011р.);

– наскрізні програми з кожної спеціальності;
– робочі програми з кожного виду практичної підготовки;
– Положення про експериментальні майданчики;
– Положення про конкурси „Кращий студент-практикант” та „Моло-

дий вчитель року”;
– навчально-методичні комплекси забезпечення видів практичного

навчання;
– організаційні та підсумкові накази з навчально-виробничої роботи;
– розрахункова документація;
– графіки навчального процесу;
– розклади пробних уроків, залікових занять з кожного виду прак-

тики;
– програми проведення заходів методичної спрямованості;
– протоколи засідань комісії щодо сприяння працевлаштуванню сту-

дентів і випускників коледжу;
– звіти викладачів та студентів з різних видів практичної підготовки;
– журнали обліку проходження педагогічної практики;
– журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для сту-

дентів-практикантів тощо.
Практика студентів проводиться на базах практики, які визначають-

ся міським відділом освіти й підкріплюються договором між педагогіч-
ним коледжем та міським відділом освіти терміном на п’ять років. Кож-
ного року укладаються договори з відповідним навчальним закладом з
переліком тих видів практичної підготовки, які будуть здійснюватися
саме в цій школі, ДНЗ, оздоровчому закладі, освітній установі тощо. Є
категорія студентів, які обирають бази практики самостійно відповідно
до певних умов, а саме: наявність місця роботи, індивідуальний графік
навчання, стан здоров’я студента-практиканта. Результативність та ефек-
тивність педагогічної практики визначається рівнем узаємодії навчаль-
ного закладу та бази практики й рівнем методичної підготовки керів-
ників практики від баз практики.
За видами практика поділяється на навчальну та виробничу.
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До навчальної ми зараховуємо:
– інструктивно-методичний літній збір;
– розмовна практика з додаткової спеціалізації „англійська мова в

початкових класах”;
– удосконалення навичок столярної та слюсарної справи для сту-

дентів спеціальності „Технологічна освіта”;
– навчальні табірні збори для студентів спеціальності „Фізичне ви-

ховання”;
– спостереження за діяльністю навчально-виховних закладів, перед-

бачених програмами курсів педагогіки, психології, окремих методик
навчання, які проводяться під керівництвом викладачів відповідних дис-
циплін за рахунок часу, відведеного на лабораторні заняття.
Виробнича практика включає такі види:
– позанавчальна виховна робота (активна та пасивна форми);
– практика зі спеціалізації;
– пробні уроки в школі та заняття в ДНЗ;
– спостереження в групах раннього віку;
– літня педагогічна практика;
– перші дні дитини в школі;
– діагностико-корекційна практика;
– реабілітаційна практика;
– переддипломна педагогічна практика.
Поряд з традиційними перерахованими видами практичної підготовки

ми вже декілька років поспіль запроваджуємо нові форми організації:
дні відкритої практики та практика одного робочого дня.
За гарну науково-теоретичну та методичну підготовку студентів, яку

вони демонструють під час різних видів практичної підготовки, на
адресу коледжу надходять подяки, грамоти від баз практики.

Практика з позанавчальної виховної роботи. Педагогічна прак-
тика в коледжі починається з практики „Позанавчальна виховна робо-
та”. Виховна робота потребує від студента певної готовності, яка визна-
чається як складне психічне утворення і як певний психічний стан.
Практика з виховної роботи проводиться на базі загальноосвітніх

шкіл і триває 3 семестри. За цей період студенти працюють з різними
віковими категоріями дітей. У період проходження цього виду прак-
тичної підготовки студенти виступають як помічники класного керів-
ника.
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У процесі практики з виховної роботи вирішуються наступні задачі:
– оволодіння уміннями планувати й вести позанавчальну виховну

роботу в класі;
– накопичення уявлень про характер і зміст позанавчальної вихов-

ної діяльності та функціональних обов’язках вчителя-класного керівника;
– оволодіння основними формами поза навчальної виховної робо-

ти з урахуванням специфіки навчального закладу;
– оволодіння методами та прийомами вивчення вікових та індиві-

дуальних особливостей учнів.
У ході практики студенти виконують такі види діяльності:
– знайомляться з навчально-матеріальною базою школи та доку-

ментацією класного керівника, основними напрямками виховної робо-
ти в школі;

– спостерігають за роботою класного керівника;
– вивчають психолого-педагогічні особливості розвитку дітей різно-

го віку;
– надають допомогу педагогам в проведенні позанавчальної ви-

ховної роботи зі школярами;
– самостійно розробляють та проводять з дітьми окремі види ви-

ховних занять (бесіди, класні години, конкурси, вікторини, екскурсії,
заочні подорожі, пізнавальні ігри, спортивно-оздоровчі заходи та ін.).
Студент-практикант у процесі проходження практики включається в

цілеспрямований навчально-виховний процес сучасної школи. Скла-
довим компонентом керівництва таким видом практичної підготовки є
здійснення контролю за процесом формування професійних умінь і
навичок у майбутніх учителів. Показниками сформованості тих чи інших
умінь можуть бути: ступінь усвідомлення студентами тих чи інших дій;
уміння визначати причини й пояснювати результати своїх педагогічних
дій; ступінь самостійності, відповідальності та активності студента; час,
який затрачений на підготовку тих чи інших справ з дітьми; ставлення
дітей до практикантів та взаємодію з ними.

Практика в дитячих оздоровчих таборах у системі професій-
ної підготовки фахівців. Такий вид педагогічної практики проводиться
в 6 семестрі й дозволяє перевірити, наскільки студент-практикант пра-
вильно обрав сферу своєї діяльності, чи може він так довго й у складній
ситуації спілкуватися з дітьми, наскільки він відповідальний і правди-
вий в спілкуванні з дітьми. І наскільки володіє методикою педагогічно-
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го спілкування в умовах організації літнього відпочинку дітей. Літня
педагогічна практика є самостійною педагогічною роботою з повною
відповідальністю за життя, фізичне, психічне й моральне здоров’я дітей
і підлітків, їхній повноцінний відпочинок та оздоровлення. Специфічни-
ми є місце й час проведення цього виду практики. Час – канікули, коли
діти по іншому сприймають оточуючий їх світ і все, що відбувається.
Місце – дитячий табір, заміський чи пришкільний. Діяльність студента-
практиканта в дитячому таборі багатофункціональна: він і вихователь, і
організатор дитячого життя, і фізрук, і няня, і медична сестра, і масо-
вик-затійник тощо. Неформальність табірної обстановки, багато-
чисельність форм і методів роботи дозволяють створити сприятливі умови
для самоактуалізації кожного практиканта.
У процесі цього виду практики вирішуються такі завдання:
– набуття умінь самостійної роботи з дитячими та юнацькими ко-

лективами в умовах літнього відпочинку;
– оволодіння змістом і різними формами оздоровчої та виховної

роботи з дітьми в літній період; охорона життя і здоров’я дітей;
– розвиток відповідального та творчого відношення до проведення

виховної роботи з дітьми різних вікових груп.
Літня педагогічна практика передбачає такі види діяльності:
– організаційно-педагогічна робота (знайомство з умовами роботи,

правилами внутрішнього розпорядку, традиціями табору, зі складом
загону дітей, перевірка ступеню готовності дітей до виїзду в табір, бе-
сіди з батьками, складання плану роботи загону, формування органів
самоврядування і робота з ними) ;

– вивчення специфіки прояву вікових та індивідуальних особливостей
вихованців, стану їхнього здоров’я, умов життя й виховання;

– організація колективно-творчої діяльності за всіма напрямами ви-
ховання (в галузі розвитку пізнавальних інтересів, морального, есте-
тичного, трудового, фізичного виховання тощо) ;

– організація режиму, активного відпочинку дітей, проведення сані-
тарно-гігієнічної роботи та роботи по самообслуговуванню;

– проведення індивідуальної роботи дітьми й підлітками.
У процесі літньої педагогічної практики студенти оволодівають

такими уміннями:
– визначати цілі й завдання оздоровчої роботи з дітьми в період

літнього відпочинку;
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– складати план виховної роботи на табірну зміну, кожен день з
урахуванням інтересів дітей;

– організовувати самоврядування в колективі й спрямовувати його
діяльність;

– поєднувати індивідуальну й колективну роботу з дітьми;
– використовувати всю систему можливого педагогічного впливу

в умовах табору з урахуванням вікових та індивідуальних особливос-
тей дітей та підлітків;

– установлювати педагогічно правильні стосунки з дітьми, колегами;
– педагогічно усвідомлювати та аналізувати досвід своєї педагогіч-

ної діяльності.
Підготовка студентів до педагогічної літньої практики здійснюється в

процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, протягом викладання
факультативного курсу „Підготовка до роботи в дитячих оздоровчих табо-
рах” та під час інструктивно-методичного збору наприкінці 6 семестру.
Умови проведення табірного збору наближенні до умов табору. Прово-
диться він з відривом від навчання за межами навчального закладу.
Літня педагогічна практика проводиться на базі пришкільних таборів

відпочинку м. Лисичанськ та Луганської області й заміських дитячих
оздоровчих таборах „Чайка” (м. Євпаторія), „Южний” (Бахчисарай-
ський р-н, Крим), імені Ю. Гагаріна (м. Сєвєродонецьк), „Мрія” (м. Кре-
мінна) тощо.

Літня педагогічна практика і педагогічний загін „Дивосвіт”.
Студентське життя – це справжній дивосвіт, що увібрав у себе різно-
кольорові смужки молодіжного дозвілля. У ВП ”Лисичанський педа-
гогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса
Шевченка” функціонує студентський педагогічний загін „Дивосвіт”,
метою якого є формування у майбутніх учителів практичних умінь орга-
нізації дитячих колективів в умовах літнього відпочинку, педагогічних
здібностей та професійних якостей; створення позитивної, доброзичли-
вої атмосфери в студентському середовищі. Ідея створення студент-
ського педагогічного загону була реалізована в 1980-х роках. Керівни-
ком загону є викладач іноземної філології, аспірант Луганського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка Кечик Ольга Олександ-
рівна. До складу загону „Дивосвіт” входять студенти третіх курсів освіт-
ньо-кваліфікаційних рівнів „молодший спеціаліст” та „бакалавр” спеці-
альностей „Початкова освіта”, „Дошкільна освіта”, „Фізичне вихован-
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ня”, „Технологічна освіта”. У системі підготовки вчителя важливе місце
належить роботі студентів з дітьми в умовах літнього відпочинку, яка є
ланкою між теоретичним навчанням майбутніх учителів та їхньою само-
стійною роботою в навчально-виховних закладах, надає досвід педаго-
гічної діяльності.
Студентський загін „Дивосвіт” у своїй діяльності виконує такі завдання:
• формує у студентів уміння й навички самостійної роботи з дітьми

та підлітками в умовах літніх канікул;
• озброює студентів методами й прийомами виховання школярів в

умовах літньої праці та відпочинку;
• виховує відповідальне ставлення до проведення виховної роботи

з дітьми та підлітками;
• розвиває творчі здібності при організації й проведенні занять у

гуртках, секціях, клубах за інтересами;
• встановлює педагогічно правильні відносини з дітьми та підлітка-

ми в специфічних умовах табірної зміни.
Кожен студент загону отримує індивідуальні завдання:
• ознайомитися з умовами функціонування оздоровчого табору;
• включити кожну дитину в цікаву справу;
• провести загонову й табірну лінійку;
• знати державну символіку й уміло її використовувати в літньому

оздоровчому таборі;
• знати дитячі пісні, ігри, танці та вміти розучувати їх з дітьми;
• вести облік своєї роботи в педагогічному щоденнику;
• ознайомитися зі статутом табору, планами виховної роботи;
• здійснювати виховну роботу з дітьми, враховуючи специфіку

табірної зміни, пропагувати здоровий спосіб життя;
• висувати єдині педагогічні вимоги до всіх вихованців.
Зміст роботи студентів загону в дитячих оздоровчих таборах перед-

бачає:
• ознайомлення з умовами роботи, правилами внутрішнього роз-

порядку, традиціями літнього оздоровчого табору;
• планування роботи загону на зміну;
• організаційно-педагогічну роботу;
• проведення творчої виховної діяльності за різними напрямками

виховної роботи (моральне, трудове, економічне, фізичне, гігієнічне,
естетичне, громадянське);
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• загартовування організму дітей;
• отримання правил техніки безпеки;
• організацію дозвілля дітей;
• випуск стінгазети;
• індивідуальну роботу з вихованцями;
• роботу з батьками.
У процесі роботи з дітьми в умовах літнього відпочинку студенти

виконують такі види діяльності:
• знайомство з умовами роботи оздоровчого табору, правила-

ми внутрішнього розпорядку, традиціями табору, планами виховної
роботи;

• дотримання правил внутрішнього розпорядку, розпоряджень
адміністрації оздоровчого табору та керівників практики;

• дотримання правил техніки безпеки, охорони праці;
• вивчення специфіки прояву вікових та індивідуальних особливос-

тей вихованців, стану їх здоров’я, умов життя вихованців;
• організація колективної творчої діяльності (пізнавальної, трудо-

вої, спортивно-оздоровчої, естетичної, екологічної);
• підготовка та проведення загальнотабірних справ, виховних го-

дин у загоні;
• проведення санітарно-гігієнічної роботи та роботи з самообслу-

говування;
• проведення індивідуальної виховної роботи з дітьми і підлітками;
• ведення педагогічного щоденника.
У процесі роботи студенти загону отримують практичні уміння:
• визначати мету й завдання оздоровчо-виховної роботи з дітьми та

підлітками в таборі;
• складати план виховної роботи на табірну зміну й на кожний день

з урахуванням інтересів та індивідуальних особливостей дітей;
• організовувати самоуправління в колективі та спрямовувати його

діяльність;
• створювати умови для розвитку самодіяльності, творчості дітей

та підлітків;
• організовувати різні форми виховної роботи з школярами, по-

єднуючи колективну діяльність з індивідуальною;
• встановлювати педагогічно правильні стосунки з дітьми та під-

літками, колегами;
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• педагогічно усвідомлювати і аналізувати досвід своєї педагогіч-
ної діяльності.
Саме про наших студентів говорять: „Справжній колектив небайду-

жих та активних”. Бо саме вони уособлюють в собі риси педагога-
організатора (вожатого), а це насамперед:

• керівник, організатор та вихователь;
• лідер;
• скарбниця порад та ігор;
• організатор дитячого відпочинку;
• помічник дітей;
• добрий, щирий, розуміючий психолог;
• кмітлива та гарна людина.
Діяльність студентів в таборі багатофункціональна: вони й вихова-

телі, і керівники дитячого життя, і няні, і медсестри, і фізруки тощо.
Основними напрямками діяльності педагогічного загону „Дивосвіт” є:

• забезпечення оздоровлення і розвитку дітей;
• організація цікавого та повноцінного відпочинку дітей;
• створення позитивного психологічного клімату в дитячому ко-

лективі;
• рішення задач розумового, морального, трудового, фізичного,

естетичного напрямків виховання;
• сприяння творчому розвитку особистості дитини в процесі від-

починку та оздоровлення;
• реалізація особистісного підходу в роботі з дітьми;
• творче застосування сучасних технологій виховання (педагогіка

колективного творчого виховання, створення „ситуацій успіху”, особис-
тісно-орієнтована технологія, технологія формування творчої особистості);

• здійснення педагогічної творчості, формування індивідуального
стиля професійної діяльності.
Усі учасники педагогічного загону в своїй діяльності намагаються

дотримуватися умов успіху:
• творчість, а не шаблон;
• єдність думок і дій, волі й почуттів;
• товариські стосунки;
• виховний колектив;
• спільна товариська турбота „один про одного, про свій колектив,

про близьких і далеких людей”.
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Студентський педагогічний загін „Дивосвіт” виконує провідні зав-
дання дитячих програм: „Діти є діти”, „Канікули”, „Книга пам’яті”, „Пла-
нета”, „Будинок без самотності”, „Від олімпійського фестивалю до тижня
„Веселки”, „Ми все можемо”, „Дружба”, „Чистодвір”.
Географія роботи педагогічного загону досить різноманітна: від степів

Луганщини до узбережжя Чорного моря. Студенти „Дивосвіту” пра-
цюють на базі дитячого медичного центру „Чайка” (м. Євпаторія), дитя-
чих оздоровчих таборів імені Ю. Гагаріна (с. Щедрищево), „Восход”
(м. Лисичанськ), „Альянс” (м. Сєвєродонецьк), дитячих навчальних
закладів („Шпачок”, „Журавушка”, „Іскорка”), дитячих пришкільних
таборів („Гармонія”, „Сонечко”, „Дружный”, „Веселка”, „Сонечко”)
міста Лисичанськ та Луганської області.
Право вибору оздоровчого табору, в першу чергу, надається сту-

дентам з високими показниками успішності, активним у громадсько-
му, науковому житті. Особливістю організації роботи в літній період є
те, що викладачі циклової комісії загальної педагогіки і психології за-
вчасно передбачають і планують спеціальну підготовку студентів до
даного виду роботи, яка полягає в проведенні інструктивно-методич-
них зборів; організації в кабінеті педагогічної практики виставки мето-
дичної літератури; у визначенні об’єктів літньої роботи й розподілі сту-
дентів у них; підготовці наказу директора коледжу про роботу загону
влітку.
Керівництво педагогічного коледжу постійно співпрацює з дитячи-

ми оздоровчими закладами, попередньо уклавши угоди з їх керівниц-
твом. Угоди укладаються до початку інструктивно-методичних зборів
студентів, що дає можливість викладачам вчасно розподілити студентів
за місцями роботи та організувати підготовку вожатих з врахуванням
специфіки табору. Контроль за проходженням роботи студентського
загону організовують методисти коледжу, керівники відвідують табо-
ри, спортивно-оздоровчі майданчики, де перебувають студенти, пере-
віряють документацію, консультують їх, надають методичну допомогу.
Підготовка до роботи студентів загону відбувається в процесі ви-

вчення психолого-педагогічних дисциплін, а також у ході факультатив-
ного заняття „Підготовка студентів до роботи з дітьми в літніх оздоров-
чих таборах” (36 годин).
Підсумки роботи загону „Дивосвіт” підбиваються на конференції за

участю всіх студентів, методистів, викладачів коледжу у вересні. Учас-
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ники конференції виступають з пропозиціями щодо вдосконалення
організації виховної роботи, дозвілля для дітей влітку, підготовки сту-
дентів до роботи з дітьми.
На адресу педагогічного коледжу надходять листи подяки від адміні-

страцій дитячих оздоровчих таборів, грамоти. Це є щорічним підтвер-
дженням якісної роботи студентів. Загальна чисельність загону в 2010 році
склала 169 студентів, які виховували та оздоровлювали понад 4500 дітей
з України, Росії, Білорусії, Татарстану. Дуже приємно, що студенти (учас-
ники загону) нагороджені грамотами, подяками, цінними подарунками
та грошовими винагородами за активну участь у житті табору, значний
внесок у формування особистості дитини.
Найбільше учасникам загону запам’яталося мальовниче узбережжя

Чорного моря. Усі, хто хоч раз, бодай одним оком бачив місто Євпаторія,
скаже, що це море вражень. А що може підняти настрій краще, аніж спо-
гади про море! Гасло „Нове покоління зірок досягає – для нас неможливо-
го в світі немає” студенти загону разом з дітлахами почали реалізовувати
буквально в перші дні свого перебування в сонячній країні мрій.
Цікаво було спостерігати як хлопчики та дівчатка під час відпочин-

ку залюбки займалися в тематичних кружках, творчих майстернях,
відвідували спортивні секції. Майстер-класи „Здорове Я”, „Бойовий
гопак”, „Спортивне Я”, „Творче Я”, „Флористика”, „Гончарство”, „Пси-
хологічне Я”, під час яких діти дізналися про стародавні звичаї та куль-
туру українського народу, стали важливою частиною їхнього виховно-
го процесу.
Та на цьому наполегливі дітлахи не зупинилися. Адже у таборі „Чай-

ка” всі, від великого до малого, знають: мета – можлива! Так, учасни-
ки табору провели екологічну акцію під назвою „Нове покоління май-
бутнє збудує – нове покоління планету врятує”. Діти співали пісні й
розповідали авторські вірші на тему збереження довкілля. Та найбіль-
ше вразило те, що, незважаючи на їхній ще дуже юний вік, кожен із
них уже розуміє, якої непоправної шкоди завдає планеті недбале став-
лення до навколишнього середовища.
Калейдоскоп яскравих подій загону „Дивосвіт” нараховує безліч

заходів, але неможливо забути такі: „Конкурс акторської майстерності”,
„Зіркопад”, „День Івана Купала”, „День Нептуна”, „Парк Юрського пе-
ріоду”, „Казкоград”, „КВК”, „Бразильський футбол” та багато інших
(див. додатки).
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У роботі дитячих оздоровчих таборів студентами доцільно по-
єднується відпочинок, праця і спорт із пізнавальною, естетичною, тех-
нічною творчістю школярів. Виховна робота в таборі – важлива част-
ка системи виховання дітей та підлітків. Діяльність табору доповнює
та поширює вплив школи, родини, різних дитячих клубів, організацій
на всебічній розвиток особистості школяра, забезпечує монолітність
виховного процесу. У процесі різноманітної виховної діяльності заго-
ну проходить розвиток особистості дитини в колективі, дітей і оточу-
ючого середовища.
У роботі студентського загону „Дивосвіт” є динаміка щорічних змін

складу загону. Кожний студент третього курсу працює в дитячих оздо-
ровчих таборах. Здійснюється принцип наступності і безперервності в
роботі загону. Можна сказати, що члени цього загону виконують сто-
совно школи компенсуючу функцію, дають можливість дітям не лише
відпочити, зняти фізичне і психічне навантаження навчального року,
але й створюють нові умови для збагачення їх соціального досвіду,
застосування нових знань і вмінь у різноманітній практичній діяльності,
яка наповнена грою, романтикою і базується на розвитку дитячої ініціа-
тиви та самодіяльності. Спільна товариська турбота „Один про одного,
про свій колектив, про близьких і далеких людей” не залишає осторонь
жодного. Цей девіз є основною умовою педагогічного успіху роботи
студентського педагогічного загону. В організації життя дитячого ко-
лективу студенти спираються на ініціативу, самодіяльність дітей, розви-
вають у них прагнення до самостійних дій, спрямованих на громад-
сько-корисні справи. Для цього необхідно навчити дітей самостійно мис-
лити, знаходити і планувати роботу свого колективу, здійснювати її,
вміти аналізувати і оцінювати участь в них кожної дитини.
У таборі педагог-організатор виступає не лише в ролі вожатого чи

вихователя, але й товариша, порадника, батька. Студенти загону „Диво-
світ” спрямовують свою роботу на організацію великої дружньої роди-
ни, в якій кожна дитина почуває себе захищеною. Саме любов допома-
гає знайти підхід до дитини, зрозуміти її почуття, думки, прагнення, що
в свою чергу породжує дитячу симпатію.
Дуже важко розраховувати на творчу енергію та ентузіазм учителя

по закінченню навчального року, коли нервова система виснажена й
потребує відпочинку чи хоча би зміни виду діяльності. Вихованці при-
шкільного табору також за рядом обставин змушені залишатися ще
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майже на місяць у стінах школи, що, звичайно, не сприяє оздоровлен-
ню. Особливо це стосується шкіл, розташованих серед асфальту міських
вулиць.
Виховна робота в пришкільному оздоровчому таборі базується на

розвитку дитячої ініціативи, самодіяльності, колективної творчої спра-
ви й полягає у проведенні кожного дня змістовної, цікавої, активної
справи.
Звичайно, що реалізація завдань змісту роботи залежить від педа-

гогічного колективу, його виховного потенціалу та майстерності. „Свіже
дихання” у щоденний виховний процес вносять студенти педагогічного
коледжу. План виховної роботи насичений різноманітними заходами та
складається з урахуванням побажань дітей. Найцікавішими щорічними
програмами загону „Дивосвіт” стали такі: „Від олімпійського фестива-
лю до тижня „Веселки” та „Планета”.
Спортивно-оздоровчий напрям роботи олімпійського фестивалю

включає в себе різноманітні спортивні змагання (веселі старти, козацькі
розваги, футбольний турнір, турнір із шахів).
Кожний ранок у таборі починається з ранкової гімнастики, яку про-

водять вожаті на свіжому повітрі в затишних куточках шкільного по-
двір’я. На конкурсній основі визначається кращий варіант зарядки і загін-
переможець отримує приз.
Краєзнавчий напрям виховної роботи  за програмою „Планета” це

різноманітні екскурсії та подорожі стежинами рідного міста. Кожного
року діти подорожують різними маршрутами та відшуковують нові, ще
невідомі їм куточки свого міста. Згідно з виховним планом роботи та-
бору складається план виховної роботи кожного загону, де врахову-
ються загальнотабірні заходи й час, необхідний на підготовку до них.
Чітка та злагоджена робота студентів під керівництвом Кечик О. О.

дозволила зробити незабутнім і корисним відпочинок багатьох учнів. А
вислів Жан-Жака Руссо: „Любіть дитинство: будьте уважні до ігор і
забав, до його малого інстинкту. Хто з нас не шкодував про той час,
коли посмішка не сходить з вуст, коли душа завжди тішиться світом.
Дайте дитинству дозріти”, – став провідним у діяльності нашого сту-
дентського педагогічного загону.
Приємно, що діяльність педагогічного загону „Дивосвіт” відзначе-

на перемогою на рівні Луганської області. 1 грудня 2010 року в при-
міщенні Луганського академічного обласного російського драматич-



121

ного театру відбувся зліт молодіжних трудових загонів Луганщини,
учасники котрого на декілька годин знову поринули в сонячні промені
літа, хвилі теплого моря.
У зльоті взяли участь 36 молодіжних трудових загонів Луганської

області – учасники фіналу обласного конкурсу „Кращий молодіжний
трудовий загін 2010 року”, визначення переможців  якого відбулось
21 жовтня поточного року під час засідання конкурсної комісії. Комісія
визначала переможців у таких номінаціях: „Виїзні студентські загони
ВНЗ III – IV рівня акредитації”, „Виїзні студентські загони ВНЗ I – IІ рівня
акредитації”, „Виїзні студентські загони училищ, ліцеїв”, „Студентські
загони сфери обслуговування”, „Виїзні загони старшокласників”,
„Обласні молодіжні трудові загони”.

„Дивосвіт” став переможцем обласного конкурсу в номінації „Кра-
щий студентський педагогічний загін”. Лисичанський педагогічний ко-
ледж був нагороджений Почесною грамотою Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту, пам’ятними призами управління у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та Луганського облас-
ного молодіжного центру праці. Кечик Ольга Олександрівна нагоро-
джена як кращий командир молодіжного загону Луганщини-2010, а
Трошина Яна – як кращий учасник (боєць) молодіжного трудового за-
гону Луганської області.

Пробні уроки в школі та заняття в ДНЗ. Практика „Пробні
уроки в школі та заняття в ДНЗ” проводиться з метою вироблення у
студентів професійних умінь організації та проведення навчально-
виховного процесу в школах та дитячих навчальних закладах. Прово-
диться такий вид практичної підготовки в 5 – 7 семестрах.
Завдання педагогічної практики:
– формування умінь спостереження за навчально-виховним про-

цесом і аналізу його результатів;
– оволодіння студентами-практикантами методами,прийомами, за-

собами проведення уроків, занять, а також уміннями керівництва пізна-
вальною діяльністю дітей різного віку;

– навчання студентів творчому застосуванню на практиці знань, які
отримали під час вивчення психолог-педагогічних дисциплін та окре-
мих методик навчання.
Під час виконання завдань педагогічної  практики „Пробні уроки і

заняття в ДНЗ” студенти виконують наступні види діяльності:
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– знайомляться з організацією навчально-виховного процесу в
групі, класі, з роботою вчителів, вихователів (вивчають методичний фонд,
технічні засоби навчання, наочні посібники, календарно-тематичні пла-
ни, плани на кожне заняття або урок) ;

– проводять самостійно уроки і заняття з певного предмету або
напряму;

– відвідують та аналізують пробні уроки або заняття інших практи-
кантів підгрупи.
У процесі такого виду педагогічної практики студенти набувають

наступних умінь:
– планувати уроки та заняття, розробляти їх конспекти;
– працювати з методичною літературою, підручниками, посібника-

ми, творчо відбирати матеріал, робити унаочнення уроку або заняття;
– виконувати в роботі з дітьми санітарно-гігієнічні норми та вимоги;
– розробляти та виготовляти наочні посібники, презентації, мульти-

медійні розробки;
– здійснювати самоаналіз та самооцінку результатів власної діяльності.
До проведення пробних уроків та занять висуваються певні вимоги:

кожний практикант повинен видати згідно робочої програми по 15 уроків
або занять за весь період такого виду практики; практика проводиться в
різних класах в школі та різних вікових групах в ДНЗ з усіх навчальних
предметів; консультації та керівництво практикою здійснюють методис-
ти коледжу-викладачі відповідних методик навчання.
Підготовка до уроку, його проведення та аналіз – три рівнозначних

етапи процесу професійної підготовки.
Перші дні дитини в школі. Такий вид практики має місце в на-

вчальному плані для студентів спеціальності „Початкова освіта”. Прак-
тика майбутніх вчителів початкових класів в цей період – яскравий за
враженнями та дуже цінний по інформативності період становлення
педагогів.
У ході практики „Перші дні дитини в школі” вирішуються наступні

задачі:
– ознайомлення студентів з особливостями навчально-виховного

процесу в перші дні навчання дитини в школі;
– ознайомлення студентів з особливостями роботи вчителя почат-

кових класів з першокласниками та їх батьками на першому тижні на-
вчального року;
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– формування у студентів дослідницьких умінь, пов’язаних з вияв-
ленням готовності дітей до навчання в школі;

– розкриття ступневості та наступності в роботі з дітьми дошкіль-
них закладів, школи та батьків.
У період такого виду практичної підготовки студентів необхідно

ознайомити з наступними видами діяльності:
– порядком прийому дітей в школу та методикою комплектування

класів;
– плануванням роботи вчителя на перший тиждень;
– особливостями організаційно-педагогічної діяльності вчителя в

перший день (прийом дітей, знайомство їх з класом, школою, правила-
ми поведінки та режимом роботи);

– розміщенням дітей в класі відповідно до санітарно-гігієнічних
норм;

– змістом, організацією та методикою проведення уроків в перші
дні навчання дитини в школі;

– організацією навчальної діяльності учнів (правила користування
олівцем, ручкою, зошитами, підручниками, класною дошкою, крей-
дою, дидактичними матеріалами, організація робочого місця) ;

– методами і прийомами формування в реальному педагогічному
процесі відношень „вчитель-учень” ;

– методами виявлення рівня знань і умінь дітей в області усного
мовлення, рахунку, читання, письма, малювання, їх уявленнями про
явища природи, суспільного життя і т.д. ;

– особливістю роботи з батьками та проведенням перших батьків-
ських зборів.
У процесі практики студенти мають узяти участь у підготовці вчите-

ля до зустрічі першокласників та проведенні Дня знань, вивченні рівня
знань, умінь та уявлень першокласників, підготовці навчальних занять,
організаційних заходах (екскурсія по школі, прийом до школи та відправ-
лення додому після навчальних занять, підписування зошитів, органі-
зоване проведення перерв, організація харчування щодо), індивідуальній
роботі з батьками. Студенти отримують певний досвід спілкування з
першокласниками та їхніми батьками. Під час проходження практики
студенти ведуть щоденник педагогічної практики, психолого-педагогічну
характеристику окремого учня класу.

Переддипломна педагогічна практика є завершальним етапом
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практичної підготовки майбутнього вчителя і проходить згідно з на-
вчальними планами спеціальностей в 8 семестрі. До неї допускаються
студенти, які успішно виконали всі попередні види практичної підго-
товки. У ході переддипломної практики студенти спеціальності „По-
чаткова освіта” виконують обов’язки вчителя початкових класів, спеці-
альності „Дошкільна освіта” – вихователя ДНЗ, спеціальності „Техно-
логічна освіта” – вчителя праці та креслення основної школи, спеці-
альності „Фізичне виховання” – вчителя фізичної культури загально-
освітньої школи.
У зміст практичної діяльності студентів входить:
1. Ознайомлення з системою навчально-виховної роботи навчаль-

ного закладу (навчально-методична база  закладу, діяльність педагогіч-
ного колективу, методичних об’єднань, системою роботи навчального
закладу).

2. Вивчення:
– системи планування навчально-виховного процесу,
– особистості дітей та колективу (особові справи, медичні карти,
   журнали, щоденники),
– системи навчальної роботи з предметів,
– кращого досвіду вчителів школи, вихователів ДНЗ.
3. Самостійна робота:
– розробка й проведення навчальної та виховної роботи з дітьми

певного віку,
– розробка поурочних планів та конспектів,
– планування поза навальної роботи з дітьми,
– проведення уроків та занять,
– виготовлення дидактичного та наочного матеріалу,
– проведення різноманітної виховної роботи за напрямами вихо-

вання,
– проведення роботи з батьками, участь у підготовці та проведенні

батьківських зборів,
– ведення документації вчителя, вихователя,
– участь у роботі методичних об’єднань, педагогічної ради,
– проведення самоаналізу та самооцінки своєї діяльності.
Практика випускного курсу має свої особливості, які полягають в

тому, що студент знаходиться в двоякому становищі: з одного боку він
– студент, робота якого контролюється та корегується з боку керівників
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педагогічної практики від коледжу, з іншого – повноцінний працівник
школи, який несе всю повноту відповідальності за свою роботу.
По закінченню практики робота студента оцінюється з боку навчаль-

ного закладу (школи, дитячого навчального закладу) та коледжу. Умо-
вами правильної оцінки роботи студентів в період практики є: об’єк-
тивність, всебічний облік виконаної роботи та аналіз Ії якості, єдність
вимог керівників практики різної категорії, врахування індивідуальних
особливостей кожного студента. Загальна оцінка з переддипломної прак-
тик є комплексною, яка враховує всі види діяльності студента-практи-
канта, якість звітної документації, оцінку роботи від бази практики.

3.4. Нетрадиційні підходи до організації педагогічної практи-
ки в коледжі

В останні роки в коледжі з’явились нові форми організації педаго-
гічної практики: практика одного робочого дня та дні відкритої прак-
тики.
Практика одного робочого дня проводиться в 7 семестрі на спеці-

альності „Початкова освіта” з метою психологічної підготовки студентів
4 курсу до виконання завдань переддипломної педагогічної практики.
Протягом робочого дня студенти проводять навчальні заняття та виховні
заходи за планом вчителя початкових класів. Базами практики обира-
ються школи, в яких студенти виконували завдання практики „Пробні
уроки”. Керує практикою викладач педагогіки або окремої методики
навчання.
З метою ознайомлення студентів 3 курсу з головними завданнями

практики „Пробні уроки в школі та заняття в ДНЗ” та виділення основ-
них видів роботи студента-практиканта під час даного виду практичної
підготовки, підкреслення значення творчого підходу до підготовки проб-
них уроків і занять в 5 семестрі проводяться дні відкритої практики.
Студенти 3 курсу спостерігають за роботою студентів 4 курсу, беруть
участь в аналізі занять, які відвідали.

 При підготовці студентів-практикантів до пробних уроків і занять
методисти орієнтують їх на застосування сучасних технологій та мож-
ливостей баз педагогічної практики.
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3.5. Професійна спрямованість та адаптація студентів коледжу
до обраної професії

Комісія щодо сприяння працевлаштуванню. Важливим напрям-
ком діяльності з навчально-виробничої роботи є створення належних
умов для адаптації випускників коледжу до сучасного ринку праці та
стимулювання мотивації до трудової діяльності. Тому що головним зав-
данням навчального закладу є підготовка майбутнього фахівця, який
буде конкурентоспроможним на ринку праці. З цього напрямку діяль-
ності в коледжі створена й існує певна система роботи. По-перше, згідно
з наказом Міністерства освіту і науки, молоді та спорту України
(27.04.2011р., № 404) створена і працює Комісія щодо сприяння праце-
влаштуванню студентів і випускників коледжу, до складу якої входять
директор коледжу, заступник директора з НВР, психолог коледжу, соці-
альний педагог, голови випускових циклових комісій, голова студент-
ського профкому, куратори випускних груп. Комісія працює згідно з
планом роботи. Заходи, які проводяться комісією, такі:

–  аналіз попиту та пропозиції на ринку праці,
–  моніторинг працевлаштування випускників ,
– листування з відділами освіти Луганської області щодо наявності

вакантних робочих місць,
– співпраця з державною службою зайнятості,
– консультації студентам та випускникам з питань працевлаштування,
– зустрічі з юристами,
– просвітницькі години професійної спрямованості,
– добір баз практики з урахуванням наявних вакансій,
– тренінги „Шок професійного старту” тощо.
З листопада 2011 року при комісії щодо сприяння працевлаштуван-

ню студентів та випускників з метою вивчення, набуття та аналізу інфор-
мації щодо адаптації випускників на робочому місці створений відділ
моніторингу якості професійної освіти студентів.

Професійно-орієнтовані заходи. Стимулюванню до трудової діяль-
ності та формуванню у студентів інтересу до обраної професії сприяють
професійно-орієнтовані заходи, які проводяться з першого курсу відпо-
відно до спеціальностей. Наприклад, „Дорогою добра” (педагогічні
династії), „Видатні педагоги довкілля міста Лисичанськ”, „Я-вихова-
тель”, „Гімн професії”, конкурс інсценованої дитячої пісні „Світ очима
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дітей”, розробка проектів „Допитливий малюк”, „Дитинство – світ
цікавих спогадів”, „Видатні митці України”, „Праця і людина, людина і
праця – ось мати і батько всіх істин” тощо. Вони формують інтерес до
обраної професії, демонструють її переваги, дають змогу спілкуватися
безпосередньо з практиками (вихователями, вчителями, керівниками
гуртків тощо).
У межах комплексної перевірки готовності випускників до перед-

дипломної педагогічної практики традиційними стали конкурс-
огляд „Кращий студент-практикант” та конкурс „Молодий вчитель
року”.
Конкурс „Молодий вчитель року” проводиться з метою виявлення

рівня фахової підготовленості студентів випускних груп, вміння доціль-
но застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, сприяє роз-
витку нестандартного педагогічного мислення, креативності, станов-
ленню власного педагогічного стилю молодого фахівця. Проводиться
конкурс серед студентів випускних груп всіх спеціальностей і скла-
дається з 4-х етапів:

I – виявлення ціннісних орієнтацій випускників (підготовка власної
презентації),

II – перевірка вміння аналізувати і вирішувати педагогічні ситуації,
III – виявлення рівня розвитку конструктивних і комунікативних

здібностей студентів (презентація фрагменту уроку)
IV – виявлення рівня креативності, орієнтації в проблемах сучас-

ності (творче завдання).
Конкурс „Кращий студент-практикант” має на меті презентацію

методичних портфоліо студентів-випускників, зібраних ними за період
усіх видів практичної підготовки та під час вивчення окремих методик
навчання. Конкурс проводиться в два етапи: І – огляд педагогічних порт-
фоліо випускних груп за спеціальностями, II – творчий захист кращих
портфоліо.

Освітній округ та експериментальні майданчики. Формуван-
ню професійної спрямованості у майбутніх фахівців освіти сприяють
діяльність освітнього округа та експериментальних майданчиків.
З 2008 року в Лисичанському педагогічному коледжі розпочав ро-

боту освітній округ, до складу якого ввійшли ЛПК – ЗОШ № 4 м. Лиси-
чанська – ДНЗ „Шпачок” – ДНЗ „Світлячок”„. Це об’єднання створено з
метою популяризації сучасних педагогічних надбань, створення середо-
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вища для особистої життєдіяльності дитини, творчого розвитку всіх учас-
ників округа: викладачів коледжу, вчителів школи, вихователів ДНЗ, сту-
дентів коледжу, учнів школи, дошкільнят. Зміст роботи різноманітний.
Він включає науково-методичну, просвітницько-педагогічну діяльність,
експериментальну роботу, розробку спільних проектів, проведення за-
ходів щодо організації дозвілля тощо. До організації роботи освітнього
округу широко залучаються студенти 3 – 4 курсів коледжу.
Освітній округ створено на засадах добровільної співпраці. У своїй

діяльності учасники об’єднання керуються Конституцією України, За-
коном України „Про освіту”, чинними законодавчими і нормативними
актами України, наказами й інструктивно-нормативними документами
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Положенням про
освітній округ.
Діяльність освітнього округу спрямована на вирішення таких зав-

дань:
– створення ефективної освітньої системи, здатної надавати якісні

послуги, передбачені законодавством України;
– створення можливостей для професійного зростання педагогів і

впровадження сучасних освітніх технологій.
Учасники освітнього округу спрямовують свою діяльність на органі-

зацію науково-методичної роботи, позашкільної освіти, педагогічної
освіти, наступності в організації й змісті дошкільної та початкової
освіти, культурно-просвітницької діяльності.
Усі суб’єкти освітнього округу зберігають юридичну самостійність

і діють відповідно до власних Статутів та Положень.
Керівники освітнього округу мають право визначати напрями та види

діяльності в межах освітнього округу, залучати до роботи студентів ко-
леджу, учнів школи, дітей дитячого садка, планувати роботу відповідно
до основних напрямків роботи.
Зміст роботи освітнього округу включає:
– організацію психологічної роботи щодо проведення адаптації стар-

шої групи дитячого садка до навчання у школі, випускників 9, 11 класів
школи до навчання у коледжі,

– допрофесійну роботу серед випускників 9 та 11 класів ЗОШ щодо
  подальшого навчання в педагогічному коледжі,
– роботу з батьками дітей дошкільного віку щодо основних завдань
  дошкільної освіти,
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– експериментальну роботу на базі дитячого садка з питань
  розвитку дітей дошкільного віку та їхньої готовності до навчання
  в першому класі ЗОШ,
– запровадження програм „Intel®. Навчання для майбутнього„
  в початкову ланку загальноосвітньої школи № 4,
– організація роботи щодо здійснення завдань профілізації старшої

школи,
– проведення заходів щодо організації дозвілля учнів в позауроч-

ний час,
– проведення роботи з педагогічної освіти батьків.
Планування роботи відбувається на засіданні координаційної ради

освітнього округа з урахуванням інтересів всіх членів об’єднання. Зміст
роботи знаходить вираження в плані роботи освітнього округа, який
складається на поточний навчальний рік.
У межах освітнього округу постійно ведеться просвітницька робо-

та з педагогічними колективами навчальних закладів, проводиться
низка різноманітних заходів за участю науковців Луганського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, викладачів коледжу, прак-
тиків щодо впровадження даної програми в навчальний процес шкіл та
дошкільних закладів міста. Ця робота реалізується через проведення
різноманітних семінарів, конференцій, тренінгів та інше. Наприклад,
семінар: „Використання програми „Intel®. Навчання для майбутнього”
в роботі вчителя початкової школи”; зустріч з учителями англійської
мови шкіл міста з теми: „Використання інформаційно-комунікаційних
технологій на уроках англійської мови”; педагогічні читання „Інформа-
тизація процесу підготовки майбутнього вихователя ДНЗ як складова
розвитку творчої особистості педагога”; методична панорама: „Акту-
альні питання фізичного виховання”, семінар-практикум „Проектна
технологія як засіб розвитку усного мовлення”, науково-практичний
семінар „Професійно-прикладна технологічна підготовка в школі”; арт-
терапевтична майстерня „Використання арт-терапевтичних технік у
роботі вчителя ЗОШ та вихователя ДНЗ” тощо.
Завдяки появі інформаційних технологій перед освітою відкривають-

ся нові перспективи, поліпшується якість навчання. Інформаційно-кому-
нікаційні технології висувають більш жорсткі вимоги до спеціалістів
у всіх сферах, в тому числі до фахівців у сфері педагогічної освіти. З
метою підготовки конкурентноспроможної творчої особистості, викла-
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дачами коледжу запроваджена програма „Intel® Навчання для майбут-
нього”. У зміст цієї програми входить ознайомлення з технологією та
розробка презентацій, різноманітних публікацій (буклетів, бюлетенів,
каталогів), веб-сторінок. Допомагають формуванню умінь застосування
ІКТ в навчально-виховному процесі та стимулюванню до трудової діяль-
ності робота експериментальних майданчиків, які є яскравим прикладом
інтеграції наукової, практичної й навчальної діяльності студентів коледжу
та їхніх керівників-методистів. З 2009 року діє експериментальний май-
данчик „Використання програми „Intel®. Навчання для майбутнього” в
умовах сучасної початкової школи”. Діяльність майданчика спрямована
на подолання традиційних підходів до організації навчально-виховного
процесу в початковій школі та створення принципово нових механізмів
цілісного, повноцінного розвитку творчого потенціалу особистості мо-
лодшого школяра шляхом впровадження програми „Intel®. Навчання для
майбутнього” в практику роботи сучасної початкової школи. Робота екс-
периментального майданчика спрямована на вирішення таких завдань:

1. Виявлення й розробка механізмів розвитку творчого потенціалу
особистості молодого школяра шляхом упровадження програми „Intel®.
Навчання для майбутнього”.

2. Вивчення методики використання програми „Intel®. Навчання для
майбутнього” в умовах сучасної початкової школи.

3. Залучення вчителів початкової ланки загальноосвітньої школи до
опанування методикою роботи за програмою „Intel®. Навчання для
майбутнього”.

4. Створення студентських портфоліо з конкретних тем методики
навчання математики, української та англійської мови, методики вихов-
ної роботи.

5. Організація роботи з учнями початкової школи по створенню
проектів за програмою „Intel®. Навчання для майбутнього”.

6. Обробка експериментальних даних та пропаганда позитивних
результатів роботи майданчика.

7. Захист студентами пошукових та дослідницьких робіт за пробле-
мою експериментального майданчика в межах Днів наук коледжу та
університету.
Активну участь у роботі експериментального майданчика беруть

викладачі-методисти Лисичанського педагогічного коледжу Овчарен-
ко О. П. (методика навчання математики), Шуліка Л. В. (методика на-
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вчання української мови), Кладко І. В. (методика навчання англійської
мови), Літовка О. П. (викладач психології, методист педагогічної прак-
тики „Позанавчальна виховна робота); вчителі початкових класів
ЗОШ № 4 м. Лисичанськ Корякова Н. С. (3-Б клас), Толмачова Г. І.
(2-А клас); студенти спеціальності „Початкове навчання” ОКР „Молод-
ший спеціаліст” Лисичанського педагогічного коледжу; учні початко-
вих класів ЗОШ № 4 м. Лисичанськ.
І етап діяльності майданчика (організаційний) має на меті створення

умов для ефективної діяльності учасників дослідно-експериментальної
роботи та має вирішувати наступні завдання:

– визначення бази педагогічного експерименту – ЗОШ № 4 І –
ІІІ ступеня м. Лисичанськ,

– визначення учасників експериментального майданчика,
– підготовка документації щодо роботи експериментального май-

данчика.
Результатом І етапу роботи є створення пакету документів щодо

організації та роботи експериментального майданчика.
ІІ етап діяльності майданчика (змістовий) має на меті практичне

виконання завдань експериментального майданчика, апробацію мето-
дики застосування програми „Intel®. Навчання для майбутнього” в
умовах сучасної початкової школи. Завданнями цього етапу є:

– проведення тренінгів для вчителів початкових класів загаль-
ноосвітньої школи за програмою „Intel®. Навчання для майбут-
нього”;

– створення студентських портфоліо з конкретних тем методики
навчання математики, української та англійської мови, методики вихов-
ної роботи,

– організація роботи з учнями початкової школи по створенню про-
ектів за  програмою „Intel®. Навчання для майбутнього”.

 У результаті створені портфоліо розробок уроків для початкової
школи з математики, української мови, англійської мови з використан-
ням інформаційно-комунікаційних технологій, методичні рекомендації
щодо застосування програми „Intel®. Навчання для майбутнього„ в
початкової школі для студентів-практикантів та вчителів початкової
школи, добірки учнівських проектів за програмою „Intel®. Навчання
для майбутнього”, комплекс навчально-методичного забезпечення
методик навчання математики, української та англійської мови щодо
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проведення уроків, навчальних занять та виховних заходів в початковій
школі з використанням програми „Intel®. Навчання для майбутнього„.
ІІІ етап діяльності майданчика (науково-методичний) має на меті

обробку результатів експериментальної роботи, аналіз та узагальнення
педагогічного досвіду з проблеми роботи майданчика та вирішує певні
завдання:

–  обґрунтування нормативно-педагогічного забезпечення діяльності
вчителів початкової школи щодо застосування програми „Intel®. На-
вчання для майбутнього”,

– узагальнення педагогічного досвіду роботи з проблеми експери-
ментального майданчика.,

– пропаганда позитивних результатів роботи експериментального
майданчика.
Результатами роботи на ІІІ етапі є:
1. Збірка пошукових та дослідних робіт студентів педагогічного ко-

леджу з проблеми експериментального майданчика.
2. Методичні рекомендації щодо застосування програми „Intel®.

Навчання для майбутнього” в сучасній школі для вчителів початкових
класів та студентів-практикантів.

3. Комплекс навчально-методичного забезпечення методик навчан-
ня математики, української та англійської мови  щодо проведення уроків
та навчальних занять в початковій школі з використанням інформацій-
но-комунікаційних технологій навчання.
З 2011 року розпочав діяльність другий експериментальний май-

данчик „Соціалізація дошкільника в умовах оновлення освітнього про-
стору” на базі ДНЗ „Світлячок”. Експериментальний майданчик має на
меті створення та експериментальну апробацію програми соціально-
особистісного розвитку дитини раннього та дошкільного віку „Облич-
чям до дитинства”, яка визначає принципово нові механізми станов-
лення особистості на етапі дошкільного дитинства. Діяльність експери-
ментального майданчика здійснюється на підставі наказу МОН України
№ 522 від 07.11.2000 р. „Про порядок здійснення інноваційної освітньої
діяльності”, положень Базового компоненту дошкільної освіти в
Україні, Базової програми розвитку особистості „Я у світі”, Державної
цільової соціальної на програми розвитку дошкільної освіти на період
до 2017 року (затверджена Кабінетом Міністрів наказ № 629 від
13 квітня 2011 року). Моніторинг якості роботи експериментального
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майданчика здійснює науково-методична рада ВП „Лисичанський пе-
дагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка” та педагогічна рада
ДНЗ (ясла-садок) № 8 „Світлячок” Лисичанської міської ради. Науко-
вим консультантом експериментального майданчику є доктор педаго-
гічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної та початкової
освіти, голова наукової комісії  ЛНУ імені Тараса Шевченка Гавриш Н. В.
Координаторами експериментального майданчику від ВП „Лисичан-

ський педагогічний коледж ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка” є: директор
коледжу Мінєнко Г. М., заступник директора коледжу з навчально-
виробничої роботи Ігнатуша А. Л., координатором експериментального
майданчика від ДНЗ (ясла-садок) № 8 „Світлячок” Лисичанської міської
ради є завідувач Бражникова Т. І., керівником експериментального май-
данчика від ВП „Лисичанський педагогічний коледж ДЗ ЛНУ імені Тара-
са Шевченка” є викладач дисциплін дошкільного циклу Гаврютіна Н. Д.,
керівником від ДНЗ „Світлячок” є вихователь-методист Лагдан Н. В.
Учасниками експериментального майданчика є студенти педагогіч-

ного коледжу, вихователі (учасники-стажери) та викладачі пошукової
групи „Творча лабораторія майбутнього вихователя”, вихованці ДНЗ
„Світлячок”.

 Діяльність експериментального майданчика має сприяти вирішен-
ню таких завдань:

– розробка нового змісту організації та проведення пробної та пе-
реддипломної педагогічної практики для студентів спеціальності „До-
шкільна освіта”,

– створення творчо-пошукової групи (викладач – вихователь – сту-
дент) з метою удосконалення фахової, наукової, методичної, психоло-
го-педагогічної та практичної підготовки в умовах оновленого освіт-
нього простору.

– експериментальна оцінка ефективності застосування програми
соціально-особистісного розвитку дитини раннього та дошкільного віку
„Обличчям до дитинства”, апробація різних видів педагогічного супро-
воду соціального становлення дошкільняти, визначення сучасних пе-
дагогічних систем соціального та особистісного розвитку дитини в
умовах сучасного ДНЗ.
Робота експериментального майданчика ведеться на підставі програ-

ми діяльності експериментального майданчика. Його керівники в своїй
роботі використовують різноманітні форми й методи роботи з учасника-
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ми-стажерами, проводять моніторинг ефективності обраних технологій і
педагогічних систем дошкільної освіти, організовують показові заходи,
забезпечують публікації та презентації досягнутих результатів у фахових
виданнях, на наукових конференціях, освітянських виставках України.
Результати роботи експериментального майданчика знаходять своє

відображення у творчо-пошукових роботах, статтях у фахових та науко-
вих виданнях, освітянських виставках, кандидатській дисертації Га-
врютіної Н. Д. „Педагогічний супровід становлення самостійності ди-
тини раннього віку”. Результатом роботи експериментального майдан-
чику є програма соціально-особистісного розвитку дитини раннього та
дошкільного віку „Обличчям до дитинства”.
Підготовка молодих фахівців до роботи в сучасній школі неможли-

ва без належного сучасного навчально-методичного супроводу. Про-
тягом навчального року викладачі-методисти працюють над підбором
нових матеріалів, методів, форм щодо роботи вчителя з різними катего-
ріями дітей. І це знаходить відображення в підготовці методичних реко-
мендацій, спільних зі студентами навчально-методичних посібників:

– „Подорож до міста Алфавіт” (методичний посібник-супутник
букваря, Шуліка Л. В., Старостенко Г.);

– Електронний посібник „Навчання письму ліворучок” (Шкуран О. В.,
Пунтус Т.);

– Електронний методичний посібник до уроків письма в 1 класі
(україномовному) (Шкуран О. В., Кузьменко Ф.);

– Електронна методична скарбничка (Довгопола О. В., група сту-
дентів спеціальності „Початкова освіта”);

– Електронна абетка з іноземної мови „ABC” (Кечик О. О.);
– Електронний посібник „Вчитель. Музика” (Вдович О. М., Ру-

денко А.).
Результатом інтеграції наукової та навчально-виробничої роботи є

організація та виконання курсового проектування. Курсовий проект
сьогодні – це не тільки теоретичне розкриття актуальної проблеми, але
й дослідження можливостей інноваційної діяльності відповідно до фа-
хової спрямованості, практичне застосування в сучасній школі педаго-
гічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Захист курсових
робіт відбувається обов’язково з використанням ІКТ в межах коледж-
них Днів науки. Тематика курсових робіт та методичні рекомендації до
них оновлюються постійно відповідно до з новими тенденціями в освіті.
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Велике значення для формування позитивної мотивації навчання сту-
дентів має участь у конкурсах, оглядах різного рівня:

• університетський конкурс „Крок до майстерності”:
– 2010 р. І місце Чусь Т. та II місце Рогожина А.;
– 2011 І місце Кононенко Д.,
– 2012 II місце Панасенко О., III місце Кущ К.
• обласний конкурс студентських трудових загонів:
– 2010 р. І місце посів педагогічний загін „Дивосвіт”,
– 2011 р. – II місце.
• VІ Всеукраїнський конкурс „Педагог – це звучить гордо”, за-

снований Міжнародним центром фінансово-економічного розвитку
„Освіта”:

– І тур (травень 2011) – лауреати Васильченко М. (урок музики) та
Капустіна Д. (заняття в дитячому садку),

– II тур (грудень 2011), який проводився на базі нашого навчально-
го закладу за участю лауреатів І туру Луганської та Донецької облас-
тей. Перемогу в II турі отримала Капустіна Д. Нагороджена дипломом
переможця, ноутбуком. Нагородження відбувалося в Міністерстві
освіти і науки, молоді та спорту України,

• Міжнародний конкурс учнівських та студентських ілю-
страцій до казки „Усі ми будемо королевами, або Казка про Ма-
ринку та Мишенятко”:

– 2012 р. ІІ місце посіла Бережна О., студентка 2 курсу спеціаль-
ності „Технологічна освіта” ОКР „молодший спеціаліст”, наук. керівн.
Цимбал О. В., викладач загальнотехнічних дисциплін.
С. Т. Шацький зазначав: „Для того чтобы уметь устанавливать

исходные точки зрения на ту или иную форму практической рабо-
ты, необходимо в этом постоянно упражняться. Точки зрения
должны вырабатываться, а не даваться в готовом виде”.
Професійна підготовка майбутніх учителів відбувається в процесі

всіх видів діяльності в коледжі. Вона має багатоаспектний характер.
Весь навчальний план спеціальностей пронизаний професійною спря-
мованістю. Вивчення теоретичних курсів, професійно-орієнтованих дис-
циплін, проведення різних видів практики, організація виховної роботи
зі студентами (інформаційно-просвітницькі години, конкурси, огляди,
змагання), науково-дослідна робота – все це спрямовано на підготовку
спеціаліста, здатного до роботи в сучасних навчальних закладах.
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РОЗДІЛ 4.
ВИХОВАННЯ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА-ПРОФЕСІОНАЛА,

ГРОМАДЯНИНА, ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ:
ДОСВІД ТА ІННОВАЦІЇ

Учитель торкається до вічності:
ніхто не може сказати, де закінчується
його вплив.

В. О. Сухомлинський

4.1. Роль соціально-гуманітарної роботи у становленні особис-
тості конкурентоспроможного фахівця

Завдання підготовки якісних фахівців сьогодні полягає в комплексі
факторів – ґрунтовна фахова підготовка, здатність до самоосвіти, само-
реалізації, конкурентоспроможність на ринку праці тощо. Гуманізація
освіти, її орієнтація на розвиток особистісного потенціалу студента, роз-
криття індивідуальних талантів змусили навчальний заклад ВП „Лиси-
чанський педагогічний коледж ДЗ „Луганський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка” знайти нові нетрадиційні підходи у виховному
процесі, зорієнтувати його на індивідуальну особистість. Тому доціль-
ною вбачалася розробка унікальної й оригінальної системи підходів, за-
гальної концепції, що зумовило пошук і формулювання нової терміно-
логії, структури, методів тощо. Термін „виховна робота” замінився, відпо-
відно, на більш влучний термін – „соціально-гуманітарна робота”, який
об’єднав і нові концепції розвитку особистості, і проблему взаємовпливу
нових засобів та методів, і використання системного підходу до органі-
зації цієї роботи, орієнтованої на конкретного студента, а також інтеграцію
навчальної, соціально-гуманітарної й наукової роботи.
Соціально-гуманітарна робота посідає значне місце у становленні

особистості конкурентоспроможного фахівця поряд з оволодінням пев-
ної спеціальності, ґрунтовною фаховою підготовкою, оскільки закла-
дає підвалини формування особистісних якостей.
Соціально-гуманітарна робота спрямована на пріоритетні напрямки

розвитку особистості – соціальна компетентність, фахова компетентність,
особистісно-якісні фактори, духовно-моральне становлення особистості,
а також громадянське, художньо-естетичне, розумове, педагогічно-про-
фесійне, родинне, превентивне, правове, фізичне, трудове, екологічне
становлення особистості.
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Єдиний шлях управління розвитком особистості – пізнання фак-
торів упливу на цей розвиток. Слід навчитись керувати тими з них, які
залежать від волі й свідомості індивіда, і навчитися враховувати ті, вплив
на які неможливий.
З метою більш чіткого розуміння процесів розвитку особистості далі

нами буде запропонована функціональна модель цього процесу.
Моделювання як метод наукового пізнання будується на здатності

людини абстрагувати схожі ознаки або властивості різних за природою
об’єктів або явищ і встановлювати певні співвідношення між ними.
Моделювання здійснюється на основі експерименту чи уявно й пе-

редбачає формалізований опис певної гіпотези, концепції або прогнозо-
ваної закономірності того чи іншого явища, процесу.
Через моделювання досягається нарощення пізнання, його поглиб-

лення. Порівняно бідні в інформаційному відношенні моделі з часом
замінюються більш змістовними.
Моделювання належить до теоретичного пізнання, воно не лише

засіб відображення дійсності, а й може виступати практичним критерієм
істинності знань, зокрема при зіставленні цієї моделі з уже усталеною
теорією.
Моделювання виконує функції інтерпретації, прогнозування та

евристики як щодо явища, події як цілісної системи, так і окремих її
компонентів.
Колектив ВП „Лисичанський педагогічний коледж ДЗ „Луганський

національний університет імені Тараса Шевченка” розробив авторську
модель „Шлях у досконалість”, яка спрямована саме на становлення
особистості конкурентоспроможного фахівця – фахівця сучасного типу,
в якому набувають особливого значення як внутрішні взаємовідносини
між учасниками освітньої діяльності, так і зовнішні – між викладачами,
що передбачає невпинне й послідовне впровадження технологічних,
управлінських та інших рішень, спрямованих на підвищення ефектив-
ності використання сучасних методів і принципів педагогічної діяль-
ності в соціально-гуманітарному процесі вищого навчального закладу.
Одним із концептуальних підходів до підвищення ефективності соці-

ально-гуманітарної роботи з майбутніми спеціалістами є реалізація прин-
ципів та ідей педагогіки співробітництва, яка в основу навчального про-
цесу ставить спільну працю педагога й студента, зумовлену перш за
все організацією як навчальної праці студентів, так і досконалої реалі-
зації соціально-гуманітарного напрямку.
На нашу думку, педагогічні інновації у практиці підготовки фахівців
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мають бути послідовно проведені в усіх формах роботи з ними й охоп-
лювати як загальнометодичні рівні навчального процесу (нові навчаль-
но-методичні матеріали, нові методи тестування, використання сучас-
них інформаційних і комунікаційних технологій, діалогічний метод
освіти, який перетворює інформацію в знання й розуміння, самостійна
робота, мобільність та гнучкість навчання тощо), так і якісна соціально-
гуманітарна підготовка, що формує особистість за основними напрям-
ками, зазначеними в моделі, а також ініціативність, конкурентоспро-
можність тощо.
Організація соціально-гуманітарного процесу з підготовки майбутніх

фахівців сучасного типу – конкурентоспроможних, які вміють мислити
стратегічно й водночас ситуаційно-прагматично, здатних органічно за-
безпечувати ефективність роботи – потребує нестандартних, інновацій-
них освітньо-педагогічних методик, засобів, форм, і методів роботи.
Тому концепція цієї програми стала слушною розробкою серед іннова-
ційних підходів окресленого завдання. Розроблена концептуальна мо-
дель програми трансформує виховний план в систему соціально-гума-
нітарної роботи викладачів та студентів як активних суб’єктів процесу.
В умовах, коли світ переживає період розвитку високих технологій,

країна, яка буде володіти ними найближчими роками, посідатиме про-
відне місце, тому основні завдання полягають у інноваційному прове-
денні роботи із широким залученням інформаційно-комунікаційних тех-
нологій – мультимедійної аудиторії, веб-ресурсів, програмного забез-
печення, авторських розробок якісно нового сучасного рівня, а також
технологій саморозвитку (М. Монтессорі), розвивального навчання,
формування творчої особистості, колективного творчого виховання,
технологій „Створення ситуації успіху”, що вимагає європейський
освітній простір тощо.
Варто зазначити, що вищі навчальні заклади є осередками, де на-

роджуються й розвиваються перспективні технології майбутнього. Аналіз
головних чинників впливу на зміни в системі вищої освіти України дає
змогу стверджувати, що система вищої освіти не повинна віддалятися
від життя, перетворюватися на замкнену сферу послуг в освіті, вона
має стати основою розвитку науки, економіки, культури та безпосеред-
ньо брати участь у розв’язанні завдань науково-технічного розвитку
країни: освіта стає головним показником інтелектуального, культурно-
го, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства та дер-
жави, а крім того базисом для формування особистості, яка повністю
задовольнить вимоги європейської держави.
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За умов розбудови, демократизації, гуманізації та докорінної транс-
формації суспільства усвідомлення загрози, яка криється в бездухов-
ності, нікчемності інтересів, емоційної недорозвиненості людей і юнац-
тва, повернуло систему освіти до загальнолюдських цінностей і голов-
ною метою соціально-гуманітарного процесу стає підготовка майбут-
нього фахівця не тільки теоретично і практично підготовленим, а й ду-
ховно збагаченим.
В аспекті зазначеного проблема радикального покращення емо-

ційно-естетичного, гуманістичного й духовно-морального виховання
майбутніх фахівців диктує такий розподіл акцентів завдань у пізна-
вальному процесі, серед яких проблеми формування особистості були
б провідними стосовно навчальних. Адже саме вирішення соціально-
гуманістичних завдань передусім формує культурологічний рівень ду-
ховно-творчої свідомості особистості, що й визначає ступінь вклю-
чення студентів у глобальні культурогенні процеси, а саме: залучення
студентів до розуміння навколишнього середовища повинна здійсню-
ватись шляхом особистісно-емоційного сприйняття художньої інфор-
мації. Саме через це досягається духовно-моральне й естетичне вихо-
вання особистості студента, пробудження в його душі добрих почуттів,
чуйності, здатності та співпереживання. Становлення української дер-
жавності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України в
світове та європейське співтовариство передбачають антропоцентризм,
її духовну культуру і визначають основні напрями модернізації навчаль-
но-виховного процесу.
Усе це створює сприятливі умови для розвитку соціально-гумані-

тарного напрямку освіти як пріоритетної сфери навчання студентства,
для підвищення його статусу та потенціалу, досягнення якісно нових
результатів в духовно-моральному, громадянському, трудовому, худож-
ньо-естетичному, екологічному вихованні молоді. 
Сучасна соціально-гуманітарна робота має відігравати випереджаль-

ну роль в демократичному процесі, ставати засобом відродження на-
ціональної культури, припинення морально-духовної деградації, стиму-
лом пробудження таких якостей, як совість, патріотизм, людяність, по-
чуття власної гідності, творча ініціатива, підприємливість тощо; гаран-
том громадянського миру і злагоди в суспільстві. З огляду на це діяльність
всіх інститутів соціалізації мусить будуватися так, щоб сприяти станов-
ленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармо-
нізації та гуманізації відносин між нею та довкіллям.
Важливим складником визначення методики проведення, „ролей” у
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цій роботі є вивчення та опис домінантних одиниць, які фігурують у
визначеній концепції, задля її об’єктивного розуміння. Отже, напрямок
соціально-гуманітарної роботи передбачає володіння таким терміноло-
гічним апаратом:

1. Соціально-гуманітарна робота – процес залучення особистості
до вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для
реалізації нею свого позитивного природного потенціалу та розвитку
творчого ставлення до життя. 

2. Суб’єкт соціально-гуманітарної роботи – той, який свідомо при-
власнює морально-духовні цінності, на їхній основі плекає власні осо-
бистісні надбання, приймає самостійні рішення, покладає на себе відпо-
відальність, здійснює свідомі життєві вибори.

3. Результат соціально-гуманітарної роботи – результат експеримен-
та, який виявляється у соціально прийнятній поведінці, прагненні до
духовно-моральної самореалізації. 

4. Реалізатор соціально-гуманітарної роботи: у широкому розумінні
– особа або організація, яка здійснює цю роботу; у вузькому значенні –
посадова особа, яка займається соціально-гуманітарним напрямком у
навчальних закладах і відповідає за процес соціального розвитку та
культурної діяльності.

5. Процес соціально-гуманітарної роботи: співробітництво реаліза-
тора й суб’єкта, яке спрямоване на засвоєння ним вироблених люд-
ством культурних цінностей, створення основ особистісної культури,
формування системи ціннісних ставлень до світу та самого себе, що
забезпечує органічний взаємозв’язок між життєво важливими знання-
ми, уміннями й навичками та досвідом морально-творчої діяльності осо-
бистості, емоційно-ціннісним ставленням до світу та самої себе.
Метою соціально-гуманітарної роботи визначаємо становлення гро-

мадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбу-
довувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціаль-
ну державу, здатного виявляти національну гідність, орієнтуватися у
своїх обов’язках і правах, цивілізовано відстоювати їх, сприяти грома-
дянському миру і злагоді в суспільстві, поводитися компетентно, бути
конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як гро-
мадянин, сім’янин, професіонал, носій культури. 
Мета соціально-гуманітарної роботи конкретизується у системі

таких ключових завдань:
– забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості

відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
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– реалізація індивідуального підходу до особистості, відмова від
уніфікації в процесі виховання, від орієнтації на „посередню” особистість;

– сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкуванню
ними духовних надбань;

– виховання національної свідомості, любові до рідної землі, роди-
ни, свого народу, держави;

– формування мовної культури, оволодіння і вживання української
мови як духовного коду нації;

– забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до
батьків, старших за себе, турбота про молодших і хворих

– оволодіння правовою культурою, повагою до конституції, законо-
давства України, державної символіки тощо;

– культивування кращих рис української ментальності – працелюб-
ності, свободи, зв’язку з природою, поваги до жінки, толерантності;

– формування почуття господаря: господарської відповідальності,
підприємливості, ініціативності, свідомого ставлення до життя в умо-
вах ринкових відносин;

– охорона й зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я;
– забезпечення базової культури, розвиток естетичних потреб і по-

чуттів;
– формування екологічної культури, гармонізація відносин особис-

тості з природою;
– спонукання зростаючої особистості до протидії проявам амораль-

ності, правопорушенням, бездуховності, антигромадянський діяльності.
Основними принципами моделі є:
1. Принцип антропоцентризму, який спрямований на орієнтацію

конкретної особистості, домінанту в процесі соціально-гуманітарної
роботи навчального закладу.

2. Принцип національної спрямованості, що передбачає форму-
вання у молоді національної самосвідомості, любові до рідної землі,
свого народу, шанобливого ставлення до його культури; здатності збе-
рігати свою національну ідентичність, пишатися своєю приналежністю
до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї дер-
жави.

3. Принцип культуровідповідності. Базуючись на набутому впро-
довж історії морально-етичному досвіді людства, вихованець і педагог
стикаються з проблемами, розв’язання яких вимагає творчого підходу.
Проблематизація моральної культури є джерелом особистісного роз-
витку дитини, умовою привласнення нею загальнокультурних надбань.
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Виховання здійснюється як культуротворчий процес, спрямований на
формування базової культури особистості.

4. Принцип гуманізації соціально-гуманітарного процесу означає,
що реалізатор програми зосереджує свою увагу на особистості як вищій
цінності, враховує її вікові та індивідуальні особливості й можливості,
не форсує її розвитку, спонукає до самостійності, задовольняє базові
потреби студента (у розумінні, визнанні, прийнятті, справедливому став-
ленні до неї); виробляє індивідуальну програму її розвитку; стимулює
свідоме ставлення до своєї поведінки, діяльності, життєвих виборів. 

5. Принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Учасники даного про-
цесу виступають повноправними партнерами у процесі спілкування,
беруть до уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність
від власної, узгоджують свої позиції. Реалізатор уникає жорстких при-
писів, не ставиться до суб’єкта як до пасивного об’єкта своїх впливів;
рахується з його психічним станом, життєвим досвідом, системою зви-
чок та цінностей; вдається до продуктивних виховних дій; виявляє про-
фесійну творчість та індивідуальність.

6. Принцип цілісності означає, що система роботи організовуєть-
ся як системний педагогічний процес; спрямований на гармонійний та
різнобічний розвиток особистості, на формування в неї цілісної карти-
ни світу; передбачає забезпечення наступності напрямів та етапів ви-
ховної роботи на різних освітніх рівнях; охоплює всі сфери життєдіяль-
ності молоді; здійснюється в різних соціальних інститутах, у навчальній
та позанавчальній діяльності. 

7. Акмеологічний принцип. Реалізатор орієнтує соціально-гума-
нітарний процес на найвищі морально-духовні досягнення й потенційні
можливості суб’єкта; створює умови для досягнення життєвого успіху
особистості; розвитку її індивідуальних здібностей. Напрями роботи
втілюються у відповідних результатах - міцно й органічно засвоєних
загальнолюдських і національних цінностях, стратегії життя, яка перед-
бачає постійний рух до здійснення все нових, соціально значущих за-
думів.

8. Принцип життєвої смислотворчої самодіяльності. Передба-
чає становлення особистості як творця і проектувальника свого життя,
який вміє приймати самостійні рішення й нести за них відповідальність,
повноцінно жити й активно діяти у динамічних життєвих умовах, по-
стійно самовдосконалюватися, адекватно й гнучко реагувати на соці-
альні зміни.

9. Принцип полікультурності передбачає інтегрованість україн-
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ської культури у європейський та світовий простір, створення для цього
необхідних передумов: формування у дітей та учнівської молоді відкри-
тості, толерантного ставлення до відмінних від національних ідей, цінно-
стей, культури, мистецтва, вірувань; здатності диференціювати спільне
й відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру як не-
від’ємну складову культури загальнолюдської.

10. Принцип технологізації. Процес соціально-гуманітарної
роботи передбачає послідовні науково-обґрунтовані дії педагога та від-
повідно організовані ним дії суб’єктів процесу, підпорядковані досяг-
ненню спеціально спроектованої системи поставлених цілей, що узго-
джуються з психологічними механізмами розвитку особистості. Побу-
дований таким чином даний процес має ознаки проективності й гаран-
тує позитивну розвивальну динаміку.
Зазначені  принципи складають певну систему, кожний входить до

неї важливою складовою, взаємопов’язаний з іншими. Їх органічне по-
єднання виступає запорукою ефективного соціально-гуманітарного
процесу, спрямованого на становлення конкурентоспроможного фахівця.

11. Принцип соціальної відповідності зумовлює необхідність
узгодженості змісту й методів соціально-гуманітарної роботи реальній
соціальній ситуації, в якій організовується визначений процес. Завдан-
ня роботи зорієнтовані на реальні соціально-економічні умови і перед-
бачають формування готовності до ефективного розв’язання життєвих
проблем. Умовами реалізації даного принципу є: взаємозв’язок соці-
ально-гуманітарних задач і задач соціального розвитку демократично-
го суспільства; координація взаємодії соціальних інститутів, які впли-
вають на особистість; забезпечення комплексу соціально-педагогічної
допомоги і захисту; орієнтація педагогічного процесу на реальні мож-
ливості соціуму, врахування його найрізноманітніших чинників.

12. Принцип превентивності. Соціально-гуманітарні впливи держа-
ви, інститутів, враховуючи інтереси особистості та суспільства, спрямову-
ються на профілактику негативних проявів поведінки молоді, на допомогу
та їх захист, вироблення імунітету до негативних впливів соціального
середовища. При цьому має забезпечуватися система заходів економічно-
го, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, інформа-
ційно-освітнього характеру, спрямованих на формування позитивних соці-
альних настанов, запобігання вживанню наркотичних речовин, різних
проявів деструктивної поведінки, відвернення суїцидів, та формування на-
вичок здорового способу життя, культури статевих стосунків (модель „Шлях
у досконалість” передбачає комплексну систему заходів). Їх органічне по-
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єднання виступає запорукою ефективного процесу соціально-гуманітар-
ного напрямку в загальному освітньому просторі.
Умовою повноцінного становлення конкурентоспроможної особис-

тості виступає соціально-гуманітарний процес, спрямований передусім
на формування мотиваційно-ціннісної сфери особистості майбутнього
вчителя, має узгоджуватися з навчанням як процесом збагачення пізна-
вальних можливостей особистості. Єдність соціально-гуманітарної
роботи й навчання зумовлена спрямованістю обох процесів на форму-
вання соціальної зрілості особистості, реалізацію її творчих здібностей.
Доцільно організована за змістом і формою соціально-гуманітарна

робота містить у собі потужний потенціал: вводить особистість у світ
світоглядних ідей, формує соціальні настанови та ціннісні орієнтації,
розвиває гуманістичну спрямованість особистості, її духовні та матері-
альні потреби: знайомить із зразками моральної поведінки, з формами
спільної діяльності та спілкування особистості з колективом, а підго-
товка роботи, здійснена на основі новітніх технологій, передбачених
сучасним освітнім простором, дає високі результати у напрямку фор-
мування особистісних потреб студента як активного діяча ланки освіти.
Освітній процес організовується таким чином, щоб питома вага

навчальної інформації про навколишній світ гармонійно поєднувалася з
інформацію, пов’язаною з особистісним становленням, з процесом
вдосконалення моральної свідомості й поведінки молоді. Доцільно
організований і гуманістично спрямований процес сприяє реалізації
навчальних завдань – формуванню цілісної картини світу, збагаченню
морального досвіду дитини, уявлень про зв’язок навколишнього світу
і внутрішнього життя особистості.
Складниками соціально-гуманітарних технологій є форми органі-

зації (індивідуальні, групові, колективні), методи як способи впливу на
молодь, прийоми та засоби роботи. Виховні технології ґрунтуються не
на механізми зовнішнього підкріплення (заохочення й покарання), а на
рефлексивно – вольових механізмах, співпереживанні та позитивному
емоційному оцінюванні, які апелюють, насамперед, до самосвідомості
та творчого ставлення суб’єктів процесу до суспільних норм і ціннос-
тей. Сфера цієї роботи є відкритою до пошуку альтернативних (віднос-
но того, що вже стало традиційним) способів реалізації концепції і пе-
редбачає взаємовідновлення, асоціюються з новими моделями систем
навчальних інституцій, тими підходами до розв’язання соціально-гума-
нітарних проблем, які вважаються інноваційними, прогресивними. Ви-
користання соціально-гуманітарної технології є завжди вибором стра-
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тегії, принципів, системоутворювальних чинників взаємодії суб’єкта
й реалізатора, а також вибором тактики та стилю роботи. Високий
суб’єктивний компонент технологій, пріоритет унікальності кожної осо-
бистості вимагає відповідального ставлення до технологізації цього про-
цесу, високого професіоналізму педагога – реалізатора моделі.
Оптимізація процесу соціально-гуманітарної роботи передбачає:
– гармонійне поєднання національної й полікультурної роботи, фор-

мування культури міжнаціональних відносин;
– збалансованість інтелектуального з фізичним, психічним, соціаль-

ним, естетичним розвитком;
– збагачення морального досвіду студента, розвиток потреби в мо-

рально-духовному самовдосконаленні;
– формування життєвої компетентності, системи смисложиттєвих

координат, уміння створювати й реалізовувати власні життєві проекти;
– становлення особистості в колективі, формування умінь налаго-

джувати взаємодію, співпрацю, гармонійно виходити з конфліктів;
– використання можливостей громадських організацій, об’єднань,

студентського самоврядування у становленні активної соціальної
позиції, розвитку уміння брати на себе відповідальність за прийняті
рішення;

– удосконалення трудового аспекту соціально-гуманітарної роботи,
сприяння професійному самовизначенню, формування готовності до
праці в ринкових умовах;

– спрямування студентів на орієнтацію до здорового способу життя;
– створення ситуацій успіху, забезпечення взаємозв’язку процесів

виховання і самовиховання, розвитку й саморозвитку;
– гармонійний розвиток особистості в різноманітних видах діяльності;
– гуманізацію системи оцінювання життєвих досягнень, визнання їх

здатності до самореалізації, самоосвіти, прийняття самостійних рішень
критеріями оцінки ефективності виховної діяльності навчального закладу;

– уведення посад практичного психолога, соціального педагога,
куратора-реалізатора соціально-гуманітарної роботи;

– здійснення випереджувального науково-методичного супроводу
проектування і впровадження сучасних систем у педагогічну практику.
ВП „Лисичанський педагогічний коледж ДЗ „Луганський національ-

ний університет імені Тараса Шевченка” здійснює соціально-гуманітар-
ну роботу за авторською моделлю „Шлях у досконалість”, апробація
якої висвітлена в розділах, що ґрунтується на зазначеній вище теоре-
тичній основі.
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4.2. Реалізація авторської моделі соціально-гуманітарної
роботи „Шлях у досконалість” як умова розвитку збереження й
перетворення людських якостей у педагогічній узаємодії

Зміна цінностей сучасного цивілізаційного процесу визначається про-
гресуючим зростанням значущості високих інформаційних технологій,
ролі інтелектуального капіталу та виховного потенціалу. За цих умов пріо-
ритетна орієнтація України на європейську інтеграцію неможлива без
системних перетворень, утвердження інноваційної моделі розвитку осо-
бистості, адаптації виховного змісту освіти до європейських стандартів.
Світові процеси гуманізації, демократизації та міжнародної інте-

грації призвели до формування нової концепції становлення особис-
тості майбутнього педагога, актуалізації чинників, що забезпечують
самоосвіту, самовиховання, самоактуалізацію та саморозвиток особис-
тості  педагога-професіонала.
Процес становлення особистості майбутніх професіоналів має

здійснюватися за педагогічних умов, основу яких складає система
основних принципів розвитку гуманної і цілеспрямованої людини.
Центральною складовою інноваційного педагогічного мислення є за-
безпечення умов для виконання завдань індивідуально-особистісного
підходу, який передбачає перегляд та переоцінку всіх компонентів
навчально-виховного процесу.
Особливе місце у системі становлення особистості займає принцип

демократизації, який відхиляє досі існуючу парадигму авторитарної пе-
дагогіки, згідно з якою суб’єктом розвитку є тільки викладач, а студент
– об’єктом педагогічного впливу й створює умови для формування
та розвитку особистості, здатної брати на себе ініціативу у складних,
неординарних ситуаціях, творчо мислити, приймати рішення та жити
в умовах свободи.
Оскільки Україна здійснила перехід у новий етап історичного роз-

витку – суверенна держава, яка будує соціально орієнтовану ринкову
економіку, розвиває демократичні суспільні відносини, інтегрується у
європейську і світову спільність – вищий навчальний заклад визначає
орієнтацію на становлення особистості, надаючи перевагу пріоритетам
духовної культури, нової ідеології державотворення, працює над про-
блемою підвищення якості підготовки фахівців в умовах інноваційного
освітнього простору.
В окресленому контексті основними напрямами розвитку особис-

тості є забезпечення:
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• толерантної поведінки студента в соціальному середовищі;
• дієвої пошани й любові до своєї родини, нації, держави;
• дотримання демократичних цінностей;
• готовності до створення міцної сім’ї;
• здатності адаптуватись до нових умов життя.
Важливим є принцип індивідуалізації та диференціації соціально-гу-

манітарної роботи для забезпечення всебічного розвитку особистості
студента, який передбачає врахування всієї сукупності індивідуальних
особливостей, поєднання індивідуальних і колективних форм роботи з
обдарованими студентами.
Відомо, що саме студентський вік є періодом інтенсивного форму-

вання особистості, як соціальної одиниці. Це період самоствердження і
самостійності, морального вдосконалення й формування соціальної
зрілості, розвитку професійного мислення й образу поведінки, тобто
період, який суттєво впливає на всі подальші роки життя. Цьому віку
властиві не тільки романтичність, активність, пошук відчуття новизни й
нетерпіння до рутини, але й надмірна чутливість, хворобливе самолюб-
ство, підвищена недовірливість та імпульсивність поведінки, макси-
малізм, нестійкість суджень. Ці особливості не слід ігнорувати, оскіль-
ки саме морально-психологічна нестійкість, підвищена емоційна загос-
треність і динамічність є тим своєрідним підґрунтям, на якому відбу-
вається становлення й самоствердження особистості.
Враховуючи прагнення України ввійти у світове співтовариство існу-

ють як позитивні, так і негативні фактори, які впливають на молоду
людину. З одного боку, світове співтовариство об’єднує народи світу,
руйнує історичні бар’єри, сприяє загальнолюдській цивілізації, а з іншого
– загрожує стиранням етнічної та культурної своєрідності, уніфікацією
життя за чужими стандартами. За цих умов спостерігається зниження
інтересу юнаків і дівчат до культури, мистецтва, духовної спадщини
тощо.
З метою реалізації поставленого завдання слід створювати абсо-

лютно нові моделі навчально-виховних систем, які б відповідали всім
вище зазначеним вимогам.
У ВП „Лисичанський педагогічний коледж Луганського національ-

ного університету імені Тараса Шевченка” 2007 року була розроблена
модель становлення особистості „Шлях у досконалість”. За весь період
існування ця модель довела свою ефективність та результативність в
умовах нового інформаційного освітнього простору.
Сьогодні модель становлення особистості „Шлях у досконалість” є



148

основою соціально-гуманітарної роботи ВП ”Лисичанський педагогіч-
ний коледж ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка”.
Що не влаштовує, не задовольняє нас у традиційній організації ви-

ховної роботи? Проблема виховання майбутніх фахівців із вищою осві-
тою на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. Метою су-
спільства стає духовне вдосконалення особистості, на що акцентується
увага в державних нормативних документах та актах.
Реалізувати завдання, які ставить перед нами сучасність, можливо

лише за умови єдності трьох складових освіти – навчання, розвитку і
виховання. Проте є деяка різниця в ролі навчання й виховання в станов-
ленні особистості фахівця:

1. Навчання діє на індивідуально-виконавчий зміст діяльності, фор-
мує знання, уміння і навички. Виховання ж формує ставлення, смисли
діяльності.

2. Навчанню певним чином притаманні примуси. Наприклад, якщо
отримаєш „незадовільно”, не буде стипендії або не одержиш диплом.
Діє навіть суперництво („Я ж не гірший за інших”). У вихованні ж
повинні діяти і діють дещо інші психологічні механізми. Наприклад,
вивчити тему (щоб одержати позитивну оцінку) – не обов’язково озна-
чає любити цей предмет, не порушувати дисципліну (бо можуть пока-
рати) – не є проявом поваги до викладача як людини.
У діяльності викладача навчання і виховання нероздільні (Г. Кос-

тюк). Тому навчання, освіта – це основний, хоч і не єдиний шлях вихо-
вання. Виникає питання: як поєднати навчання й виховання в цілісному
процесі становлення особистості? Завдання виховання завжди включає
в себе завдання організації спеціальної провідної діяльності, яка слугує
виховній меті. У студентському віці – це навчально-професійна діяльність,
яка передбачає взаємодію трьох взаємопов’язаних блоків: операційно-
дійовий блок (система цілей, дій, операцій, які формують професійні
знання, уміння і навички), блок потреб, мотивів і інтересів, блок між-
особистісного та ділового педагогічного спілкування викладача і сту-
дентів.
Управління виховним і культурно-освітнім процесом у вищих на-

вчальних закладах передбачає: розроблення організаційної структури
управління вихованням студентів та функціональних обов’язків безпо-
середніх учасників і підрозділів управління; наукове обґрунтування си-
стеми управління виховним процесом у новій моделі вищої освіти на
початку ХХІ століття; вдосконалення традиційної структури служби
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управління на всіх рівнях від академічної групи до адміністрації; органі-
зацію й надання систематичної допомоги органам студентського само-
врядування, кураторам академічних груп в організації позаудиторної
роботи; організацію здорового способу життя студентів та навчання їх
валеологічної культури в системі роботи клубів, гуртків; забезпечення
системно-цільового підходу до планування організаційно-виховної ро-
боти серед студентів; науково-методичну роботу організаторів вихов-
ного процесу з проблем позааудиторної діяльності, які б відповідали
інтересам і нахилам студентів; проведення заходів щодо організації відпо-
чинку, дозвілля й попередження правопорушень серед студентської
молоді; забезпечення національної спрямованості виховного процесу,
тісного зв’язку з ідеалами, традиціями й іншими соціально значущими
надбаннями української і світової культури; розвиток ініціативи і само-
діяльності студентів, залучення їх до активної участі в громадському
житті з опорою на діяльність студентських громадських організацій та ін.
Загальним недоліком системи виховання є намагання замінити най-

складніший і багатоаспектний механізм загального, трудового, індиві-
дуального, соціального розвитку особистості шляхом повідомленням
їм готових норм поведінки.
Виховний процес недостатньо враховує власні цілі і пізнавальні за-

пити особистості, ставлячи її в залежне положення „вихованця”. Він не
забезпечує студенту можливості самостійно вибрати цікаві для себе
завдання, вчитися самостійно здобувати виховний досвід.
Традиційна система виховання характеризується певним рівнем

авторитарності, культивується ізоляція жорсткі рамки та конкретні за-
вдання виховного процесу.
Традиційний виховний процес у ВНЗ в силу своєї авторитарності

недостатньо сприяє активізації творчого потенціалу студента. Крім того,
надмірна кількість стандартних виховних заходів замість комплексних,
творчих проектів, які б розвивали творчий потенціалі студентства, різко
обмежує стимулюючий розвиток освітнього середовища, знижує
кількість інформації, яка використовується, зменшується різноманітність
задач і цим збіднює можливості прояву самостійних творчих запитів
студентів.
Ми виокремили такі недоліки традиційної системи виховання:
– недостатній рівень застосування інноваційного середовища, як

доцільно організованого простору  життєдіяльності, який сприяє роз-
витку інноваційного ресурсу особистості.

- низький відсоток застосування інтегрованих засобів накопичення
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й реалізації інноваційного потенціалу навчального закладу (мультимедійні
технології, відеоматеріали, здійснення диференціації виховного проце-
су за ланками навчання ).
Саме тому ми створили модель „Шлях у досконалість” як новий,

демократичний зразок становлення особистості.
Модель становлення особистості – це цілеспрямовано організована

і чітка система компонентів, які об’єднуються запитаннями: для чого
існує процес становлення особистості? З чого складається процес ста-
новлення особистості?
В. О. Сухомлинський зазначав: „Немає в світі нічого складнішого і

багатшого за людську особистість”. Тому метою моделі „Шлях у доско-
налість” є процес становлення особистості як процес розвитку, збере-
ження і перетворення людських якостей у педагогічній взаємодії; спри-
яння всебічному розвитку особистості майбутнього конкурентно-спро-
можного фахівця з вищою професійною освітою, фізично здорового,
високо культурного, інтелігентного, соціально активного громадянина;
формування особистості майбутнього вчителя шляхом розвитку його
творчого потенціалу.
Дієвість моделі „Шлях у досконалість” забезпечується дотриман-

ням її основних методологічних засад, серед яких:
– формування теоретико-методологічної і психологічної готовності

педагогів до роботи в системі гуманістичних відносин;
– переорієнтація на удосконалення особистісних  якостей і міжосо-

бистісних відносин;
– творче освоєння сучасних напрямків, форм, технологій розвитку

особистості;
– звернення до досвіду минулих років, який зберіг продуктивні ва-

ріанти роботи щодо становлення особистості.
Центральною ідеєю запровадження моделі є формування особис-

тості майбутнього вчителя шляхом розвитку його творчого потенціалу,
підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності в умовах інно-
ваційного освітнього простору, самореалізація творчої особистості че-
рез реалізацію таких завдань:

– сприяння розвитку у студентів почуття патріотизму, шанобливого
ставлення до українських культурно-історичних цінностей;

– збереження й розвиток корпоративної культури, що базується на
кращих традиціях і здобутках коледжу;

– сприяння вільному доступу студентів з особливими потребами до
якісного навчання, побуту, дозвілля, всебічно гармонійного розвитку;
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– підтримка талановитої студентської молоді;
– сприяння розвитку всебічно розвиненого, інтелігентного, соціаль-

но-активного громадянина;
– створення належних умов для адаптації випускників коледжу до

сучасного ринку праці та стимулювання мотивації до трудової діяль-
ності;

– розвиток системи студентського самоврядування тощо.
Структура моделі „Шлях у досконалість” зорієнтована на реаліза-

цію концепції освітньої діяльності ВП „Лисичанський педагогічний
коледж”, яка ґрунтується на концепції стратегічного розвитку Луган-
ського національного університету імені Тараса Шевченка у соціально-
гуманітарній сфері.
Оскільки Лисичанський педагогічний коледж є структурним підроз-

ділом університету, для досягнення стратегічної мети у соціально-гума-
нітарної сфері саме університет в особі проректора з науково-педаго-
гічної роботи Бабічева О. І. та кандидата педагогічних наук, доцента
кафедри педагогіки Котенєвої І. С. вирішує завдання зміцнення ролі та
статусу ВНЗ як соціального інституту, який забезпечує накопичення й
розповсюдження знань, духовної культури та моральності.
Кожен із зазначених напрямків має свої завдання та конкретні шля-

хи їх вирішення:
1. Сприяння розвитку в студентів почуття патріотизму,

шанобливого ставлення до українських культурно-історичних
цінностей, реалізується через:

– розробку та впровадження цикловою комісією загальної філо-
логії комплексу заходів, спрямованих на популяризацію української мови
серед студентів коледжу;

– розробку та впровадження цикловою комісією загальної філо-
логії та суспільних дисциплін комплексу заходів, спрямованих на роз-
виток почуття патріотизму, шанобливого ставлення до українських куль-
турно-історичних цінностей;

– впровадження в практику роботи вивчення історії рідного краю та
його традицій;

– активізація секції туристсько-краєзнавчої діяльності;
– організація та проведення зустрічей з відомими культурними дія-

чами, громадськими та політичними лідерами – славетними мешканця-
ми міста Лисичанськ та Луганської області.

2. Збереження й розвиток корпоративної культури, що базуєть-
ся на кращих традиціях і здобутках коледжу:
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– здійснюється робота зі створення цілісних, інформаційно-розгор-
нутих матеріалів з історії циклових комісій, спеціальностей коледжу;

– систематично відбувається збагачення основного та допоміжного
фондів музею історії коледжу;

– проведення „Годин корпоративної культури”;
– формування цілісної інформаційної бази випускників коледжу

різних років з розміщенням на Інтернет-сайті коледжу;
– залучення до участі у коледжних корпоративних заходах творчих

об’єднань та колективів інших структурних підрозділів ЛНУ імені Та-
раса Шевченка.

3. Сприяння розвитку всебічно розвиненого, інтелігентного,
соціально-активного громадянина:

– розробка та впровадження Програми щодо формування правової
свідомості та правової культури студентів Лисичанського педагогічного
коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

– впровадження Комплексної програми „Здоров’я студентів”;
– розроблена та впроваджується Комплексна програми адаптації

першокурсників коледжу;
– в практику роботи внесене обов’язкове проведення програми „Кро-

кує першокурсник”;
– розроблена системи заходів щодо моніторингу студентського сере-

довища;
– розроблені та впроваджуються Комплексні програми для студент-

ської молоді Лисичанського педагогічного коледжу Луганського на-
ціонального університету імені Тараса Шевченка з вивчення, збережен-
ня та популяризації національних сімейних традицій та цінностей;

– розроблена та впроваджуються заходи щодо попередження нега-
тивних явищ у молодіжному середовищі;

– активізація діяльності молодіжного спортивного руху „За здоро-
вий спосіб життя”;

– впроваджений постійний моніторинг якості культурно-дозвіл-
лєвої діяльності в гуртожитку коледжу та рівня психологічного здоров’я
студентів, які там проживають.

4. Сприяння безперешкодному доступу студентів з особливи-
ми потребами до якісного навчання, побуту, дозвілля, всебічно
гармонійного розвитку:

– створені умови в кабінеті психологічного розвантаження для орга-
нізації та проведення годин спілкування зі студентами – інвалідами та
студентами соціально незахищених категорій;
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– організовані та впровадженні систему пільгового оздоровлення
студентів з обмеженими можливостями;

– організована та впроваджується система соціального супроводу
з боку волонтерів та співробітників коледжу для студентів з особливи-
ми потребами із закріпленням за ними конкретних осіб;

– розроблений план заходів до щорічного відзначення Міжнарод-
ного дня інваліда;

– розроблена система екскурсійного обслуговування студентів з
обмеженими фізичними можливостями.

5. Розвиток системи студентського самоврядування:
– з метою підвищення ролі органів студентського самоврядування

коледжу розроблена система заходів їх фінансової підтримки та матері-
ально-технічного забезпечення;

– розроблені методичні рекомендації щодо організації та діяльності
студентського самоврядування в академічних групах;

– Парламентом студентського самоврядування коледжу та цикло-
вою комісією практичної психології розроблений план комплексних тре-
нінгових програм, спрямованих на вдосконалення взаємодії членів
органів студентського самоврядування;

– постійно розширюється Центр волонтерства Лисичанського пе-
дагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка.

6. Підтримка талановитої студентської молоді:
– продовжується практика роботи коледжу проведення звітів твор-

чих колективів різних напрямків діяльності;
– розроблені комплекси заходів щодо популяризації діяльності

гуртків, клубів, творчих об’єднань;
– активізована участь талановитої студентської  молоді у обласних та

всеукраїнських конференціях, олімпіадах, спартакіадах, конкурсах тощо.
7. Створення належних умов для адаптації випускників

коледжу до сучасного ринку праці та стимулювання мотивації
до трудової діяльності:

– з метою адаптації випускників до сучасних умов ринку праці та їх
мотивації до трудової діяльності створений сектор роботи з випускни-
ками, моніторингу ефективності їх працевлаштування, співпраці з ро-
ботодавцями при студентській соціальній службі

8. Розвиток творчого потенціалу студентів:
– багатофакторний вплив на особистість студента, через створення

різноманітних творчих проектів, з різни напрямків становлення особис-
тості;
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– створення такого типу відносин, за якими сама особистість праг-
не максимальної реалізації сил і здібносте;

– забезпечення потреб у творчій самореалізації, здобуття додатко-
вих знань, умінь та навичок за інтересами та вибором;

– залучення студентів до науково-дослідній роботі, що може роз-
глядатися як один із засобів розвитку творчого потенціалу особистості
студента в умовах сучасності, що в цілому буде сприяти якісному роз-
витку українського суспільства.
Як розвинути особистість сучасного педагога-професіонала, сту-

дента, члена молодіжної спільноти? Як розвинути особистість мешкан-
ця Лисичанська і громадянина України? Адже „становлення особис-
тості – це мистецтво, застосування якого повинно удосконалюватися
багатьма поколіннями”, – про що говорив іще В. Гюго.
Як розвинути особистість людини світу? Адже, за словами Сенеки:

„Тому, хто не осягнув науки добра, всяка інша наука приносить лише
шкоду”.
Як розвинути творчу індивідуальність? Бо творчість – це потяг до

краси, а як сказав відомий педагог Ф. Бекон: „Красота заставляет свер-
кать добродетели и краснеть пороки”.
Відповідь на це питання дуже проста, бо фундамент кожного ново-

утворення закладається на основі існуючого продуктивного досвіду
попередніх поколінь, тому реалізація основного ідейного змісту моделі
„Шлях у досконалість” можлива через збагачення й удосконалення
таких напрямків становлення особистості, як: професійно-педагогіч-
не, розумове, духовно-моральне, естетичне, фізичне, екологічне, гро-
мадянське правове, трудове становлення особистості.
З метою доведення необхідності запровадження нової моделі роз-

витку особистості, ми пропонуємо вам проаналізувати ступінь іннова-
ційного підходу до процесу становлення особистості у Лисичанському
педагогічному коледжі на прикладах всіх напрямків становлення осо-
бистості.

Модель становлення особистості „Шлях у досконалість” має чітку
структуру. Структурування моделі передбачає:

– контроль, управління й співуправління;
– діяльність органів студентського самоврядування;
– диференціація виховного процесу за ланками навчання;
– зв’язок з громадськими організаціями.
Організаційні засади реалізації моделі ґрунтуються на нормативно

правовій базі та плануванні роботи.
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Нормативно-правова база реалізації моделі становлення особистості
„Шлях у досконалість”:

– Закон України „Про вищу освіту”;
– Лист Міністерства освіти і науки України  „Сучасні стратегії орга-

нізації виховної роботи, особливості організації дозвіллєвої сфери сту-
дентів” від 15.01.07.;

– Національна доктрина розвитку освіти України ХХІ ст.;
– Наказ Президента України „Про заходи щодо розвитку духовності,

захисту моралі та формування здорового способу життя” від 27.04.99 р.;
– Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження націо-

нальної програми патріотичного виховання населення, формування здо-
рового способу життя. Розвитку духовності та зміцнення моральних
засад суспільства”;

– Указ Президента України „Про заходи щодо вдосконалення сис-
теми вищої освіти України” тощо.
Планування роботи включає:
• річний план коледжу;
• план ради з соціально-гуманітарної роботи;
• плани роботи циклових комісій;
• план роботи гуртожитку;
• план роботи студентської ради та органів студентського самовря-

дування;
• плани гуртків, клубів, секцій;
• плани роботи кураторів та координаторів груп.
Модель становлення особистості „Шлях у досконалість” реалізує

визначені нормативною базою напрямки соціально-гуманітарної
роботи:

– духовно-моральне становлення особистості;
– громадянське становлення особистості;
– художньо-естетичне становлення особистості;
– розумове і педагогічно-професійне становлення особистості ;
– сімейно-родинне становлення особистості;
– превентивне і правове становлення особистості;
– фізичне становлення особистості;
– трудове та екологічне становлення особистості.
Модель вбирає в себе результативні форми роботи традиційної сис-

теми виховання. Серед них:
1) факультети робітничих професій:
– перукар;
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– столяр;
– гувернер;
– дефектолог.
2) гуртки:
– хор;
– ансамбль;
– танцювальний гурток;
– волонтерський рух тощо.
3) спортивні секції:
–  волейбол;
–  баскетбол;
–  настільний теніс;
– футбол;
–  легка атлетика;
–  самооборона;
–  службове собаководство тощо.
Реалізація моделі „Шлях у досконалість” на практиці дала можливість

зрозуміти, що деякі традиційні форми виховної роботи є доречними на
сучасному етапі, адже вони не знайшли рівнозначної заміни в сучасно-
му освітньому просторі. Такою, на нашу думку, є гурткова робота, бо
саме ця робота дає величезний потенціал для розвитку творчої особис-
тості студента.
Ми впевнені, що кожен з наших студентів – талановита, неповторна

і обдарована особистість, і пропонуємо їм чимало можливостей у друж-
ньому колі і за допомогою досвідчених викладачів знайти собі заняття
до душі у позанавчальний час, вдосконалювати свої вміння і набувати
нових.
Гурткова робота в коледжі має свою структуру:
– спортивні секції;
– естетичний осередок;
– народознавчий осередок;
– громадянський осередок.
• Спортивні секції:
1. Молодіжний спортивний рух „У здоровому тілі – здоровий

дух” (керівник Борисенко Л. Л.) координує роботу спортивних секцій,
організує проведення Днів здоров’я, загальноколеджних спортивних
свят, зустрічей із зірками великого спорту.

2. Баскетбол (керівник Баранов Д. І.) – одна із найпопулярніших
ігор у багатьох країнах світу. Баскетбол має не тільки оздоровчо-
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гігієнічне значення, але й агітаційно-виховне. Заняття баскетболом до-
помагають формувати наполегливість, сміливість, рішучість, чесність,
впевненість у собі, почуття колективізму.

3. Настільний теніс (керівник Олесеюк В. В.) – це одна з пошире-
них і видовищних спортивних ігор. Спробувавши свої сили в цій грі, ви
зможете оцінити не лише фізичну підготовку, але й здібність до аналізу,
спостережливості й швидкість реакції. Це вид спорту, який позитивно
впливає на серцево-судинну систему й розвиває фізичну стійкість спортс-
мена.

4. Футбол (керівник Ляшенко В. В.) – ця спортивна гра розвиває
силу, швидкість, витривалість, спритність, сміливість, рішучість, напо-
легливість, силу волі, почуття товариськості. Кожен футболіст має мож-
ливість виховувати в собі ініціативність, самостійність і творчу активність,
але він не повинен забувати про інтереси колективу і про взаємодію з
партнерами по команді.

5. Саооборона (керівник Єршов С. І., кандидат у майстри спорту з
косікі карате, чемпіон Європи з косікі карате до). Студентів знайомлять
із загальними теоретичними основами самозахисту; формують уявлен-
ня про основні закономірності рухових дій, уміння і навички  виконання
окремих техніко-тактичних дій при нападі, та запобігання нападу; спри-
яють самореалізації, творчій активності студентської молоді; вдоскона-
люють психологічні якості майбутнього учителя. Студенти беруть активну
участь у змаганнях різного рівня, підвишуючи свою фахову майстерність

6. Службове собаководство (керівник Бондаренко О. С., майстер
спорту). Залучають студентську молодь до нових дозвіллєвих сфер діяль-
ності, створюють умови до спортивного зростання в області кінології,
виховання високих моральних якостей громадянина, бажання піклувати-
ся про братів наших менших; поширюють спорт із собаками в межах
коледжу. Студенти активні учасники змагань регіонального та всеукраї-
нського рівнів.

• Естетичний осередок :
– вокальний ансамбль (керівник Вдович О.М.,) сприяє вихован-

ню у студентів естетичного смаку, художньої індивідуальності, націо-
нальної самосвідомості; сприяє самореалізації музичних можливостей
студентів, розвиває творчу активність, музичні здібності кожного. Во-
кальний ансамбль під керівництвом Вдович О. М. бере участь у міських
та обласних конкурсах, виступає з концертами на різних сценах нашо-
го міста.

– Ансамбль „Барди” (керівник Соломко С. В.). У роботі гуртка
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беруть участь творчі, обдаровані студенти, які бажають реалізувати свої
музичні здібності. Учасники „Бардів” з задоволенням організовують
зустрічі з представниками авторської поезії, бардівської пісні міста Ли-
сичанська, влаштовують концерти, є учасниками конкурсів патріотич-
ної пісні.

– Клас „Соло” (керівник Мурсамітова І. А.) та вокальна група
(керівник Гарбузюк Т. В.) збирає закоханих в пісню студентів, тих, хто
вміє й любить співати. Найкращі солісти захищають гідність коледжу
на численних міських та обласних конкурсах, фестивалях.

• Народознавчий осередок:
– науково-дослідна лабораторія „Мовна палітра Луганщини” (науко-

вий керівник Горошкіна О. М., професор, доктор педагогічних наук,
завідувач кафедри української мови ЛНУ імені Тараса Шевченка; від
навчального закладу керівник – Шуліка Л. В., викладач української філо-
логії).

Мета лабораторії – забезпечити умови для дослідження особли-
востей етнолінгвістики та літературного краєзнавства Луганщини, спри-
яння формуванню наукового потенціалу молоді Луганщини, вивчення
та узагальнення інноваційних процесів при вивченні філологічних дис-
циплін у сучасній школі.
Зміст роботи лабораторії передбачає відстеження закономірностей

етнолігвістичного характеру на матеріалі Луганщини, пошук шляхів
удосконалення наукових методів при дослідженні лінгвістичного мате-
ріалу, визначення напрямів експериментальної роботи; аналітичний кон-
троль, моніторингові обстеження рівня ознайомлення учнів з методами
наукового дослідження, педагогічної інноваційної практики викладачів
та вчителів та оцінювання її результативності.
Підрозділами лабораторії є:
– етнолінгвістична студія „Лелія” – керівник Шкуран О. В., кан-

дидат філологічних наук, викладач загальної філології;
– літературно-краєзнавча студія „Крила” – керівник Шуліка Л. В.,

викладач філологічних дисциплін;
– студія іноземної філології „Be in advance” – керівник Тарари-

ва Л. Ю., кандидат філологічних наук, викладач загальної філології.
Наукова студія очолюється викладачем коледжу, який має досвід

науково-дослідної й інноваційної діяльності, організації експерименталь-
ної діяльності, учений ступінь, визнані досягнення в керівництві науко-
вою діяльністю студентів на рівні області, регіону, України. Наукове
керівництво може здійснюватись науковим консультантом з числа про-
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відних вчених України, запрошених відповідно до напрямку дослі-
дження.
До складу лабораторії входять завідувач лабораторії, наукові керів-

ники студій, науковці-консультанти, педагоги-дослідники, учителі-екс-
периментатори, студенти, учні, які цікавляться науковою діяльністю в
галузі філології.

– Гурток „Творча магія” (керівник Цимбал О.В.). Мета гуртка –
залучити гуртківців до активної праці, прищепити любов до народної
культури, збагатити духовний світ студентів, навчити їх розуміти пре-
красне, цінувати його, створювати самим, розвивати нестандартне, ком-
позиційне, об’ємно-просторове мислення, почуття форми, руху, матері-
алу, кольору, розвивати конструктивні вміння, виховувати бережливе
ставлення до предметів і засобів праці.

• Громадський осередок.
– Дебатний клуб „Омега” (керівник Довгопола О. В., викладач

математичних дисциплін) об’єднав усіх, хто прагне оволодіти мистец-
твом дискутувати і відстоювати свою думку. На засіданнях клубу обго-
ворюються важливі соціальні, політичні питання, які стосуються життя
країни, області, міста, також питання покращення життя коледжу, вста-
новлення теплих стосунків між викладачами та студентами.

– Музей „Молода гвардія” (керівник Каралкіна О. О., викладач
соціально-гуманітарних дисциплін). Основним завданням роботи музею
є патріотичне виховання молоді на історико-краєзнавчих матеріалах Лу-
ганщини, зокрема завдяки збереженню пам’яті про безсмертний подвиг
молодогвардійців. Щороку до свята Перемоги, або в інший день за
бажанням відвідувачів, проводяться екскурсії в музей для учнів шкіл,
першокурсників коледжу. Багато студентів із задоволенням допомага-
ють у пошуках нових експонатів та підготовці їх до розташування в
музеї.

– Музей історії коледжу. Діяльність музею (керівник Севастяно-
ва О. А., викладач загальної філології) присвячена накопиченню та збе-
реженню інформації про тих, ким по праву пишається коледж, – наших
випускників. Це зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни та ве-
теранами педагогічної праці, систематизація матеріалів та створення сто-
рінки Web-сайту „Наші випускники – наша гордість”, проведення проф-
орієнтаційної роботи з учнями шкіл міста. Сподіваємося, що колись і
твоє ім’я буде серед тих, хто своєю натхненною працею прославляє
рідний навчальний заклад.

– Волонтерський загін „Милосердя” (керівник – Гуцкало О. О.)
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Волонтерський загін коледжу – активний учасник міських, обласних,
Всеукраїнських акцій „Подаруй дітям книгу”, „Чорнобильський дзвін”,
„Увага інвалідам”, „Ветеранам присвячується”. Члени волонтерського
загону часто залишаються непомітними, не афішують свою діяльність,
але її вплив величезний. Волонтерський загін – сила суспільства, яка
надає допомогу тим, хто її потребує. Його учасники передбачують ре-
зультат своєї діяльності, займаються улюбленою справою, постійно вдос-
коналюючи самих себе.
До традиційних форм роботи, що знайшли своє місце в новій мо-

делі становлення особистості можна також віднести:
• заняття студентів на курсах додаткових робітничих професій;
• організація студентських екскурсій до музею „Молода гвардія”,

до краєзнавчого міського музею, до музею В. Сосюри, до музею гірничої
справи і содового заводу; організація студентських поїздок на театралі-
зовані вистави; заняття студентів  гуртках, участь студентів у волонтер-
ському русі.

• роботу студентів у секціях;
• участь студентів у щорічних акціях;
• робота студентського парламенту, діяльність правового клубу тощо.
Таким чином, ми залишили ті традиційні форми роботи, що довели

свою результативність та працездатність.
Ми не могли залишити поза увагою загальноколеджні заходи, участь

у міських, університетських, обласних, регіональних та Всеукраїнських
заходах. Ці заходи передбачають участь всього студентського контин-
генту – незалежно від ланки навчання.
Традиційною є краєзнавча робота, що існує в руслі громадянського

становлення особистості. Ця робота дозволяє студентам педагогічного
коледжу  усвідомити свою національну і генетичну приналежність до
рідного краю, відчути гордість за творчих, відомих, талановитих зем-
ляків, бажання продовжити літопис  гідних імен власним ім’ям, фор-
мує розуміння нерозривності ланки „рідний край – рід – родина – лю-
дина”. Цій мети підпорядкована діяльність викладачів Лисичанського
педагогічного коледжу, яка реалізується щодо краєзнавчої роботи у
різних напрямках:

– поглиблення знань з краєзнавства  під час навчальної діяльності;
– розвиток наукових, пошуково-дослідницьких умінь на матеріалі

краєзнавчого характеру;
– виховання любові до рідного краю як одна із головних цілей ста-

новлення особистості;
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– залучення молоді до пропаганди культурних національних над-
бань, розуміння  студентами  їх сучасності.
В основі інноваційних форм роботи за моделлю „Шлях у доско-

налість” лежить використання мультимедіа-ресурсів. Реалізація змісту
моделі „Шлях у досконалість” здійснюється шляхом організації і про-
ведення інформаційно-просвітницьких годин із застосуванням мульти-
медійних технологій і відеоматеріалів.
Нині в світі спостерігається новий етап комп’ютеризації різних видів

діяльності, викликаний розвитком мультимедіа технологій. Графіка,
анімація, фото, відео, звук, текст в інтерактивному режимі роботи ство-
рюють інтегроване інформаційне середовище, в якому користувач зна-
ходить якісно нові можливості.
Застосування мультимедійних ресурсів на сучасному етапі запору-

ка якісної підготовки фахівців. Тому наш навчальний заклад сьогодні
осягнув сучасний інформаційний простір і ми маємо всі можливості
для широкого застосування засобів мультимедіа у соціально-гумані-
тарній роботі, зокрема, при проведенні інформаційно-просвітницьких
годин, завдяки яким реалізовується всебічна реалізація блоків нової
моделі становлення особистості „Шлях у досконалість”.
Дуже глибокий потенціал несуть у собі різноманітні відеоматеріали,

які складають інноваційну структуру нової моделі становлення особис-
тості. Так, у коледжі створена база відео матеріалів, які постійно вико-
ристовуються в соціально-гуманітарній роботі. Це фільми „Собор на
крові”, „Молода гвардія”, „Санкт-Петербург и его окрестности”, „Пра-
во на жизнь”, „Храмы мира”, „Великая отечественная война”,  „Эрми-
таж”, „В мире музыки”, „От Архимеда до наших дней”,  „Осторожно:
цивилизация” та багато інших.
Звичайно, реалізація моделі „Шлях у досконалість” потребує сер-

йозної підготовки комплексу методичного забезпечення організації соці-
ально-гуманітарної роботи, тому педагогічний колектив створив порт-
фоліо методичних матеріалів  організації соціально-гуманітарної діяль-
ності за спеціальностями та ланками навчання. Усього в його арсеналі
нараховується 300 інформаційно-просвітницьких годин, які є надійним,
ефективним підґрунтям організації соціально-гуманітарної роботи
коледжу.
Серед всіх інформаційно-просвітницьких годин, як однієї із форм

соціально-гуманітарної роботи, можна окремо виділити такі: „Педагогічні
династії”, „Біоетика: проблеми, досягнення, перспективи”, „Живіть в
гармонії з природою”, „Парад англійських традицій”, „Музика – це
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голос нашого серця”, „Серце моє там, де моя Батьківщина”, „Жінки в
історії України”, „Спортивна слава України”, „Голодомор 1932 –1933 рр.
– трагедія людства”, „Національно-визвольна війна українського наро-
ду середини XVII століття”, „Вшануймо партизанську славу”, „Дива
України” тощо.
У межах реалізації громадянського становлення особистості ціка-

вим досвідом роботи стало проведення конкурсу студентських та ви-
кладацьких творчих проектів „Велика Вітчизняна війна очима нащадків”,
присвячена річниці визволення від фашистко-німецьких загарбників.
Творчі проекти являли собою мультимедійні презентації з використан-
ням відеофільмів, які який містили в собі найважливіші етапи Великої
Вітчизняної війни, особливий погляд на події, відрізнялися творчим підхо-
дом та високою емоційною забарвленістю.
З метою піднесення ролі міста Лисичанськ в історії державотворен-

ня України, виховання шанобливого ставлення до видатної дати юві-
лейного міста, у коледжі відбулася виставка декоративно-прикладного
мистецтва „Коледжний Арбат” та конкурс квіткових композицій „Квітко-
вий бал”.
Інтеграція наукової, навчальної та виховної роботи стала підґрунтям

для створення електронних контролюючих програм на патріотичну те-
матику „Лисичанськ. Витоки Луганщини”, „Ти освіти палац золотий”,
„Мій земляк І. Світличний”.
З метою вдосконалення патріотичного та громадянського вихо-

вання підростаючого покоління на традиціях і звичаях українського
народу, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом за-
лучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та куль-
турної спадщини Міністерство освіти й науки України проводить Все-
українську експедицію учнівської та студентської молоді „Моя Батьків-
щина – Україна”.
За результатами експедиції планується щорічно та поетапно прово-

дити конкурс пошукових і науково-дослідницьких робіт.
У сучасній ситуації входження України у новий освітній простір, у

світову економічну систему особливої актуальності набуває проблема
удосконалення діяльності органів студентського самоврядування зі збе-
реження корпоративної культури студентів та випускників вищих на-
вчальних закладів як однієї з провідних ланок системи внутрішнього
самоуправління вищого навчального закладу. Тільки орієнтація на ви-
соку якість і результати праці, максимальна професійна самореалізація,
креативність, уміння працювати в команді дозволяють фахівцеві бути
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затребуваним в сучасних умовах. У зв’язку з цим все більшого зна-
чення набуває проблема аналізу організації та участі органів студент-
ського самоврядування вищого навчального закладу у корпоративних
заходах, у створенні нових актуальних корпоративних традицій та у зба-
гаченні корпоративної культури вищого навчального закладу, що є обо-
в’язковою умовою високої ефективності й конкурентоспроможності
фахівця.
Термін „корпоративна культура” вперше був уведений у XIX ст. Мольт-

ке і дозволив диференціювати це поняття з близькими за змістом катего-
ріями („культура підприємництва”, „організаційна культура”, „ділова куль-
тура”, „внутрішня культура компанії”) і включити в нього нові сенси.
Корпоративна культура педагогічного вищого навчального закладу

є достатньо специфічною освітою в порівнянні з корпоративною куль-
турою виробничих установ і організацій. Вона має три плани розгляду:

1. Корпоративна культура педагогічного навчального закладу (фа-
культету, спеціальності) як самостійної організації.

2. Корпоративна культура студентства й викладацького складу як
соціальної групи.

3. Корпоративна культура педагогічного навчального закладу як
частини установи, на якій працюватимуть фахівці, що випускаються, як
плацдарму підготовки майбутніх членів професійної корпорації.
У всіх трьох вказаних аспектах реалізації корпоративних традицій,

збереження та розвитку корпоративної культури студентів та випуск-
ників Лисичанського педагогічного коледжу як структурного підроз-
ділу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
активну участь бере Студентський парламент коледжу.
Гуманізація і демократизація сучасного суспільства ведуть визнан-

ня культури рушійною силою до взаєморозуміння поколінь.
Термін „культура” – поняття багатопланове, складне, неоднозначне.

Перш за все, культура – це інструмент, необхідний для виживання люд-
ства; механізм, що дозволяє людям впоратися з обставинами, у яких
вони знаходяться. У цьому значенні культура – знання, повідомляється,
передається від покоління до покоління, щоб допомогою членам групи
жити у визначеному часі, місці чи ситуації. Культура – явище, що виді-
ляє людський вид серед інших живих істот.
Культура у більш вузькому розумінні – сфера духовного життя людей.
У широкому розумінні слово „культура” містить у собі предметні

результати діяльності людей (машини, споруди, результати пізнання: твори
мистецтва, норми моралі і права і т.д.), а також людські здібності, що
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реалізуються в діяльності (знання, уміння, навички, рівня інтелекту,
морального і естетичного розвитку, світогляд, способи форми спілку-
вання людей).
Проте слід зазначити, що корпоративна культура педагогічного на-

вчального закладу, як засіб формування професійно-ціннісних орієн-
тацій майбутніх педагогів, є достатньо специфічною освітою в порівнянні
з корпоративною культурою виробничих установ і організацій. Вона має
три плани розгляду: корпоративна культура педагогічного навчального
закладу (факультету, спеціальності) як самостійної організації; корпо-
ративна культура студентства і викладацького складу як соціальної гру-
пи; і корпоративна культура педагогічного навчального закладу як час-
тини установи, на якій працюватимуть фахівці, що випускаються, як
плацдарму підготовки майбутніх членів професійної корпорації.
Багатьма дослідниками вказується важлива роль корпоративних

традицій у формуванні ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів. Під-
креслюється, що вони (корпоративні традиції) є ефективними засобами
управління поведінкою і умонастроями людей.
У разі, коли корпоративні традиції, що вводяться, відображають місію

педагогічного навчального закладу, його базові цінності й засновані на
них стандарти поведінки, формують „почуттями”, вони забезпечують
високу конкурентоспроможність педагогічної установи.
Дослідниками виділяються ознаки традицій високого рівня загаль-

ної корпоративної культури, типи корпоративних ритуалів, що забезпе-
чують ефективність діяльності організації (ритуали заохочення, осуду,
інтеграції).
Проте слід зазначити, що більшість теоретичних і практичних роз-

робок, присвячених проблемі формування професійно-ціннісних орієн-
тацій майбутніх педагогів через корпоративні традиції відносяться перш
за все до виробничих колективів і не охоплюють у повній колективи
освітніх установ, яким також притаманна специфічна корпоративна куль-
тура.
В основі розвитку творчого потенціалу студентства лежить діяльність

органів студентського самоврядування, бо саме вони забезпечують
відповідні умови для розвитку лідерських якостей, формування нового
громадянина України.
Тому, в моделі становлення особистості „Шлях у досконалість” важ-

ливе місце займає студентського самоврядування, яке ґрунтується на
спільній роботі студентського парламенту, студентської ради гуртожит-
ку, НСТ „Творчість”, студентської профспілки та старостату.
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Студентський парламент Лисичанського педагогічного коледжу діє
на підставі Положення про Студентський парламент, прийнятого на
основі наказу Міністерства освіти і науки України „Про затвердження
Положення про студентське самоврядування у вищих навчальних за-
кладах” № 166 від 03.04.2001р.
Студентське самоврядування у Лисичанському педагогічному ко-

леджі – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій
управління навчальним закладом, яка визначається адміністрацією,
відділеннями і здійснюється студентами відповідно до мети і завдань,
що стоять перед студентським колективом.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування Лисичан-

ського педагогічного коледжу керуються чинним законодавством
України, рішеннями Міністерства освіти і науки України та інших органів
управління, у підпорядкуванні яких перебуває Лисичанський педагогіч-
ний коледж, його Статутом та Положеннями, не дублюючи діяльність
профспілкової організації та користуючись допомогою і підтримкою
адміністрації коледжу.
Вищим органом студентського самоврядування Лисичанського пе-

дагогічного коледжу є Загальні збори (конференція), на яких затвер-
джується Положення про студентське самоврядування, обирається ви-
конавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, за-
слуховується звіт.
Рада студентського парламенту Лисичанського педагогічного ко-

леджу обирається на загальних зборах даного структурного підрозді-
лу, а головною одиницею системи студентського  самоврядування є
академічна група, яка має свій орган управління, його голову і делегує
свого представника до Ради студентського самоврядування коледжу.
При раді створюються комісії за напрямами роботи: навчальна,

наукова, культурно-масова, спортивно-оздоровча, волонтерська, сектор
КВК, прес-центр, трудова та ін.
Всі рішення, прийняті Студентським парламентом Лисичанського

педагогічного коледжу, фіксуються у протоколах.
Аналіз діяльності зазначених комісій відбувається один раз на місяць.
Таким чином, станом на сьогодні, Студентський парламент ВП „Ли-

сичанський педагогічний коледж Луганського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка”, зберігаючи та розвиваючи корпоратив-
ну культуру студентів та випускників коледжу, ініціює та проводить ряд
загальноколеджних заходів, які вже стали традиційними і внесені у
щорічне планування соціально-гуманітарної роботи зі студентами згідно
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моделі становлення особистості „Шлях у досконалість”, що діє на базі
коледжу. Це такі заходи, як:

• загальноколеджне свято „Шанс. Коледж. UA”;
• загальноколеджне свято, присвячене Дню студента „Від сесії до

сесії живе студент весело”;
• свято Масляної;
• новорічні свята, казки, мюзикли та феєрії;
• різдвяні вітання;
• свято козацької булави;
• міс коледжу та ін.
Студентський парламент коледжу став ініціатором, співавтором та

втілив у життя діяльність таких гуртків і клубів, як дебатний клуб „Оме-
га”, гурток „Творча магія”, гурток „Світоч”, взяв участь у створенні
музею „Історія коледжу”.
Одним із пріоритетних напрямів діяльності Студентського парламенту

Лисичанського педагогічного коледжу стала участь головного органу
студентського самоврядування коледжу у діяльності Адміністративно-
го парламенту коледжу, створеного на підставі Положення про Адміні-
стративний парламент ВП „Лисичанський педагогічний коледж ДЗ „Лу-
ганський національний університет імені Тараса Шевченка”.
Адмінпарламент – постійно діючий у період між загальними збора-

ми орган студентського самоврядування. Цей орган реалізує закон
України п. 9 „Про вищу освіту” і став позитивним показником спільної
діяльності студентської молоді та адміністрації коледжу.
Робота адмінпарламенту базується на положенні про адміністратив-

ний парламент ВП „Лисичанський педагогічний коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка”. Це виконавчий орган
громадського управління, який забезпечує реалізацію принципів демо-
кратизації освіти. У своїй діяльності керується Законами України „Про
освіту”, „Про вищу освіту”, Положенням коледжу тощо. Рішення прий-
няті в межах повноважень адмінпарламенту та відповідно до законо-
давства, обов’язкові для виконання адміністрацією, викладачами, сту-
дентами та батьками. На основі рішень адмінпарламенту директор має
право надавати накази та розпорядження.
Метою діяльності адмінпарламенту є:
• гуманізація навчально-виховного процесу;
• об’єднання зусиль педагогічного і студентського колективів, гро-

мадськості щодо розвитку коледжу та якості надання освітніх послуг;
• формування позитивного іміджу навчального закладу;
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• розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
• підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з

організацією навчально-виховного процесу.
Основними завданнями адмінпарламенту є:
• підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємо-

дії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
• сприяння формуванню демократичного стилю управління через

удосконалення якості діяльності колегіальних форм самоуправління;
• формування активної життєвої позиції громадянина України;
• визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвит-

ку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному за-
безпеченню навчально-виховного процесу;

• формування соціально-гуманітарного середовища;
• створення належного педагогічного клімату у навчальному закладі;
• сприяння духовному, фізичному розвитку студентів та набуття

ними соціального досвіду;
• підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання

та виховання студентів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної
роботи педагогів;

• сприяння організації дозвілля та оздоровлення студентів коледжу;
• ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень

чинного законодавства щодо вищої освіти;
• стимулювання морального та матеріального заохочення студентів

коледжу, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;
• зміцнення партнерських зв’язків між родинами студентів ко-

леджу та коледжем з метою забезпечення єдності навчально-вихов-
ного процесу.
Адмінпарламент діє на основі принципів: демократизації, гуманізації,

об’єктивності, цілеспрямованості, гласності, плановості, компетентності,
ініціативи та активності, поєднання колегіальності з персональною від-
повідальністю, добровільності й рівноправності членства.
Склад адмінпармаменту:
1. Директор, члени адміністрації, керівник фізичного виховання,

завідувач майстерень (постійно).
2. Голови циклових комісій, куратори груп (епізодично).
3. Голова ради з соціально-гуманітарної роботи, голова ради моло-

дих вчених, голова НСТ „Творчість” (епізодично).
4. Голова студпарламенту, члени студентського парламенту, старости

ОКР „бакалавр”, старости ОКР „молодший спеціаліст” (1 раз на місяць).
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5. Голова профспілкового комітету студентів, голова профспілко-
вого комітету викладачів. (епізодично).

6. Коменданти навчального корпусу та гуртожитку (епізодично)
7. Вихователь гуртожитку (епізодично)
8. Голова піклувальної ради, члени піклувальної ради (епізодично)
9. Головний бухгалтер (епізодично)
Для вирішення поточних тематичних питань адмінпарламент може

створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи,
визначає склад комісії і зміст їхньої роботи.
Члени адмінпарламенту мають право виносити на розгляд усі пи-

тання, що стосуються діяльності коледжу, пов’язаної з організацією
навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-
масових заходів.
Рішення приймаються простою більшістю голосів за наявністю на

засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів
вирішальним є голос голови адмінпарламенту (директор). Рішення до-
водяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, сту-
дентів, батьків та громадськості.
У разі незгоди адміністрації коледжу з рішенням адмінпарламенту

створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До
складу комісії входять представники органів громадського самовряду-
вання, адміністрації, профспілкового комітету.
Зміст роботи адмінпарламенту:
• спільно з адміністрацією розглядає та рекомендує до затвердження

план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його вико-
нанням;

• спільно з адміністрацією здійснює контроль за дотриманням По-
ложення коледжу;

• розглядає питання оптимального режиму роботи коледжу;
• вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочен-

ня педагогічних та інших працівників коледжу, студентів;
• виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення

організації соціально-гуманітарної роботи зі студентами;
• виступає ініціатором проведення добродійних акції (ярмарків, кон-

курсів тощо);
• сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає

громадськість, батьків до участі в різних сферах соціально-гуманітар-
ної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів зі
студентами;
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• бере участь за згодою батьків в обстеженні житлово-побутових
умов студентів, які перебувають у несприятливих соціально-економіч-
них умовах;

• розглядає пропозиції щодо удосконалення роботи начального
закладу та організації навчально-виховного процесу;

• вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочен-
ня учасників навчально-виховного процесу;

• організація продуктивної суспільно-корисної праці;
• представляє навчальний заклад та інтереси колективу.
Права адмінпарламенту:
• самостійне планування та проведення в життя своїх рішень;
• формування плану прийому студентів до коледжу на підставі роз-

поділу МОН;
• вирішення питань добровільних внесків, дотацій на потреби ко-

леджу та організацію ІІІ трудового семестру;
• приймати рішення про відзначення педагогічних працівників та

студентів;
• здійснення громадського контролю за організацією харчування в

коледжі;
• щорічне встановлення режиму роботи коледжу (тривалість на-

вчального тижня, занять, встановлення (затвердження) графіку чергу-
вання студентів.
Досягнути мети реалізації моделі не можливо без взаємодії з орга-

нами громадських організацій, радою батьківської опіки, ЗМІ тощо.
Інноваційним є диференціація соціально-гуманітарної за напрямка-

ми освіти: початкова освіта, практична психологія, дошкільна освіта,
фізичне виховання, технологічна освіта.
Така диференціація дає можливість враховувати професійну спря-

мованість соціально-гуманітарної роботи, дозволяє створювати дозвіл-
ля враховуючи специфіку кожної спеціальності. Результативним є
співпраця студентів різних курсів щодо створення інформаційно-про-
світницьких годин, передача досвіду між старшими та молодшими лан-
ками освіти.
Розглянувши інноваційний зміст моделі „Шлях у досконалість”, не-

обхідно виділити такі особливості:
– організація соціально-гуманітарної роботи (щотижневих кура-

торських годин) на паралелі курсів за ланками навчання: початкова,
середня, випускники;

– визначення основної форми проведення кураторських годин –
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тематичні (інформаційно-просвітницькі) години з використанням ІКТ
та засобів мультимедіа;

– спільна робота студентів і викладачів у підготовці проектів;
– ведуча роль  органів  студентського самоврядування у плану-

ванні виховної роботи  та здійснення її реалізації;
– активна взаємодія  з органами громадських організацій.
Модель становлення особистості „Шлях у досконалість” зорієнто-

вана на розвиток, збереження й перетворення людських якостей у педа-
гогічній взаємодії.
Запропонований зразок становлення особистості розглядає соціаль-

но-гуманітарну роботу як сукупність зусиль педагога, усвідомлено
використаних для вирішення конкретних завдань потенціальних мож-
ливостей людини.
Подана модель становлення особистості пропонує формування осо-

бистості студента, ґрунтуючись на таких аспектах: фізичний, мораль-
ний, розумовий, трудовий, професійний, духовний розвиток людини.
Результативність традиційної системи становлення особистості за-

лежала від того, в якій мірі удавалося передати знання, вміння, навич-
ки, цінності новому поколінню.
У зв’язку з швидкими науково-технічними, культурними, суспіль-

ними змінами, входженням України в освітній простір Європи, концеп-
цією Болонського процесу виховна система може бути оцінена за таки-
ми показниками як підготовка молоді до самостійних дій та прийняття
рішень. Відповідно до цього запропонована модель виховання розгля-
дає молодь не як об’єкт виховання, а як суб’єкт соціальної дії, а на-
слідком цього є курс на співробітництво, самореалізацію особистості.
Модель рекомендує орієнтири, покладаючись на які можна створи-

ти саморозвивальну систему становлення особистості, в якій педагоги
й студенти стануть повноправними суб’єктами взаємодії.
Шлях до нової моделі становлення особистості  проходить через

переосмислювання суті педагогічних процесів, їх цілей, завдань, змісту,
методів, через її реалістичне розуміння функцій і ролі умов становлен-
ня особистості, через застосування інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, інноваційний форм і методів соціально-гуманітарної роботи.
Реалізація запропонованої моделі дозволяє розглянути діяльність

щодо становлення всебічно розвиненої особистості студента у коледжі,
як ефективний засіб створення людини-учителя, людини-професіонала.
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4.3. Компетентнісний підхід в освітній діяльності: соціально-
гуманітарна робота

4.3.1 Розвиток творчого потенціалу особистості майбутнього
педагога як умова її професійної самореалізації

Розвиток творчого потенціалу особистості є одним із найактуальн-
іших завдань сучасного суспільства на етапі глобальних перетворень в
системі освіти України, інтеграції у світовий освітній простір. Відповід-
но до європейських вимог та вітчизняних державних документів (Дер-
жавна національна програма „Освіта. Україна XXI століття”, Національна
доктрина розвитку освіти України, Закон України „Про освіту”, „Про
вищу освіту”, Концепція національного виховання) потребують оптимі-
зації завдання та педагогічні механізми творчого розвитку студентської
молоді, здатної до професійного самовдосконалення та самореалізації.
Відповідно до цього виникає необхідність внесення кардинальних змін
до змісту, форм і методів навчально-виховної роботи з молоддю, зокрема
студентів педагогічних коледжів, де реалізується креативний підхід до
розвитку особистості, формування активно-перетворювальної позиції,
творчого потенціалу. Актуальною є проблема підготовки творчих учи-
телів, які в умовах динамічних подій XXI століття будуть здійснювати
естетичне й художнє виховання підростаючого покоління, виявляти творчі
можливості своїх вихованців.
Аналіз наукової літератури з теми дослідження дає змогу стверджу-

вати, що проблема формування творчого потенціалу  розглядалася у
вітчизняних та зарубіжних дослідженнях з позиції професійної підго-
товки майбутнього педагога в університетах та інститутах. Це сприяло
накопиченню певного позитивного досвіду в розробці основних теоре-
тичних положень з цієї проблеми. Так, філософський аспект творчості
розглянули у своїх працях В. Біблер, Ю. Бородай, М. Данилов, К. Кед-
ров, П. Копщин, О. Коршунов та ін. Психологічні основи цієї проблеми
викладені в працях Д. Богоявленської, Л. Виготського, В. Давидова,
Д. Ельконіна, О. Леонтьєва, А. Лука, Я. Пономарьова, С. Рубінштейна
та ін. Педагогічний аспект проблеми формування й розвитку творчої
активності розглядається в працях В. Андрєєва, Д. Вількєєва, М. Дани-
лова, Н. Кичук, М. Махмутова, І. Огороднікова, Н. Половнікової,
І. Родак, С. Сисоєвої, М. Скаткіна, Т. Шамової, Г. Щукіної та ін.
Разом з тим, позитивно оцінюючи здобутки вищезазначених науков-

ців, слід зауважити, що проблема формування творчого потенціалу
майбутніх учителів покищо залишається висвітленою частково, існуючі
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дослідження в цій галузі розкривають лише деякі шляхи вдосконален-
ня підготовки студентів педагогічних училищ, однак бракує системних
досліджень у наукових працях з проблеми підготовки майбутнього вчи-
теля як творчого спеціаліста, в яких би вивчалися специфічні прояви
творчої активності в умовах музично-сценічної діяльності в педагогіч-
них навчальних закладах I – II рівнів акредитації.
Рухливою силою розвитку людства є потреба постійного вдоскона-

лення. Розвиток особистості – це безперервний процес пошуку смислів,
цінностей, можливостей втілення свого „Я”.
Нині, коли йде пошук духовних орієнтирів, проблема розвитку

творчих здібностей, що удосконалюють особистість, стала особливо
актуальною. Інтерес до цієї проблеми в наші дні зумовлений процеса-
ми, що відбуваються в Україні, в житті всього суспільства. Саме вони
вимагають невідкладних перетворень практично в усіх сферах сучас-
ного життя, вимагають і мобілізації внутрішніх можливостей кожної
людини.
Не стала винятком і освіта, недосконалість якої спонукає до ство-

рення таких навчальних закладів, які б виховували творчу особистість,
здатну до діяльності в новій економічній ситуації, розвивали її обдару-
вання, талант.
Перед педагогікою сьогодні, поряд із традиційними завданнями, по-

стають завдання творчого розвитку особистості, де кожна людина на-
буває особливої цінності та значущості, і в першу чергу унікальністю
свого існування.
Вивчення творчих здібностей людини – важлива проблема сучасної

педагогічної науки. „Здатність до творчості, – відзначав академік О. Ен-
гельгард, – це найвищий дар, яким нагородила природа людину на не-
скінченно тривалому шляху її еволюційного розвитку”. Як не дивно, але
цей найвищий дар довгий час ігнорувався нашою системою освіти: всі
студенти, учні шкіл вивчали одні й ті ж самі предмети за однаковими
підручниками, була відсутня диференціація навчання залежно від нахилів
та здібностей студентів. Не зверталось належної уваги на виток творчого
потенціалу учнів, студентів. Навчальні заняття, як правило, присвячува-
лись засвоєнню готових знань та вмінь, а ось як застосувати їх у нестан-
дартних ситуаціях, відкривати щось нове, цьому довго не вчили.
Повсякденна діяльність викладача наповнена пошуками й новатор-

ством, являє собою наповнений творчий процес. Соціокультурна прак-
тика людського суспільства яскраво свідчить про те, що творчість є
породженням високої загальної та емоційної культури особистості,
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інтуїції, фантазії, розвиненої уяви, витонченості спостереження, образ-
ного мислення, духовного багатства.
Сучасні психологічна й педагогічна науки розглядають творчість як

цілеспрямовану діяльність, наслідком якої є відкриття (творення, ви-
нахід) нового, що відповідає потребам часу, засвоєння вже існуючого
багатства культури.
Проблема педагогічної творчості розглядається як оригінальне й

високоефективне розв’язання вчителем навчально-виховних завдань,
що вимагають великої майстерності, глибини й різнобічності знань,
широкої загальнокультурної й педагогічної ерудиції.
Одним з першочергових завдань сучасного навчального закладу, в

тому числі й педагогічного коледжу, є ліквідація відчуження між ви-
кладачем та студентом. Це завдання можна розв’язати шляхом реалі-
зації особистісного підходу до студентів, коли кожний студент відчува-
тиме, що він цікавий як особистість кожному викладачу й усьому педа-
гогічному колективу загалом. Необхідна навчальна співпраця, в про-
цесі якої відбувається розвиток творчого мислення, яке дає змогу сту-
дентам бачити те, чого ще немає, але що може бути створене ним са-
мим (задля пошуку невідомого, нового, загадкового, незвичайного).
Творче мислення, творчі здібності формуються через творчу актив-

ність. Для підвищення творчої активності студента в навчальній діяль-
ності потрібно створити певні умови:

• збагачення статусу суб’єктивної діяльності й спілкування сту-
дента;

• визнання викладачем ідей, задумів студента (схвалене ставлення
набуває великого значення в розвитку їхньої ініціативи). Оцінка педаго-
гом досягнутих результатів, постійне підкріплення їх значення є силь-
ним мотивом вияви ініціативи, формує впевненість у своїх можливос-
тях і бажання виступати ініціаторами нових ідей;

• розвиток ініціативи має бути тісно пов’язаний із формуванням
таких якостей, як самостійність і незалежність. Необхідно в усіх мож-
ливих випадках спонукати студентів до вияви таких якостей, розвива-
ючи їх самостійність, щоразу стимулюючи їх;

• педагогічне керівництво навчальною діяльністю студента має бу-
дуватися на основі органічного поєднання високого рівня знань та твор-
чості в роботі, що створюватиме підґрунтя для вияву й розвитку ініціа-
тиви як необхідного елементу навчально-виховної діяльності.
Якостями, якими має володіти педагог для роботи з творчо-

активними дітьми, учнями, студентами, мають бути:
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• доброзичливість і чуйність;
• орієнтація в особливостях психології творчо обдарованих, відчуття

їхніх потреб та інтересів;
• високий рівень інтелектуального розвитку;
• широке коло інтересів;
• готовність до виконання різноманітних обов’язків, пов’язаних з

навчанням творчо активних, обдарованих особистостей;
• педагогічна та спеціальна освіта;
• почуття гумору;
• гнучкість, готовість до перегляду своїх поглядів і до постійного

самовдосконалення;
• творчий, нетрадиційний особистий світогляд;
• цілеспрямованість і наполегливість;
• емоційна стабільність;
• уміння переконувати;
• схильність до самоаналізу.
Узагалі, бути педагогом – значить бути творчою особистістю, бути

талановитим.
Серед багаточисельних засобів розвитку творчості, творчого по-

тенціалу вчителя надзвичайно велика роль належить мистецтву, що є
взірцем творчої натхненної діяльності. Вплив мистецтва на формування
духовної культури молоді зумовлений самою природою мистецтва,
сутність якого виводиться із цілісного й обов’язкового художнього відо-
браження світу й залежить від тих новоутворень, що пов’язані з особ-
ливостями художнього сприймання довкілля. Усі види мистецтва втілю-
ють художньо-естетичне бачення світу, розвинену уяву й фантазію, об-
разне мислення, без яких неможлива будь-яка творчість.
На нашу думку, творчий потенціал особистості вчителя – це приро-

до- та культуровідповідні можливості, що формуються й розкривають-
ся в процесі навчальної підготовки й у подальшій його діяльності, ве-
дуть до отримання продуктивного результату в вирішенні завдань не-
стандартними методами педагогічного впливу, засобами мистецтва,
відбиваючи основу загальної й педагогічної культури.
Творчий потенціал учителя складається із системи загальнокуль-

турних і професійних знань, гуманітарного світогляду, на основі яких
будується й регулюється його діяльність, розвиненого чуття нового,
високого ступеня розвитку творчого мислення, його гнучкості, не сте-
реотипності й оригінальності, здатності швидко змінювати прийоми дій
у відповідності до нових умов.
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Особистість стає творчою безпосередньо в ході оволодіння культу-
рою та в процесі подальшої культуротворчості.

Базова культура особистості – це система ціннісних орієнтацій,
духовних потреб, генетично заданих обдарувань, що реалізуються за
сприятливих соціокультурних умов.

Культура спеціаліста – це вираження зрілості й розвиненості всієї
системи соціально значущих особистісних якостей, що продуктивно
реалізуються в індивідуальній діяльності.

Загальна культура особистості складається з різнобічності інте-
ресів, розвиненого інтелекту, широкого художньо-естетичного круго-
зору, ерудиції, громадської активності, коректності поведінки, скром-
ності й такту, почуття міри, уміння спілкуватися, працювати в колек-
тиві, доброзичливості, оптимізму, порядності та інших якостей.

Творча культура об’єднує знання в галузі теорії й практики твор-
чості, установки та методологічні принципи творчості, творчі навички й
здібності, що формуються в діяльності й безпосередньо пов’язані з твор-
чим досвідом, норми її наукової організації, що застосовуються в
дійсності, евристичні методи та прийоми.

Педагогічна творчість – це завжди неповторність, оригі-
нальність, створення суб’єктивно або об’єктивно нового. Тому мож-
на з переконаністю говорити про широкі можливості цілеспрямова-
ного розвитку творчих здібностей, прагнення до творчості, розви-
ток творчого потенціалу особистості студента або педагога, система-
тичне залучення його до діяльності, що потребує ініціативи, само-
стійності, відмови від шаблону й стереотипу, розвитку самоаналізу
й самооцінки.
Еталон, ідеальна модель учителя-майстра включає в себе й загаль-

нокультурну, професійно-предметну, методичну, психолого-педагогіч-
ну підготовленість, захопленість своєю роботою й почуття романтизму,
повагу й довіру до особистості учня.
Таким чином, розвиток творчого потенціалу вчителя є необхідною

умовою як творчості, внаслідок чого формуються творчі здібності, ви-
ховується творче мислення.
Критерії розвитку творчого потенціалу засобами мистецтва:
• емоційна культура (почуття захопленості, емоційний підйом, радість

відкриття, радість спілкування з дітьми, з мистецтвом);
• рівень і якість культурологічних, професійно-педагогічних і психо-

логічних знань;
• рівень загальнокультурної ерудиції;
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• рівень розвиненості гуманітарного світогляду (гуманістичне став-
лення до світу, людей, оточуючого середовища );

• образне мислення (творча уява, фантазія, інтуїція, асоціативні
зв’язки, здатність до переносу асоціацій, розвиненість художнього ба-
чення);

• володіння численними способами творчої художньо-естетичної
діяльності.
Практична робота з зазначеної проблеми в Лисичанському педаго-

гічному коледжі спрямована на поетапний розвиток усіх визначених
нами структурних компонентів творчого потенціалу засобами мистец-
тва. На заняттях з навчальних дисциплін „Музика”, „Методика музич-
ного виховання”, „Основи сценічного та екранного мистецтва”, під час
проходження педагогічної практики, організації науково-дослідних робіт
здійснюється робота, спрямована на осягнення основних функцій мис-
тецтва, що сприяють пробудженню емоційно-естетичних переживань,
формуванню естетичного сприйняття, художньо-естетичному аналізу
різних творів мистецтва. Студентам пропонуються творчі завдання, спря-
мовані на розвиток образного мислення (усне малювання, музичні імпро-
візації, складання літературних мініатюр, віршів, художніх композицій,
музично-літературних, літературно-образотворчих тощо).
Окреслена робота спрямована на пробудження в кожного студента

„душі прекрасних поривань”, накопичення художньо-естетичного до-
свіду спілкування з мистецтвом як духовною цінністю, створення вну-
трішнього художнього Всесвіту, що дає імпульс до творчості. Виявом
розвитку творчого потенціалу на цих заняттях була масова виконавська
художньо-естетична діяльність, прагнення кожного продемонструвати
свої здібності.
Таким чином, на заняттях з музичних дисциплін у педагогічному

коледжі студентів залучають до формування музичної культури, вироб-
ленню в них музичного художнього мислення, естетичних поглядів,
розширенню їх кругозору.
Розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя сприяє активна

робота студентів у позанавчальний час.
Найбільш результативними для виявлення творчої активності сту-

дентів стали такі музично-сценічні заходи: розважальні шоу-програми
до Дня студента, новорічні студентські шоу-вистави, новорічна фанта-
зія для дітей „Пригоди друзів в країні Доремідонта”, конкурси „Міс
коледжу”, „Шанс. Коледж. ua”, „Свято Покрови”, „Міс Весна”, „Фор-
мула успіху”, КВК, творчі конкурси професійного спрямування, „Крок
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до зірок”, „Вчитель XXI століття”, презентації, театралізовані розмови,
фестиваль „Сузір’я колискової Донбасу”, конкурс української пісні,
відкриті засідання „Клубу бардівської пісні”, фестиваль „Мистецькі барви
Європи” тощо.
Проведені заходи передбачали максимальне використання активно-

го музикування їх учасників у поєднанні з виконанням різноманітних
творчих завдань в рамках музично-сценічної діяльності в ролях сцена-
риста, актора, режисера, музиканта тощо. Особливий інтерес у сту-
дентів викликав спів під інструментальну фонограму, що пояснюється
захопленням молоді естрадною музикою. Кожен виявляв свою творчу
активність у найбільш доступній для нього формі музично-сценічної
діяльності.
Так, „Свято Покрови” мало на меті відродження та популяризацію

козацького руху серед студентської молоді, посилення уваги до різно-
маніття українського фольклору, виховання патріотизму та любові до
рідного краю, мови.
Модель „Свята Покрови” містить різноманітні за жанрами частини,

що тематично відповідають задуму: літературно-музична композиція,
перегляд уривку з кінофільму „Тарас Бульба”, вокальні пісенні номери,
хореографічні композиції, читання гуморесок, показові виступи членів
козацьких осередків, вітальні звернення керівників міського козацько-
го осередку. Запропонована модель – це взірець творчого застосуван-
ня можливостей медіаресурсів у поєднанні з традиційними формами
виховання засобами народного фольклору, традицій та історії.

 З метою залучення студентів та викладачів до найцінніших надбань
європейської культури в коледжі були проведені Дні європейської куль-
турної спадщини.
У реалізації Програми коледжних Днів європейської культурної спад-

щини взяли участь викладачі соціально-гуманітарних та загальнотех-
нічних дисциплін, загальної філології, загальної і дошкільної педагогі-
ки (теоретичні відомості, мультимедійні презентації, студентські Intel-
проекти). Такі заходи, як коледжна науково-теоретична конференція
„Роль педагогічної спадщини Європи у розвитку сучасної педагогічної
науки та освіти” (Г. М. Мінєнко, Н. О. Гончаренко, А. Л. Ігнатуша,
Т. Г. Саприкіна, О. М. Хомич); лекція-концерт „Концертними залами
Європи” (Т. В. Гарбузюк, О. М. Вдович); круглий  стіл „Європа – пере-
хрестя культур і цивілізацій” (В. Є. Голота, О. О. Каралкіна); фестиваль
студентської творчості „Мистецькі барви Європи” (І. А. Мурсамітова),
лекція-подорож музеями Європи „Спадщина й творчість європейських
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художників” (О. В. Цимбал, О. А. Севастянова) продемонстрували знан-
ня та вміння викладачів коледжу творчо й доцільно використовувати
різноманітні форми роботи із застосуванням інформаційно-комуніка-
ційних технологій: авторські творчі проекти за програмою Intel®
„Навчання для майбутнього”, виступи з презентаціями, відео-екскурсії,
відео-подорожі.
Коледжні Дні Європейської культурної спадщини поповнили скарб-

ничку яскравого студентського життя, скарбничку інноваційних над-
бань викладачів і стануть віднині традиційними, що сприятиме реалі-
зації завдань розвитку корпоративної культури.
Ефективною формою розвитку творчих здібностей студентів ко-

леджу є участь у заходах дебатного клубу „Омега”. Чотири роки з дня
створення клубу керівники Довгопола О. В. і Каралкіна О. О. плідно
працювали над створенням можливостей для самовираження найбільш
здібних і соціально-активних студентів. Виступи молоді у дебатних іграх
і відкритих дискусіях сприяють формуванню грамотності в процесі об-
говорення найбільш актуальних та неоднозначних соціально-гуманітар-
них проблем, громадянської ініціативності і відповідальності.

Завданнями, над якими працюють організатори дебатного клубу, є:
1. Всебічне ознайомлення студентів і викладачів з технологією

„Дебати” (формат Карла Поппера).
2. Розвиток у студентів логічного й критичного мислення, вміння

організовувати свої думки, усне мовлення й стиль публічного виступу;
вміння з повагою вислуховувати своїх опонентів і партнерів, самостійно
здобувати інформацію й працювати з нею, робота в команді.

3. Обмін досвідом і підвищення кваліфікації викладачів у розвитку
основних дебатних умінь і позицій (тренер, суддя, ведучий, спікер).

4. Притягнення в дебатний рух студентів і учнів інших навчальних
закладів.

Дебати – це інтелектуальна командна гра, суперечка, спір із по-
ставленого питання, що проходить у відповідності з правилами і за чітко
визначеним регламентом. Учасники дебатів дотримуються трьох прин-
ципів – „повага”, „чесність”, „переможених немає”.
Зустрічі в Дебатному клубі проходять двічі на місяць. Перша части-

на заняття присвячується формуванню у студентів навичок ораторсько-
го мистецтва, друга частина – обговоренню однієї з актуальних тем
сьогодення, причому найсуттєвішим є добірка аргументів на захист як
тези, так і антитези.
Заняття готують членів клубу до участі у відкритих дебатних іграх.
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Відповідно до плану таких ігор проводиться чотири на сезон. Тема гри
добирається з врахуванням таких критеріїв:
а) актуальність і протиріччя, закладені в темі;
б) доступність інформації, необхідної для підготовки;
в) зацікавленість молоді питаннями даної тематики.
Студенти із задоволенням брали участь у дебатних іграх: „Любов +

брак”, „Технічний прогрес чи техногенний регрес?”, „Рухи неформалів
в Україні”, „Чи зацікавлена молодь в кращому майбутньому країни?”.
Оригінальною формою роботи з формування творчого потенціа-

лу особистості в контексті реалізації завдань „Концепції національ-
ного виховання” є функціонування етнолінгвістичної студії „Лелія”.
Вона розглядає питання: ареальної концептології та символіки; зістав-
ної фразеології; ареальної фразеографії; ареальної ономастики та
антропоніміки; методики вивчення мовних явищ; використання ін-
формаційно-комунікаційних технологій при вивченні мовних явищ у
початковій та середній школах; етимології слів; фольклористики та
народознавства та ін.
До складу клубу ввійшло 70 студентів різних спеціальностей. Пре-

зентацією студії стало відкрите засідання „Обжинки. Новосілля”. Сце-
нарій свята створювався на основі фольклорних записів, призбираних
діалектологічною експедицією в Старобільському, Сватівському райо-
нах Луганської області. Наступним кроком стало створення альбому зі
спогадами інформантів Східної Слобожанщини „Пісні. Казки. Леген-
ди. Малі фольклорні жанри”.
Студенти з інтересом взяли участь у збиранні фольклорного мате-

ріалу. Учасники клубу виступали з інформаційними хвилинами перед
студентами різних спеціальностей з метою пропаганди діяльності клу-
бу. Бо пріоритетними напрямками діяльності стали:

• підготовка свідомої національної інтелігенції, оновлення й збага-
чення інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти,
примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефек-
тивність діяльності майбутніх спеціалістів;

• формування особистісних рис громадянина – педагога (освоєн-
ня своєї етнічної спільності національних цінностей, відчуття своєї при-
четності до розбудови національної державності);

• формування загальнолюдських гуманістичних цінностей (ідеалів
добра, правди, краси, совісті, людської гідності);

• фізичне самовдосконалення;
• формування екологічної культури;
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• моральне становлення і повага до Конституції України, законів
України, національної символіки;

• подальший розвиток індивідуальних здібностей і талантів;
• розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;
• формування основ естетичної культури;
• формування культури сімейних відносин.
Надалі в діяльності студії була організація та проведення виїзно-

го свята „Привітання з Різдром Христовим”. Члени клубу у кількості
30 чоловік, перевдягнувшись, переходили із аудиторії в аудиторію, знайо-
мили студентів з Різдвяним дійством з рядженими Козою, Ведмедем,
Циганом та Циганкою, Міхоношею та ін., піснями, віршами, побажан-
нями, бажаючи у Різдвяну ніч усього найкращого. Це стало традицією,
тому коледжани вже з нетерпінням чекали таких привітань. Разом з
Різдвяною процесією пританцьовували, співали, давали дарунки.
Останнім днем перед Великим постом студією влаштовувались зи-

мові гуляння на святі Масляної. Це стало традицією. Щороку студенти
організовують столи з млинцями, різними українськими стравами з
варениками, галушками, козацький куліш тощо. А для придбання же-
тонів організовується хата талантів, де кожен учасник дійства декламує
вірші, співає пісень, бере участь у спортивних розвагах, отримуючи
жетони. Конкурс на кращу господиню закінчується отриманням призів.
Свято закінчується коледжними хороводами, народною дискотекою та
спаленням опудала. Все відбувається у коледжному дворі.
Яскравим святом стало й проведення народної опери під назвою

весілля. В актовій залі на сцені учасники клубу демонструють усі
звичаї, пов’язані зі шлюбом – сватання, оглядини, весілля. Свято су-
проводжується піснями, танцями, театральними замальовками.
Зустріч весни члени клубу показують з піснями, віршами, хорово-

дами. Усі сценарії свят кожен студент може взяти для проведення на
практиці в освітянських закладах.
Головна мета культурно-виховної діяльності етнолінгвістичної студії

„Лелія” – виховання духовно багатої, розвиненої особистості, грома-
дянина України, підготовка до організації роботи в освітянських закла-
дах, у тому числі школі – формування вчителя, здатного до творчої
активної діяльності з виховання учнівської молоді.
Для розширення поля діяльності етнолінгвістичної студії „Лелія”

важливе створення необхідного підґрунтя: систематичної, об’єктивної
оцінки успіхів студентів як членами адміністрації, так і органами само-
врядування; регулювання обсягу навантаження всіх членів студії „Лелії”
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(студентів, викладачів, технічного персоналу); існування системи сти-
мулювання активної позиції як творчих груп, так і окремих учасників.
Майбутні педагоги мають великі можливості для розвитку своїх

талантів.
Перехід навчально-творчої діяльності в наукову творчість є одним із

важливих показників ефективності всього процесу розвитку творчого
потенціалу особистості студента (участь студентів у студентських науко-
вих товариствах, наукових гуртках і групах, олімпіадах, конкурсах,
педагогічних читаннях).
Як результат плідної наукової творчості став захист студентських

творчих проектів за програмою „Intel® Навчання для майбутнього”:
„Секрет геніальності „короля” вальсів”, „Сторінки історії українського
романсу”, „М. В. Лисенко. Життя в ім’я мистецтва”, „Музично-ритмічні
рухи як основа дитячої музичної творчості”, „Виховний вплив музики
П. Чайковського на естетичний розвиток учнів”, „Естетичне виховання
учнів молодших класів засобами музики через сприймання симфоніч-
ної казки С. Прокоф’єва „Петрик та Вовк”, „Казкові образи в творчості
М. Римського-Корсакова”, „Розвиток громадянської культури учнів
початкових класів засобами мистецтва” тощо.
Так, у курсовій роботі „Використання комп’ютерних технологій на

уроках музики” студентки 4 курсу спеціальності „Початкова освіта”
Долженко Ганни (науковий керівник Мурсамітова І. А.), особлива
увага приділяється значенню запровадження інформаційних технологій
на уроках музики, що забезпечують вирішення завдань усебічного роз-
витку природних творчих здібностей учнів.
Робота вміщує практичну частину – мультимедійний навчально-ігро-

вий комплекс музичних програм та ігор і має вагоме практичне значен-
ня. Матеріал роботи може бути використаний при викладанні навчаль-
них дисциплін „Музика”, „Методика викладання музики” у вищих на-
вчальних закладах  для студентів різних спеціальностей, під час прове-
дення пробних уроків музики та під час проходження переддипломної
практики. Результат роботи – 1 місце на захисті курсових робіт.
Новітньою формою розвитку творчого потенціалу особистості за-

собами мистецтва стала електронна навчальна гра „Музична спадщина
України через віки” (Вдович О. М.). Електронна навчальна гра – це
результат наукової співпраці викладача та студентів з проблеми „Вихов-
ний потенціал  музичної культури українського народу та його роль у
формуванні особистості”. Навчальна гра складається з п’яти тематич-
них блоків музично-теоретичного матеріалу, що представляють різні
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епохи музичної історії українського народу: „Народні думи та історичні
пісні”; „Колискові”; „М. Лисенко: Творець вічного і прекрасного”,
„К. Стеценко: Народу вірний син”; „Історія українського романсу”.
Навчальна гра містить в собі дві музично-художні галереї: відео-

матеріали та аудіозаписи музичних творів; нотний архів; три мультиме-
дійних презентації.
Блок „Перевір себе” дає можливість через виконання універсаль-

ного тесту, розв’язання головоломок чи кросворду, музичну віктори-
ну перевірити свої знання.
Навчальна гра може бути використаною в роботі з учнями, студен-

тами, при проведенні навчальних занять та позакласної виховної
роботи.
Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя зумовлюється

вимогами держави до високого професіоналізму, його особистісних
якостей і загальної культури.
Творчий потенціал особистості – складна структура, що включає

емоційну культуру, систему культурологічних, професійно-педагогіч-
них знань, широку загальнокультурну ерудицію, генетично задане об-
дарування, гуманітарний світогляд, образне мислення, здатність моде-
лювати різноманітні способи творчої діяльності.
Кожна особистість має яскраво виражений індивідуальний творчий

потенціал, ефективним засобом розвитку якого є мистецтво. Різні його
види сприяють включенню особистості у процес співтворчості з мит-
цем (сприйняття твору, його естетична оцінка, естетичне судження).
Безпосередня художньо-творча діяльність (участь у драматизації,

творчих художніх колективах) успішно сприяє розвитку образності
мислення, прагненню до творчості як універсальної якості особистості.
Вплив мистецтва на розвиток творчого потенціалу особистості зу-

мовлений усією організацією педагогічного процесу, внаслідок якого
формуються творчі здібності, виховується творче мислення, розвиваєть-
ся творчий потенціал.
Вбираючи високу мораль української класичної музики, багатство

й чарівну красу народної пісні, студенти коледжу творять свій духов-
ний світ, який протягом  життя визначатиме їхній інтелект та професійну
спрямованість.
Таким чином, характерною рисою нашого навчального закладу є

прагнення до максимальної естетизації всіх форм життєдіяльності осо-
бистості студента (включаючи й освоєння національних художніх над-
бань – творів народного музичного мистецтва та світової культури),
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залучення їх до участі в індивідуальній та колективній музично-творчій
діяльності. Саме такий напрям виховної роботи коледжу є важливим
чинником у формуванні духовної музично-естетичної культури особис-
тості майбутнього педагога.
Як свідчить міжнародна практика, сьогодні для вирішення першо-

чергових завдань щодо соціального захисту людей непрацездатного віку
суспільству конче потрібні послуги добровольців, або, як їх називають
у цивілізованих країнах, волонтерів, людей, які добровільно здійсню-
ють благодійну, неприбуткову діяльність, що має суспільнокорисний
характер.
Актуальність волонтерського руху в сфері надання соціальних по-

слуг обумовлена сьогодні багатьма причинами, зокрема, швидким ста-
рінням населення, що спостерігається у всьому світі, створенням літнім
людям цивілізованих умов проживання, забезпеченням їх участі в полі-
тичному, економічному та культурному житті суспільства.
Особливість волонтерського руху в Україні полягає у тому, що най-

чисельнішою групою волонтерів, які працюють у соціальній сфері, є
учнівська та студентська молодь. Тому наш навчальний заклад не став
винятком і теж приєднався до волонтерського руху, участь у якому дає
можливість студентській молоді зробити особистий внесок у розв’я-
зання соціальних проблем, випробувати свої можливості, надаючи до-
помогу людям, які її потребують та беручи участь у проектах і програ-
мах соціально-педагогічної спрямованості.
Ідея створення волонтерського загону „Милосердя” Лисичансько-

го педагогічного коледжу виникла в межах участі студентів закладу у
волонтерському русі міста Лисичанськ. Вона була реалізована 2004 року
з метою об’єднання та мобілізації добровільних зусиль студентів для
створення  позитивних змін у суспільстві, місті, спільного вирішення
загальних проблем виховання, мотивування почуття бажання у студентів
добровільно служити людям та суспільству.
Формування волонтерських команд спочатку відбувалося на базі

окремих груп, а потім переросло в добровільний волонтерський рух із
числа всіх бажаючих студентів коледжу, де потенційні волонтери мали
можливість набувати необхідні знання та навички, брати участь у міських
акціях та заходах.
Студенти, які тільки вступають до лав волонтерського загону, зва-

жують свої сили, можливості, бажання, вміння, обирають для себе час
і день, коли вони можуть займатися волонтерською діяльністю; визна-
чають, що вони вже вміють і чому хочуть навчитися, з ким хочуть пра-
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цювати: з однолітками, молодшими або людьми похилого віку; знахо-
дять собі поле діяльності, бо суспільна праця не повинна заважати
отриманню професійних знань.
Для навчання майбутніх волонтерів організована „Школа волонтерів”.

До найбільш типових форм роботи у „Школі волонтерів” з добровільни-
ми помічниками у волонтерському загоні належать лекція як базовий
метод у навчанні волонтерів; бесіда на заняттях волонтерів для більш
плідної взаємодії з групою, для закріплення матеріалу та вивчення но-
вого, для визначення настрою групи тощо; ділова гра на заняттях з
різних напрямів соціальної роботи для ефективного засвоєння матеріа-
лу та набуття практичних навичок; „мозковий штурм” на заняттях во-
лонтерів для стимулювання вивчення тієї чи іншої теми та більш ефек-
тивного навчання; дискусія з волонтером або групою волонтерів з
найбільш актуальних питань, тем; колоквіум як форма обговорення
проблеми за участю більшості членів групи; семінар-практикум для
волонтерів і працівників соціальних служб з метою подальшого за-
своєння теоретичних знань; тренінг для волонтерів з метою більш ефек-
тивного засвоєння тем, що вивчаються.
У плані формування соціальнозначущої компетенції майбутнього

фахівця завдяки волонтерській діяльності студенти отримують більш
глибокі знання з соціальних проблем, більш реальні уявлення про спосіб
життя різних верств населення; нові навички й досвід загального ха-
рактеру; розвиток комунікативних навичок, досвід спілкування з різними
людьми; досвід ділового спілкування й ділової поведінки; самоактуа-
лізація та самореалізація завдяки переходу до нового, більш активного
способу життя; самоствердження через відчуття себе корисним, отри-
мання більш високого статусу в соціумі тощо.
Отже, волонтери Лисичанського педагогічного коледжу із загону

„Милосердя” можуть надати допомогу, дати пораду, подарувати лю-
бов, зігріти посмішкою, вислухати, допомогти подолати свої недоліки,
віддати свій час корисній справі та, можливо, відкрити нову сторінку
життя.
У той же час вони отримують нових друзів, нові знання, досвід,

моральне задоволення, розуміння сенсу життя та нові пригоди. Волон-
терство дозволяє розширити діапазон професійної діяльності студентів
педагогічних спеціальностей.
При цьому слід відзначити, що волонтерська діяльність має перева-

ги в порівнянні з навчально-професійною діяльністю, у тому числі з
практикою, основними з яких є: добровільність участі, більш стійка



185

мотивація до діяльності; більше самостійності, більш динамічне та якіс-
не особистісне та професійне зростання; більше свободи вибору об’єктів
волонтерської діяльності, її змісту, форми; більше каналів соціального
порівняння (інші волонтери, професіонали соціальної сфери тощо),
умови для формування більш об’єктивно-критичного ставлення до себе
як в особистісному, так і в професійному плані.
Таким чином, на сьогодні волонтерський загін „Милосердя” на-

лічує 189 осіб, 10 з яких є активістами руху і беруть постійну участь не
лише у волонтерській роботі, а й у веденні та укладанні документації
загону.
Волонтерський загін „Милосердя” має чітку організаційну структу-

ру, девіз, статут, мету роботи, напрями діяльності та завдання.
Девіз загону: „Зроби крок собі назустріч! Зміни світ на краще ра-

зом із волонтерами Лисичанського педагогічного коледжу із загону
„Милосердя!”
Волонтери сформулювали такі закони, як добровільний вибір, що

визначається особистими поглядами; активна участь громадянина у житті
суспільства; активне сприяння покращенню якості на рівні життя, осо-
бистого розвитку та поглибленому почуттю солідарності; самореаліза-
ція в суспільній діяльності в межах різноманітних асоціацій, громадсь-
ких об’єднань та доброчинних організацій; сприяння реалізації основ-
них людських потреб заради справедливості та миру в суспільстві.
Статут волонтерського загону „Милосердя” дозволяє стати волон-

тером кожному студенту Лисичанського педагогічного коледжу, який
бажає брати участь у справах волонтерів, безкоштовно надавати допо-
могу та розуміє соціальну значимість своєї діяльності.
Волонтерський загін „Милосердя” реалізує такі завдання, як об’єднан-

ня та мобілізація добровільних зусиль студентів для створення позитив-
них змін в суспільстві та місті, спільного вирішення загальних про-
блем, виховання бажання у студентів добровільно служити людям та
суспільству, залучення до волонтерського руху та до суспільних дій
студентів ВНЗ І-II рівнів акредитації м. Лисичанська; укладання довго-
строкових угод про співробітництво з місцевим товариством „Джере-
ло”, притулком для сиріт, соціальними службами міста, реалізація сту-
дентських прагнень щодо здійснення гуманного ставлення до людей,
які потребують участі у Всеукраїнських та місцевих акціях „Милосер-
дя”; налагодження зв’язків з волонтерським рухом міста та області;
підтримання тісного контакту зі спілкою „Червоний хрест” міста та
області; зв’язок з місцевою службою виконкому у справах сім’ї та
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молоді щодо надання робочих місць для волонтерів на період каніку-
лярного часу.
Волонтерський загін „Милосердя” має такі напрями діяльності:

комплексна теоретична та практична підготовка волонтерів, які здійсню-
ють соціальну роботу; сприяння розвитку лідерських якостей та твор-
чого потенціалу молоді; пропаганда здорового способу життя та профі-
лактика негативних явищ, а саме: робота за методом „рівний – рівно-
му” в межах програм профілактики ВІЛ/СНІДу тощо; підтримка зв’яз-
ку з соціальними службами міста та області, пошук партнерів та спон-
сорів благодійних проектів; налагодження зв’язків з громадськістю;
залучення молоді до соціально корисної роботи: ігротеки в інтернатних
закладах, проведення клубів спілкування молоді з функціональними
обмеженнями, надання допомоги багатодітним родинам, проведення
соціальних акцій та заходів, спрямованих на надання допомоги вразли-
вим, соціально незахищеним людям.
Згідно з Декларацією прав людини і Міжнародною Конвенцією про

права дитини волонтери розглядають свою діяльність як інструмент соці-
ального, культурного, економічного та екологічного розвитку. Допо-
магати людям теж треба вміти, потрібні певні навички, одного бажання
іноді буває недостатньо. Волонтерська справа має право на особливе
визнання. Волонтери є силою суспільства, яка надає допомогу тим, хто
її потребує, але це і унікальна школа життя для самих волонтерів.
Усе це відображено в щорічному плані роботи загону, який протя-

гом року може змінюватись та доповнюватись новими актуальними
пунктами, а також у безпосередній діяльності волонтерського руху
коледжу. Діяльність наших волонтерів заслуговує поваги, адже вони
завжди приємно дивують людей своєю добротою та турботливістю.
У межах соціально вагомої роботи волонтери Лисичанського педа-

гогічного коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка з великою відповідаль-
ністю і турботою в літній період працювали над вихованням дітей у ди-
тячих оздоровчих таборах.
Гарною традицією у волонтерських справах нашого загону стало

проведення творчої зустрічі, присвяченої Міжнародному дню людей
похилого віку, що проводиться з метою навчити студентів ставитися з
повагою до цих людей, допомагати їм, дати студентам усвідомити, що
підтримка непрацездатних людей – справа кожного громадянина.
Тепла атмосфера спілкування, життєвий досвід мудрих ветеранів – це
неабиякі уроки життя для волонтерів – організаторів та учасників
заходу.
Безперервно протягом року волонтери загону „Милосердя” допо-
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магали самотнім людям похилого віку, ветеранам війни та хворим пен-
сіонерам, займались прибиранням угідь, догляданням садиб та приса-
дибних ділянок, купівлею ліків та догляданням осель і приміщень, де
проживають літні люди.
У межах підтримки зв’язку з соціальними службами міста зі щи-

рою турботою волонтерський загін коледжу займався і вирішенням
проблем міського рівня, а саме: підтримкою зв’язку з інвалідним това-
риством „Джерело” і всебічною допомогою інвалідам міста.
Співпрацюючи з Сєвєродонецьким молодіжним парламентом та його

відділом у справах волонтерського руху, члени волонтерського загону
коледжу постійно беруть участь в організації та проведенні благодійних
акцій „Подаруй книгу дітям” та „Діти – це наше майбутнє”, у межах
яких забезпечують дітей книгами, подарованими студентами, виклада-
чами коледжу та небайдужими людьми, а також канцелярським при-
ладдям.
Студенти коледжу надали адресну допомогу Бові Валерії, Сморо-

діну Костянтину, що дає змогу реалізувати активність волонтерів у
реальному соціумі, не тільки руйнує закритість педагогічного середо-
вища, створюючи своєрідний соціокультурний та освітній простір у
межах волонтерського загону, але й забезпечує вихід освітніх та соціа-
лізаційних процесів у більш широке соціальне середовище, ніж навчаль-
ний заклад.
Члени волонтерського загону не лишаються байдужими і до еколо-

гічних проблем міста. Минулого навчального року  в співпраці з  кому-
нальними службами міста волонтери коледжу провели традиційні бла-
годійні екологічні акції „День землі” і „Посади дерево”, „Алея троянд”,
метою яких було озеленіння територій та догляд за чистотою навколиш-
нього середовища.
Не менш результативною стала волонтерська діяльність в акції „Від

серця до серця”, в рамках якої зібрали найбільшу кількість коштів
серед волонтерських осередків навчальних закладів міста Лисичанськ
на допомогу в закупівлі обладнання до лікарні для сліпих.
Волонтери постійно підтримували у повній чистоті й порядку пам’ят-

ники міста, зокрема, могилу двох партизанів – Добринського Петра
Андрійовича та Луганського Івана Андрійовича, які в роки Великої
вітчизняної війни, дітьми мужньо захищали Лисичанську землю і пали
смертю хоробрих.
На свято 9 Травня волонтери взяли участь в організації й прове-

денні біля могили партизан Мітингу, присвяченого Дню перемоги, а
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також саме тут у вересні провели урочисту лінійку до Дня партизан-
ської слави для студентів-першокурсників.
Одним із пріоритетних напрямків роботи волонтерів є організація

діяльності волонтерського загону для допомоги особам, які пережили
голодомор 1932 – 1933 рр в Україні. Вони організували науково-до-
слідну роботу, просвітницьку роботу в зібранні нових даних цієї трагіч-
ної сторінки нашого народу; були проведені засідання „круглих столів”
та виховні заходи („Український Голодомор 1932 – 1933 рр.”, „500 днів
до смерті” та інші), що були присвячені обговоренню причин і наслідків
цієї катастрофи, яка смерчем прокотилася по нашій землі.
Робота волонтерського загону не залишається непоміченою: періо-

дичні видання міста Лисичанська, зокрема газета „Новий путь”, постій-
но висвітлює читачам організовані та проведені волонтерами Лисичан-
ського педагогічного коледжу масові благодійні заходи.
Активну роботу волонтерського загону коледжу постійно відзнача-

ють голова міської організації Товариства „Червоний хрест” Т. С. Бабич
та Т. В. Ларченко – директор міського притулку сиріт, голова інвалід-
ного товариства „Джерело” міста Лисичанськ.
Значна робота реалізована волонтерами в межах підготовки благо-

дійного проекту „Відкрийте серце для добра” за принципом „рівний –
рівному” для участі у Всеукраїнському конкурсі благодійних проектів
„Добро починається з тебе”. Волонтери розробили не лише перспек-
тивні напрямки діяльності в межах зазначеного проекту, але й само-
стійно прорахували шляхи встановлення партнерства з міськими служ-
бами і організаціями та можливими спонсорами проекту, де посіли по-
чесне І місце.
І особливою гордістю волонтерського загону „Милосердя” Лиси-

чанського педагогічного коледжу стали перемога в І турі Всеукраїн-
ського конкурсу благодійних проектів „Добро починається з тебе” з
власним проектом „Відкрийте серце для добра” та активізація волон-
терського загону коледжу для роботи в ІІ турі конкурсу, а також пере-
мога куратора волонтерського загону „Милосердя” Олени Петрівни
Літовки у конкурсі „Волонтер року – 2009” у номінації „Кращий волон-
тер по наданню допомоги вразливим людям”.

1 грудня 2010 року в приміщенні Луганського академічного облас-
ного російського драматичного театру відбулася церемонія нагородження
кращих трудових загонів. У зльоті взяли участь 36 молодіжних трудо-
вих загонів Луганської області – учасники фіналу обласного конкурсу
„Кращий молодіжний трудовий загін 2010 року”, визначення переможців
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 якого відбулось 21 жовтня поточного року під час засідання конкурс-
ної комісії. Студентський благодійний загін „Милосердя” Лисичансько-
го педагогічного коледжу Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка на чолі з Пивоваровою Ганною став переможцем
обласного конкурсу, був нагороджений Почесними грамотами Міністер-
ства України у справах сім’ї, молоді та спорту, пам’ятними призами
управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та
Луганського обласного молодіжного центру праці. Пивоварова Ганна
отримала пам’ятний приз як кращий командир молодіжних трудових
загонів Луганщини-2010, а Трошина Яна та Решетняк Артем – як кращі
учасники (бійці) молодіжних трудових загонів Луганської області.
Але для наших волонтерів головним є дарувати тепло незахищеним

і знедоленим, турбуватись про слабких, відроджувати надію. Ніякі ви-
нагороди у світі не засліплять блиску радісних дитячих очей, не зітруть
усмішки з лиця щасливої людини, не подарують сильних крил, що дає
нам милосердя.
Робота у волонтерському загоні ведеться систематично. Пріоритет-

ним завданням для загону сьогодні є удосконалення структури та роз-
ширення напрямків нашої діяльності. У цій сфері поставлена мета реа-
лізувати перспективні положення роботи волонтерського загону „Ми-
лосердя”: налагодження зв’язку з волонтерським рухом Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка та Луганщини;
зміцнення культурологічного та культурно-просвітницького центру во-
лонтерського загону; створення на базі волонтерського загону „Мило-
сердя” „Школи лідера”, Центру з поширення основоположних прин-
ципів та гуманітарних цінностей міжнародного гуманітарного права,
Центру підготовки та реагування на надзвичайні ситуації спільно з
міською організацією Товариства „Червоний Хрест”.
Ряди волонтерського руху в Лисичанському педагогічному коледжі

постійно поповнюються, докладаються максимальні зусилля для реа-
лізації поставлених завдань.
Отже, волонтерський рух для молодих людей є невичерпним дже-

релом набуття громадянської освіти, можливістю вчитися та сприяти
розвитку солідарності в країні, можливістю реалізувати себе у служінні
суспільству. Молодий волонтер завдяки соціальній діяльності набуває
практичних життєвих орієнтирів, досвіду, оволодіває мистецтвом жит-
тєтворчості та саморозвитку особистості.
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4.3.2. Сучасна освіта – простір для піклування про здоров’я
та творче довголіття педагога

Здоров’я – головний критерій значущості й ефективності всіх сфер
державної діяльності. Здоров’я молоді є важливим тому, що за оцінкою
спеціалістів 75 % хвороб є наслідками умов життя в дитячі й юнацькі роки.
Світова наука й практика охорони здоров’я розвинутих країн

підійшли до розробки ефективних дій щодо  його формування, збере-
женню та зміцненню на рівні особистості й суспільства.
Останнє десятиріччя було важливим для багатьох сфер життя нашої

держави. Реформування торкнулося й питання здоров’я. У цілому за-
конодавство України відповідає міжнародним стратегіям у галузі фор-
мування культури здоров’я. Перед Україною сьогодні стоїть завдання
відпрацювання зовсім іншого менталітету, в центрі якого цінність здо-
ров’я, як на рівні окремої особистості, так і нації в цілому. Це передба-
чає переосмислення підходів формування здоров’я кожної людини всіма
відповідальними державними структурами.
Україна приєдналась до загальновизнаної в світі політики здоров’я

з її нормативними й правовими актами, які закладено в головних доку-
ментах світового й європейського співтовариства.
Суть державної політики України щодо виховання здорової людини

зафіксована в Конституції України. Стаття 49 наголошує: „Кожен має право
на охорону здоров’я, медичну допомогу... Охорона здоров’я забезпе-
чується державним фінансуванням... Держава дбає про розвиток фізич-
ної культури та спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя”.
Продовження цієї теми в таких документах: „Основні законодав-

ства України про охорону здоров’я”, державних національних програ-
мах „Освіта (Україна XXI століття)”, „Діти України”, Законі України
„Про загальну середню освіту”. Успішне виконання цих документів за-
лежить не тільки від фінансових, матеріальних умов, а й від сформо-
ваності культури здоров’я кожної людини, її готовності до самооздо-
ровлення.
У шостому розділі Національної доктрини розвитку освіти України

в XXI столітті, який має назву „Здоров’я нації через освіту”, висвітлені
шляхи державної політики у галузі освіти. Вони спрямовані на забезпе-
чення здоров’я людини в усіх її складових: духовній, соціальній, психічній
та фізичній. „Пріоритетним завданням системи освіти є навчання люди-
ни відповідальному ставленню до власного здоров’я й здоров’я оточу-
ючих, як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей”.
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Основним завданням поряд із підвищенням ефективності фізично-
го виховання студентів визначено також розвиток валеологічної освіти,
повноцінне медичне обстеження, оптимізація режиму навчально-вихов-
ного процесу.
Найважливіший фактор, що визначає життя нового тисячоліття, –

боротьба за здоров’я, яке погіршується в умовах екології, постійного
стресу, гіподинамії. Панацеєю від всіх хвороб у XXI столітті стає здо-
ровий спосіб життя, який немислимий без активних занять фізичними
вправами.
Сучасними науковцями визначаються педагогічні шляхи формування

фізкультурно-оздоровчих технологій, виходячи з ідеї інтеграції таких
дисциплін, як педагогіка, психологія, медицина, валеологія, біологія,
фізична культура, розвиваючого та виховуючого навчання, але орієнтує
учнівську молодь на саморозвиток та самооздоровлення на базі глибо-
кого самопізнання й адекватної самооцінки власного здоров’я.
Особливе місце у системі охорони здоров’я належить фізичній куль-

турі та спорту, а отже, й фізичному вихованню. Сьогодні важливим і
перспективним є завдання збереження, зміцнення здоров’я учнівської
молоді, як за допомогою організації й здійснення особистісно-орієнто-
ваного педагогічного процесу з урахуванням основних валеологічних
принципів, так і виховання відповідального ставлення до власного здо-
ров’я як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності.
Сучасне розуміння проблеми здорового способу життя в Україні

полягає у подальшому розвитку національних традицій і їх взаємо-
зумовленості з гуманістичними і демократичними досягненнями світо-
вого співтовариства.
Здоров’я дитини, його соціально-психологічна адаптація, нормаль-

ний розвиток багато в чому визначаються середовищем, в якому він
живе. Для дитини від 6 до 17 років цим середовищем є система осві-
ти, тому що з перебуванням у установах освіти зв’язані більше 70%
часу. В той же час відбувається найбільш інтенсивний ріст і розвиток,
формування здоров’я на все життя, що залишилося, організм дитини
найбільш чутливий до екзогенних факторів навколишнього середо-
вища.
Освітні фактори ризику  за значимістю й силою впливу на здоров’я

учнівської молоді такі:
1. Стресова педагогічна тактика.
2. Невідповідність методик і технологій навчання віковим і функціо-

нальним можливостям.
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3. Недотримання елементарних фізіологічних і гігієнічних вимог
щодо організації навчального процесу.

4. Недостатня грамотність батьків у питаннях збереження здоров’я
дітей.

5. Провали в існуючій системі фізичного виховання.
6. Інтенсифікація навчального процесу.
7. Функціональна неграмотність педагога в питаннях охорони й

зміцнення здоров’я.
8. Часткове руйнування служб медичного контролю.
9. Відсутність системної роботи щодо формування цінності здоров’я

й здорового способу життя.
Таким чином, традиційна організація освітнього процесу створює в

учнівської молоді постійні стресові перевантаження, які приводять до
поломки механізмів саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють
розвитку хронічних хвороб. У результаті існуюча система освіти має
здоров’язатратний характер. 
Здоров’язберігаючі технології реалізуються на основі особистісно-

орієнтованого підходу. Здійснювані на основі індивідуально-розвиваю-
чих ситуацій, вони відносяться до тих життєво важливих факторів, зав-
дяки яким студенти вчаться жити разом і ефективно взаємодіяти. При-
пускають активну участь самого студента в освоєнні культури людсь-
ких відносин, у формуванні досвіду здоров’язбереження, що здобу-
вається через поступове розширення сфери спілкування й діяльності,
розвиток його саморегуляції, становлення самосвідомості й активної
життєвої позиції на основі виховання й самовиховання, формування
відповідальності за своє здоров’я, життя й здоров’я інших людей.
Технологія в будь-якій сфері — це діяльність, що відбиває у макси-

мальній мірі об’єктивні закони предметної сфери, побудована відповід-
но до логіки розвитку цієї сфери й тому забезпечує найбільше для
даних умов відповідність результату діяльності попередньо поставле-
ним цілям. Здоров’язберігаючі педагогічні технології по-новому шику-
ють відносини між освітою й вихованням, переводять виховання в рам-
ки процесу, спрямованого на збереження й збільшення здоров’я дитини.
Здоров’язберігаючі освітні технології – психолого-педагогічні тех-

нології, програми, методи, що спрямовані на виховання культури, здо-
ров’я, особистісних якостей, що сприяють збереженню й зміцненню,
формуванню уявлення про здоров’я як цінності, мотивацію ведення
здорового способу життя.
Здоров’язберігаюча технологія це:
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1. Умови навчання (відсутність стресу, адекватність вимог, адек-
ватність методик навчання й виховання).

2. Раціональна  організація навчального процесу (відповідно до віко-
вих, статевих,  індивідуальних особливостей  і гігієнічних вимог).

3. Відповідність  навчального  й  фізичного  навантаження  віковим
можливостям.

4. Необхідний, достатній і раціонально організований руховий режим.
Під ЗЗТ розуміють систему, що створює максимально можливі

умови для збереження, зміцнення й розвитку духовного, емоційного,
інтелектуального, особистісного й фізичного здоров’я всіх суб’єктів
освіти. В цю систему входить:

– використання даних моніторингу стану здоров’я, проведеного
медичними працівниками, і власних спостережень у процесі реалізації
освітньої технології, її корекція відповідно до наявних даних;

– облік особливостей вікового розвитку й розробка освітньої стра-
тегії, що відповідає особливостям пам’яті, мислення, працездатності;

– створення сприятливого емоційно-психологічного клімату в про-
цесі реалізації технології;

– використання різноманітних видів здоров’язберігаючої діяльності
студентів, спрямованих на збереження й підвищення резервів здоров’я,
працездатності.
По-різному розуміють цей термін викладачі загальноосвітніх уста-

нов. Деякі вважають, що ЗЗТ – це одна або кілька нових педагогічних
технологій, альтернативних всім іншим, і тому можна вибирати, чи пра-
цювати, наприклад, за технологіями С. Френе, В. Зайцева, М. Монтес-
сорі або за технологією здоров’язбереження.
ЗЗТ поєднує в собі всі напрямки діяльності установи освіти щодо

формування, збереження й зміцнення здоров’я учнівської молоді.
Немає якоїсь однієї єдиної унікальної технології здоров’я. Це може

бути освітній процес медико-гігієнічної спрямованості; фізкультурно-
оздоровчої; екологічної. Тільки завдяки комплексному підходу до на-
вчання можуть бути вирішені завдання формування й зміцнення здо-
ров’я учнівської молоді.

ЗЗТ – це системний підхід до навчання й виховання, побудований
на прагненні педагога не завдати шкоди здоров’ю учнівської молоді.
Ці технології повинні відповідати принципам здоров’язбереження:
1. „Не зашкодь!” – всі методи, прийоми, засоби, що не завдадуть

шкоди здоров’ю, повинні бути перевірені практикою.  Пріоритет піклу-
вання про здоров’я вчителя та студента.
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2. Безперервність і наступність.
3. Суб’єкт-суб’єктні взаємини  є безпосереднім учасником заходів

і в змістовному, і в процесуальному аспектах.
4. Відповідність змісту й організації навчання віковим особли-

востям.
5. Комплексний, міждисциплінарний підхід – єдність у діях педа-

гогів, психологів і лікарів.
6. Успіх породжує успіх – акцент робиться тільки на гарне; у будь-

якому вчинку, дії спочатку виділяють позитивне, а тільки потім відзна-
чають недоліки.

7. Активність – активне включення, а будь-який процес знижує
ризик перевтоми.

8. Відповідальність за своє здоров’я – у кожної дитини треба нама-
гатися сформувати відповідальність за своє здоров’я, тільки тоді вона
реалізує свої знання, уміння й навички для збереження здоров’я.
Слід зазначити, що всі ЗЗТ, застосовувані в навчально-виховному

процесі, можна розділити на три основні групи:
– технології, що забезпечують гігієнічно оптимальні умови освіт-

нього процесу;
– технології оптимальної організації навчального процесу й фізич-

ної активності;
– різноманітні психолого-педагогічні технології, що використову-

ють на заняттях і в позанавчальній діяльності педагогами й вихователями.
Серед ЗЗТ можна особливо виділити технології особистісно-орієн-

тованого навчання, що враховують особливості кожного й спрямовані
на більш повне розкриття потенціалу. Сюди можна віднести технології
проектної діяльності, диференційованого навчання, навчання в співро-
бітництві, різноманітні ігрові технології.
Особистісно-орієнтовані технології в центр освітньої системи став-

лять особистість дитини, забезпечення безпечних, комфортних умов її
розвитку й реалізації природних можливостей. Особистість дитини
перетворюється в пріоритетний суб’єкт, стає метою освітньої системи.
У межах цієї групи як самостійні напрямки виділяються гуманно-осо-
бистісні технології, технології співробітництва, технології вільного ви-
ховання.

Педагогіка співробітництва – її можна розглядати як процес, що
створює всі умови для реалізації завдань збереження й зміцнення здо-
ров’я учнів і педагогів.

Технології розвиваючого навчання (ТРН) будуються на плідних
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ідеях Л. С. Виготського, зокрема, – його гіпотезі про те, що знання є не
кінцевою метою навчання, а лише засобом розвитку учнів. Класифі-
каційні характеристики технології РН, розроблені Д. Б. Ельконіним і
В. В. Давидовим, у певній частині відповідають принципам здоров’я-
зберігаючої педагогіки. Орієнтація на „зону найближчого розвитку” учня
за умови побудови його індивідуальної освітньої програми дозволяє в
максимальному ступені врахувати його здатності, можливості, темпи
розвитку, вплив навколишнього середовища й умов.

Технологія диференціації навчання на основі обов’язкових
результатів була розроблена В. В. Фірсовим як один з варіантів роз-
витку технології різнорівневої диференціації.
До числа ЗЗТ варто віднести й технологію розкріпаченого роз-

витку дітей, розроблену фізіологом В. Ф. Базарним.
Визначальні риси цієї технології:
1. Навчальні заняття проводяться в режимі зміни динамічних поз,

для чого використовуються спеціальні ростомірні меблі з похилою по-
верхнею. Частину уроку діти сидять за партою, а іншу частину – стоять.
Тим самим зберігається й зміцнюється хребет, формується постава.

2. Для розминок і вправ на м’язово-тілесну й зорову координацію,
а також на розвиток уваги й швидкості реакції на занятті використову-
ються схеми зорових траєкторій, розташованих на стелі, й спеціальні
офтальмотренажери, вогники. Вправи сполучать у собі рухи очима,
головою й тулубом, виконуються в позі вільного стояння й базуються
на зорово-пошукових стимулах, що несуть у собі мотиваційний заряд.

3. Важлива особливість занять полягає в тому, що вони проводять-
ся в режимі руху наочного навчального матеріалу, постійного пошуку
й виконання завдань, що активізують молодь.

4. Обов’язковим предметом у технології є хоровий спів, заснова-
ний на народних піснях і класичній музиці.

5. У технології передбачене введення роздільно-паралельної освіти
(гендерне виховання) хлопчиків і дівчат.
Одна з вимог технології – умова, що вирізняє всі ЗЗТ – регулярне

проведення експрес-діагностики стану учнівської молоді.
Технологія психологічного супроводу навчальної групи розроб-

лена М. Ю. Громовим і М. К. Смірновим як модель впровадження в
роботу принципів психології здоров’я й педагогічної психотерапії. В її
основі – активна участь психологів в освітньому процесі, перетворення
психолога в одну з ключових фігур навчально-виховного процесу, за-
снованого на принципах здоров’язбереження. 
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На заняттях теоретичного циклу застосовуємо вправи для розвитку
дрібної моторики рук. Пальці тісно пов’язані з внутрішніми органами,
особливо з головним мозком, тому їхній розвиток та зміцнення добре
впливають на загальний стан організму.
Люди з міцними великими пальцями рук мають сильнішу, ніж у

інших, волю.
Щоденні заняття та вправи для кистей сприяють зміцненню здоров’я.

На наших пальцях розташовано дивні енергетичні канали, які пов’язані
з усією функціональною системою.

 Давні індійські лікарі, пропонуючи ту чи іншу комбінацію пальців,
замикають енергетичні канали, що дає бажаний лікувальний ефект.
Морфологічне та функціональне формування мовних зон звершуєть-

ся під впливом кінестетичних імпульсів, що надходять від рук. Удоско-
налення ручної моторики сприяє активізації моторних мовних зон
головного мозку, розвитку мовної функції.
Вітчизняна школа фізичного виховання має багатий досвід. У той

же час не меншими, а іноді й більшими знаннями й методами їхньої
реалізації володіють закордонні системи. Тому природний процес їх
розширює можливості в досягненні оздоровчого ефекту, раціоналізації
всієї оздоровчої системи.
Східні системи фізичних вправ увібрали в себе багатовікові тра-

диції й багатий досвід багатьох поколінь, що дозволяє пізнавати й вико-
ристовувати сховані резерви людини, розвивати його психофізичні якості
в гармонії з навколишнім середовищем. Оздоровча гімнастика „цигун”.
Основний принцип – протистояти руйнуючим здоров’я факторам і в
складні критичні моменти вміти правильно реалізувати свої внутрішні
резерви для життєвих ситуацій з найменшими негативними змінами в
стані здоров’я.
Даосизм (основи психофізичної регуляції). Головне завдання

даоської практики психотренінгу й психічної саморегуляції (так званої
даоської йоги) полягають у виявленні споконвічно закладеного в
ньому космічного початку, а не в підпорядкуванні людини початку
біологічному; у підпорядкуванні психофізіологічних процесів загаль-
ним космічним законам, щоб усунути всі перешкоди для природного й
повного самопрояву всіх процесів на мікрорівні. У результаті людина
стає рівноправним у всіх відносинах членом „космічної тріади: небо –
земля – людина”.
Граничним вираженням загальної закономірності функціонування

Всесвіту є „велике дао”, що ототожнюється даосами з „щирою сут-
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ністю людини” і в підпорядкуванні якому вони бачать вищу мету куль-
турного й фізичного розвитку людської особистості.
Вільний рух, невимушений подих, правильно підібрана музика й

повне внутрішнє розкріпачення й розслаблення – ось необхідна (але ще
не достатнє) умова, що впливає на процес оздоровлення психофі-
зичного стану. Ми не можемо існувати без сенсорної системи – зору.
Завжди повинні пам’ятати основні правила щодо корекції зору.
Здоровий спосіб життя не займає поки перше місце в ієрархії по-

треб і цінностей людини в суспільстві. Але якщо ми не навчимо дітей із
самого раннього віку цінувати, берегти й зміцнювати своє здоров’я.
Якщо ми будемо особистим прикладом демонструвати здоровий спосіб
життя, то тільки в цьому випадку можна сподіватися, що майбутні по-
коління будуть більше здорові й розвинені не тільки інтелектуально,
духовно, а й фізично. Якщо раніше говорили: „У здоровому тілі – здо-
ровий дух”, то не помилиться той, хто скаже, що без духовного не
може бути здорового. Спостереження показують, що використання ЗЗТ
у навчальному процесі дозволяє більш успішно адаптуватися в освіт-
ньому й соціальному просторі, розкрити свої творчі здатності, а вчите-
леві ефективно проводити профілактику асоціального поводження.
Світова наука розробила цілісний погляд на здоров’я як феномен,

що інтегрує принаймні чотири його сфери або складові – фізичну, пси-
хічну (розумову), соціальну й духовну. Всі ці складники тісно взаємо-
пов’язані й у сукупності визначають стан здоров’я людини. Для зруч-
ності вивчення феномена здоров’я наука диференціює поняття фізично-
го, психічного, соціального й духовного здоров’я.
Отже, освіта в галузі здоров’я має поєднувати засвоєння необхідних

знань, формування певного ставлення й конкретних навичок, необхідних
для позитивної поведінки, збереження й розвитку здоров’я. Саме ця тріада
„знання – ставлення – навички” визначає зміст навчання в галузі здоров’я.
Міністерство освіти і науки України традиційно реалізує багаторіч-

ну цілеспрямовану діяльність щодо формування здорового способу
життя дітей, керуючись законами України, багатьма нормативно-право-
вими актами останніх років,  спрямованих на розв’язання проблем здо-
ров’я молоді. Наявний досвід дозволяє стверджувати про значні напра-
цювання як на рівні окремих шкіл, областей, так і на рівні національно-
му. Низка наказів Міністерства освіти і науки свідчить про постійну
увагу галузі до формування здорового способу життя й розвитку жит-
тєвих навичок. Викладачі коледжу в своїй роботі неодмінно застосову-
ють нормативні документи:
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– Наказ „Про впровадження комплексної програми формування на-
вичок здорового способу життя серед дітей та підлітків (за проектом
„Діалог”)”;

– Наказ „Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу-
захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю”;

– Наказ „Про розширення мережі експериментальних загально-
освітніх навчальних закладів за темою „Психолого-педагогічне проек-
тування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх і про-
фесійно-технічних навчальних закладів”;

– Проект Положення про фізкультурно-оздоровчий комплекс „Крок
до здоров’я” й методичних рекомендацій щодо забезпечення рухової
активності учнів у навчальний і позаурочний час.
Особливого значення Міністерство надає підвищенню рівня інфор-

мованості дітей і молоді, формуванню мотивації до здорового способу
життя і безпечної поведінки шляхом уведення нових навчальних про-
грам, методик, поширення тренінгової інтерактивної й індивідуально-
консультативної роботи, видання тематичної навчальної літератури, підго-
товки кадрів для профілактичної діяльності за цим напрямом, покра-
щення системи ранньої профілактики, психолого-педагогічного діагно-
стування, індивідуальної роботи, використання існуючого наукового й
методичного потенціалу, вивчення передового досвіду.
Весь цивілізований світ все більше схиляється до тієї думки, що

найбільшою цінністю для самої людини й суспільства, в якому вона
живе, є її життя й здоров’я.
Важливими причинами відхилень у здоров’ї вважають несприят-

ливі соціально-матеріальні, побутові умови, відсутність належних умов
для ігор, занять, різних видів праці в родині, наявність у більшості дітей
різних вікових груп гіподинамії, недостатньо збалансоване харчування;
формалізм під час загартування дітей, безвідповідальне ставлення з боку
педагогів до регулювання динаміки фізичної, психічної та емоційної
працездатності вихованців; порушення режиму організації життя учнів-
ської молоді, санітарно-гігієнічного, повітряного, світлового оточення.
Однією з головних причин хвороб учнівської молоді є відсутність

оздоровлювальної спрямованості навчально-виховного процесу й фізично-
го виховання. Виховна система, зміни в змісті й організації діяльності на-
вчальних закладів, їхня інноваційна спрямованість повинні бути тісно пов’я-
зані з проблемою збереження здоров’я всіх учасників освітнього процесу.
Поняття „здоров’я” визначається ЮНЕСКО як відсутність патологічних

відхилень в організмі й стан повного комфорту, фізичного, психічного й
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соціального. Правомірно й необхідно також додати, що й духовного. Щодо
здоров’язберігаючої технології в системі освіти це визначення можна
представити в такій конкретизації: здоров’я – це такий психофізичний і
духовний стан учнів, що забезпечує досить високий рівень інтелектуаль-
ної й фізичної працездатності, а також адаптованості до навчального, соці-
ального й природного середовища, що постійно змінюється.
Метою здоров’язберігаючої освітньої технології має бути забезпе-

чення умов фізичного, психічного, соціального й духовного комфорту,
що сприяють збереженню й зміцненню здоров’я суб’єктів освітнього
процесу, їх продуктивної навчально-пізнавальної й практичної діяльності,
заснованої на науковій організації праці й культурі здорового способу
життя особистості.
Здоров’я учнівської молоді визначають такі показники: інтелекту-

альна й фізична працездатність, фізичний розвиток і загальна фізична
підготовленість, психологічна адекватність і врівноваженість, сукупність
соціально-духовних цінностей, що забезпечують культуру поводження
особистості, психофізична готовність до професійної діяльності й висо-
кий ступінь активності викладача.
Мету здоров’язберігаючих технологій необхідно співвіднести із за-

гальною метою освіти, що протягом багатьох років періодично зміню-
валася залежно від соціального замовлення, потреб суспільства. 
Загальна мета в освіті повинна полягати в тому, щоб навчити мис-

лити, трудитися, сформувати стійкі якості творчої особистості, що само-
реалізується, і підготувати її фізично, психофізично й духовно до май-
бутнього самостійного життя.
Здоров’язберігаюча освітня технологія – функціональна система

організаційних способів керування начально-пізнавальною й практич-
ною діяльністю учнівської молоді, що забезпечує збереження й зміцнення
їхнього здоров’я.
Зміни освітньої парадигми й практичні зміни в системі педагогічної

освіти сприяють введенню в школі поряд із структурно-функціональ-
ними й змістовними інноваціями також і технологічних інновацій.
Особистісно-діяльнісний підхід спонукає до вдосконалення педагогіч-
ної освіти за рахунок інтенсивного впровадження в навчальний процес
нових здоров’язберігаючих технологій.
Аналіз сучасної педагогічної літератури свідчить, що зміни немож-

ливі без застосування на уроках інноваційних здоров’язберігаючих тех-
нологій, що ґрунтуються на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільно-
го обміну думками, авансуванні успіху.



200

 

Зростання складності програм навчання, велика кількість занять ви-
магає від студента не тільки раціональної організації праці й відповідності,
а й уміння використовувати конкретні заходи щодо відновлення загаль-
ного стану працездатності. З цією метою вивчаються найбільш ефективні
нетрадиційні засоби поліпшення загального стану здоров’я: йога, шиатсу,
стретчинг, пілатес, східні єдиноборства. Можна ознайомити з оздоровчи-
ми системами Малахова, Ситіна, Іванова, Купера, Амосова.
Нетрадиційні системи оздоровлення розглядають людину інтегрально,

як єдине ціле, як частину природи. В усіх нетрадиційних методах оздоров-
лення організму підкреслюється найголовніша роль самосвідомості осо-
бистості, її активності у ставленні до свого здоров’я, самостійності. Су-
часні здоров’язберігаючі технології представлено нами в таблиці.

Таблиця 4.1
Сучасні здоров’язберігаючі технології

Види ЗЗТ Методика 
проведення 

Відповіда-
льний 

1. Технології збереження й стимулювання здоров’я 
Стретчинг Не раніше, ніж за 

30 хв. після при-
йому їжі, 2 р. на 
тиждень по 30 хв. 

Рекомендується 
підліткам із 
плоскостопістю  

Керівник 
фізичного 
виховання, 
викладачі 

Ритмопластика Не раніше, ніж за 
30 хв. після 
прийому їжі, 2 
рази на тиждень 
по 30 хв.  

Звернути увагу 
на художню 
цінність, величи-
ну фізичного 
навантаження  

Керівник 
фізичного 
виховання, 
музичний 
керівник, 
викладачі 

Динамічні паузи Під час занять, 2-5 
хв., у міру 
стомлюваності  

Рекомендується 
для всіх як про-
філактика сто-
млення. Можуть 
містити елемен-
ти гімнастики 
для очей, ди-
хальної гімнас-
тики й інших 
залежно від виду 
заняття 

Викладачі 
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Рухливі й 
спортивні ігри 

Як частина 
фізкультурного 
заняття, на 
свіжому повітрі. 
Щодня 

Ігри 
добираються з 
урахуванням 
віку, місця і часу 
їх проведення  

Викладачі, 
керівник 
фізичного 
виховання 

Релаксація У будь-якому 
приміщенні. 
Залежно від стану 
дітей і цілей 
педагог визначає 
інтенсивність 
технології 

Можна 
використовувати 
спокійну 
класичну музику 
(Чайковський, 
Рахманінов), 
звуки природи 

Викладачі, 
керівник 
фізичного 
виховання, 
психолог 

Технології 
естетичної 
спрямованості 

Реалізуються на 
заняттях  
художньо-
естетичного 
циклу, при 
відвідуванні 
музеїв, театрів, 
виставок та ін., 
оформленні 
приміщень до свят 

Здійснюється на 
заняттях за 
програмою, а 
також за 
спеціально  
запланованим 
графіком 
заходів. 
Особливе 
значення має 
робота з 
родиною, 
прищеплювання 
дітям 
естетичного 
смаку  

Всі 
педагоги  

Гімнастика 
пальчикова 

Індивідуально або 
з підгрупою  

Рекомендується 
всім дітям. 
Проводиться в 
будь-який 
зручний відрізок 
часу  

Викладачі 
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Гімнастика для 
очей 

Щодня по 3-5 хв. 
у будь-який 
вільний час; 
залежно від 
інтенсивності 
зорового 
навантаження  

Рекомендується 
використовувати 
наочний 
матеріал, показ 
педагога 

Всі 
педагоги 

Гімнастика 
дихальна 

У різних формах 
фізкультурно-
оздоровчої роботи 

Забезпечити 
провітрювання 
приміщення, 
педагогові дати 
дітям інструкції 
щодо  
обов’язкової 
гігієни 
порожнини носа 
перед 
проведенням 
процедури 

Всі 
педагоги 

Коригуюча 
гімнастика 

У різних формах 
фізкультурно-
оздоровчої роботи 

Форма 
проведення 
залежить від 
поставленого 
завдання й 
контингенту 
дітей 

Викладачі, 
керівник 
фізичного 
виховання 

Гімнастика 
ортопедична 

У різних формах 
фізкультурно-
оздоровчої роботи 

Рекомендується 
дітям із 
плоскостопістю і 
як профілактика 
хвороб опорного 
зводу стопи 
  

Викладачі, 
керівник 
фізичного 
виховання 
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2. Технології навчання здоровому способу життя 
Фізкультурне 
заняття 

2-3 рази на 
тиждень у 
спортивному залі  

Заняття 
проводяться  
відповідно до 
програми 

Викладачі, 
керівник 
фізичного 
виховання 

Проблемно-ігрові 
(ігротренінги, 
ігротерапія) 

У вільний час, 
можна в другій 
половині дня. Час 
строго не фіксо-
ваний, залежно від 
завдань, поставле-
них педагогом 

Заняття може 
бути організова-
но непомітно, за 
допомогою 
включення педа-
гога в процес іг-
рової діяльності 

Вихователі
психолог 

Комунікативні 
ігри 

1-2 рази на  
тиждень по 30 хв.  

Заняття буду-
ються за певною 
схемою й скла-
даються з кіль-
кох частин. У 
них входять бе-
сіди, етюди й 
ігри різного сту-
пеня рухливості 

Викладачі, 
психолог 

Заняття з серії 
„Здоров’я” 

1 раз на тиждень 
по 30 хв.  

Можуть бути 
включені в сітку 
занять як  
пізнавальний 
розвиток  

Викладачі, 
керівник 
фізичного 
виховання, 
педагог-
валеолог 

Самомасаж 
  

Залежно від 
поставлених 
педагогом цілей, 
сеансами або в 
різних формах 
фізкультурно-
оздоровчої роботи 

Необхідно пояс-
нити дитині сер-
йозність проце-
дури й дати ді-
тям елементарні 
знання про те, як 
не завдати 
шкоди своєму 
організму 

Викладачі, 
медсестра, 
керівник 
фізичного 
виховання 
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Точковий 
самомасаж 

Проводиться 
напередодні 
епідемій, в осінній 
і весняний періоди 
в будь-який 
зручний для 
педагога час  

Проводиться за 
спеціальною 
методикою. 
Показана дітям 
із частими про-
студними захво-
рюваннями й 
хворобами ди-
хальних органів . 
Використовують 
як  наочний 
матеріал 

Викладачі, 
медсестра, 
керівник 
фізичного 
виховання 

Біологічний 
зворотний зв’язок 
(БЗЗ) 

Від 10 до 15 
сеансів роботи з 
комп’ютером по 
5-10 хв. у 
спеціаль-ному 
приміщенні  

Необхідні 
дотримання 
правил роботи за 
комп’ютером 

Педагог-
валеолог  

3. Корекційні технології 
Арттерапія Сеансами по 10-12 

занять по 30-35 хв. 
Заняття прово-
дять у підгру-
пах з 10-13 осіб, 
програма має 
діагностичний 
інструментарій і 
припускає про-
токоли занять 

Викладачі, 
психолог 

Технології 
музичного 
впливу 

У різних формах 
фізкультурно-
оздоровчої роботи 
або окремі заняття 
2-4 рази на місяць 
залежно від 
поставлених цілей 

Використовують
як допоміжний 
засіб, як частина 
інших технолог-
гій; для зняття 
напруги, підви-
щення емоційно-
го настрою 

Всі 
педагоги 
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Технології 
впливу кольором 

Як спеціальне 
заняття 2-4 рази 
на місяць залежно 
від поставлених 
завдань 

Необхідно при-
діляти особливу 
увагу колірній 
гамі інтер’єрів. 
Правильно 
дібрані кольори 
знімають напру-
гу й підвищують 
емоційний 
настрій 

Викладачі, 
психолог 

Технології 
корекції 
поводження 

Сеанси ( 10 – 12 
занять) по 25 – 30 
хв 

Проводяться за 
спеціальними 
методиками у 
малих групах по 
6-8 чоловік. 
Заняття прово-
дяться в ігровій 
формі, мають 
діагностичний 
інструментарій і 
протоколи 
занять 

Викладачі, 
психолог 

Психогімнастика 1-2 рази на 
тиждень по 25-30 
хв. 

Заняття 
проводяться за 
спеціальними 
методиками 

Викладачі, 
психолог 

Фонетична 
ритміка 

2 рази на тиждень. 
У фізкультурному 
залі. 30 хв. 

Заняття 
рекомендовані в 
профілактичних 
цілях. Ціль 
занять - 
фонетична 
грамотна мова 
без рухів 

Викладачі, 
керівник 
фізичного 
виховання, 
логопед 
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У результаті процесу інтеграції комп’ютерних технологій у систему
освіти сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології дедалі шир-
ше використовуються як засіб інтенсифікації навчального процесу, фізич-
ного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. Технічний роз-
виток як програмного, так і апаратного забезпечення надає дуже ши-
рокі можливості застосуванню комп’ютерів для численних навчальних
робіт: тестування, викладацької діяльності, підготовки й зберігання ро-
бочої документації вчителя фізичного виховання, тренера.
Як джерело новітніх засобів, що сприяють підвищенню ефектив-

ності педагогічного процесу, комп’ютерні технології можуть перетво-
рити навчальний процес з фізичного виховання на високопродуктив-
ний, мотивований, інноваційний процес.
Уперше в Україні почали впроваджувати новітні технології для пе-

дагогічних спостережень за навчально-тренувальним процесом, про-
водити педагогічний контроль за фізичною, техніко-тактичною, психо-
фізіологічною підготовленістю та змагальною діяльністю висококвалі-
фікованих футболістів. Це починання підтримали в роботі з юними фут-
болістами в СДЮСШ, СДЮШОР, а тепер вже і в деяких загальноосвітніх
навчальних закладах. Це сприяє інтенсивному формуванню й розвитку
в Україні такої науки, як спортивна інформатика. В XXI столітті фізичне
виховання має піднятися на якісно новий щабель, а інформаційне забез-
печення галузі є однією з передумов його оптимізації.
З появою мультимедійних комп’ютерів, які можуть представляти не

тільки текстову інформацію, а й комп’ютерну графіку, анімацію, широ-
кий спектр аудіо й  відеоінформації, стає досяжною можливість впро-
вадження й застосування комп’ютерної техніки в навчальному процесі
з дисципліни „Основи здоров’я й фізична культура”.
Розроблена комп’ютерна програма „Твоє здоров’я – у твоїх руках”

допомагає стежити за станом фізичного розвитку, фізичної підготовле-
ності, процесом загартування, підбирати індивідуальні режими оздо-
ровчих тренувань, здійснювати диференційований підхід до кожного
учня. Організаційно-технічна суть системи полягає в ручному веденні
й оперативній обробці на комп’ютері простих і доступних для виміру
фізіологічних даних, отриманих при первинному або повторному
медичному огляді (довжина тіла, маса тіла, артеріальний тиск (АТ) у
спокої, АТ після навантаження, частота серцевих скорочень (ЧСС) у
спокої, ЧСС після навантаження, життєва ємність легень (ЖЄЛ), дина-
мометрія). На підставі цих даних комп’ютер видає кількісну характе-
ристику рівня фізичного розвитку учня. Інформація про кожного учня
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зберігається протягом терміну навчання, висвітлюється в інформацій-
них листівках, вона доступна до індивідуального порівняльного аналі-
зу, що дає можливість коректувати тренувальний процес і управління
фізичним станом у динаміці.
Сьогодні викладачі Лисичанського педагогічного коледжу спеціаль-

ності „Фізичне виховання”, куратори груп працюють над створенням
методичних матеріалів, використанням елементів програми „Intel® На-
вчання для майбутнього” у реалізації виховного й навчального потенці-
алу. Під їх керівництвом працювали 10 робочих груп студентів різних
спеціальностей. Тематика проектів цікава і різнопланова: „Стрибай, бігай,
веселися!”, „Комп’ютер у навчальному процесі”, „Найдорожчий скарб”.
Представлено публікації: „Перлини здоров’я”, „Ми у відповіді за тих,
кого приручили”, „Відомі спортсмени України”, „У здоровому тілі –
здоровий дух”, „Все змінюється, все рухається”, „Наркотичні речови-
ни, їх вплив  на організм”, „Фізкультура – УРА!”.
Викладачами й студентами коледжу створюються Intel-проекти для

участі в конкурсі на кращий виховний проект  в рамках програми „Intel®

Навчання для майбутнього”, а саме: „Єдина краса, яку я знаю, – це
здоров’я”, „Формула успіху”. Представлені проекти виборюють при-
зові місця.
Музикотерапія – психотерапевтичний метод, що використовує

музику як лікувальний засіб.
Лікувальна дія музики на організм людини відома з давніх часів. У

давнину й в середні віки віра в цілющу дію музики була виключно
велика. Про це говорять літературні й медичні свідоцтва лікування
хореоманії (танці святого Вітта) за допомогою музики.
Виділяють три основні напрями лікувальної дії музикотерапії: емоційне

активування в ході вербальної психотерапії; розвиток навиків міжосо-
бистісного спілкування (комунікативних функцій і здібностей людини);
регулюючий вплив на психовегетативні процеси підвищення естетич-
них потреб.
Механізмами лікувальної дії музикотерапії є катарсис, емоційна роз-

рядка, регулювання емоційного стану, полегшення усвідомлення влас-
них переживань, конфронтація з життєвими проблемами, підвищення
соціальної активності, придбання нових засобів емоційної експресії,
полегшення формування нових стосунків і установок.
Музикотерапія існує в двох основних формах – активній і рецеп-

тивній.
Активна музикотерапія є терапевтично направленою, активною му-
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зичною діяльністю: відтворення, фантазування, імпровізація за допомо-
гою людського голосу й вибраних музичних інструментів.
Рецептивна музикотерапія передбачає процес сприйняття музики з

терапевтичною метою. У свою чергу рецептивна музикотерапія існує в
трьох формах:
Комунікативна (спільне прослухування музики, направлене на

підтримку взаємних контактів взаєморозуміння і довіри).
Реактивна (спрямована на досягнення катарсису).
Регулятивна (сприяє зниженню нервово-психічної напруги).
Частіше використовується рецептивна музикотерапія. Учасники гру-

пи прослухують спеціально підібрані музичні твори, а потім обговорю-
ють власні переживання, спогади, думки, асоціації, фантазії, що вини-
кають у них у ході прослухування. На одному занятті прослухують, як
правило, три твори або більш менш закінчених уривків (кожен по 10 –
15 хвилин).
Програми музичних творів будуються на основі поступової зміни на-

строю, динаміки й темпу з урахуванням їх різного емоційного наванта-
ження. Перший твір повинен формувати певну атмосферу для всього
заняття, проявляти настрої учасників групи, налагоджувати контакти й
вводити в музичне заняття, готувати до подальшого прослухування. Це
спокійний твір, що вирізняється розслаблюючою дією. Другий твір несе
динамічне, драматичне, напружене навантаження, його функція полягає
в стимулюванні інтенсивних емоцій, спогадів, асоціацій проектного ха-
рактеру з власного життя людини. Третій твір повинен зняти напругу,
створити атмосферу спокою. Цей твір має бути спокійним, релаксуючим
або навпаки енергійним, таким, що дає заряд бадьорості, оптимізму, енергії.
Можна використовувати активний варіант музикотерапії. Він вима-

гає наявність простих музичних інструментів. Учасникам групи пропо-
нується виразити свої відчуття або провести діалог з ким-небудь з членів
групи за допомогою вибраних музичних інструментів. Як варіант актив-
ної музикотерапії може розглядатися хоровий спів.
Зменшити відчуття тривоги і невпевненості можна, прослухавши

твори Шопена, Штрауса, Рубінштейна.
Зменшити відчуття дратівливості, розчарування, підвищити  відчут-

тя приналежності до прекрасного світу природи можна, прослухавши
твори Баха , Бетховена.
Для загального заспокоєння, задоволення слухаємо Бетховена „Сим-

фонію 6”, частину 2; Брамса „Колисанка”, Шуберта „Аве Марія”, Шо-
пена „Ноктюрн сіль-мінор”, Дебюссі „Місячне сяйво”.
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Зняття симптомів гіпертонії й напруженості в стосунках з іншими
людьми відчуваємо в творах Баха „Концерт ре-мінор” для скрипки,
„Кантата 21”, Бартока „Соната для фортепіано, квартет 5, Брукнера „Меса
ля-мінор”.
Для зменшення головного болю, пов’язаного з емоційною напру-

гою, прослуховуємо такі твори: Моцарт „Дон Жуан”, Аркуш „Угорсь-
ка рапсодія”, Хачатурян „Сюїта Маскарад”.
Для підняття загального життєвого тонусу, поліпшення самопочут-

тя, активності, настрою насолоджуємося такими творами: „Шоста сим-
фонія” Чайковського, „Увертюра Едмонд” Бетховена, „Прелюдія 1, опус
28” Шопена.
Значного поширення серед учнівської молоді набули заняття з фітне-

су, каланетики, стрейчингу, аеробіки, акватренінгу в поєднанні з нетра-
диційними методиками східних єдиноборств, йоги та ушу, а також боді-
білдинг, бойовий гопак.
Спеціалістами галузі фізичного виховання розроблено практичний

курс, що грунтується на складному феномені індійської фізичної куль-
тури хатха-йога. Мета занять – оволодіти такою складною системою
удосконалення, як хатха-йога сан, і активізувати перебіг в організмі
процесів динамічної адаптації, активізувати резерви адаптації, зміцнити
імунітет. Це допоможе сучасній людині адаптуватися до сучасних еко-
логічних умов, що є досить актуальним у наш час, особливо в зонах з
радіаційним забрудненням.
Для того, щоб засвоїти будь-який комплекс, що входить до програ-

ми, необхідно чітко запам’ятовувати й відтворювати в пам’яті положен-
ня, вміти розрізняти ці положення, відчувати розтягнення м’язів, на-
пруження й відповідне розслаблення м’язів і сухожилків, переходи із
положення в положення.
Виконання нескладних комплексів сприяє розвитку опорно-рухо-

вого апарату, особливо гнучкості,  в той же час допомагає оволодіти
нескладними видами координації. Програма хатха-йоги – це послідов-
ний розвиток умінь і навичок відтворювати різні рухи й положення.
Упровадження цієї системи вправ дає змогу диференціювати наван-

таження залежно від їх можливостей і рівня розвитку дітей, поступово
підводити їх рухові здобутки і, зрештою, фізіологічні процеси до належ-
ного рівня. Умовою успішного оволодіння методикою хатха-йоги є сис-
тематичне виконання домашніх завдань. Усі комплекси мають виконува-
тись по три, шість, дванадцять разів. Однією з особливостей методики
індійської хатха-йоги є виконання вправ з музичним супроводом.
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Досліди й спостереження показали, що взаємозв’язок музики й
фізичного виховання сприяє більш ефективному розвитку основних
рухів і оздоровленню організму.
Елементи цієї системи викладачі фізичного виховання використо-

вують на практичних заняттях з фахових дисциплін фізкультурного циклу.
Бойові мистецтва – це насамперед унікальна культура, в якій бойо-

ва практика перетворена завдяки феномену мистецтва, що є плодом
високої майстерності, одухотвореного красою. Непосвячений може й
не підозрювати про чисто утилітарні ресурси традиції, але він звичайно
відразу й безпомилково схоплює в ній всепоглинаючий естетичний по-
чаток. Діапазон вираження естетичного початку в бойових мистецтвах
величезний: від самих умовних і вишуканих форм, коли натуралізм
боротьби майже повністю переборюється в канонізованому театралізо-
ваному дійстві до форм, максимально наближеним до реальності.
Заняття бойовими мистецтвами здатні викликати значні позитивні

зміни в фізичному, психологічному й емоційному розвитку людини.
Оскільки тренувальні методики бойових мистецтв ґрунтуються на зако-
нах природи, організм людини може легко пристосуватися до виконан-
ня фундаментальних технік, внаслідок чого учень здатний досягти піка
свого фізичного розвитку.
Фізичні зміни в організмі людини неминуче спричиняють зміни пси-

хологічні й емоційні, які і є для багатьох головною метою занять бойо-
вими мистецтвами. Збільшення фізичної сили, рятування від зайвої ваги,
підвищення координації рухів і здатність оволодіння новими прийома-
ми й технікою ведуть до росту самооцінки студента.
На заняттях спортивно-педагогічного вдосконалення викладачі за-

стосовують елементи східних єдиноборств, а саме таких: косікі карате,
кіокушин карате, ушу. Проводиться секція з косікі карате.
Серед широкого розмаїття інноваційних засобів фізичного виховання

привертає увагу степ-аеробіка, яка доступна різним віковим категоріям
і дуже популярна серед учнівської молоді.
Заняття мають у своїй основі механізми впливу на внутрішню сутність

учнівської молоді, їх духовність, емоційність, виразність.
У навчальному коледжі створена матеріально-технічна база для про-

ведення занять на степах. Є зал ритміки й хореографії, де студенти зай-
маються на основних заняттях та у позанавчальній діяльності. Організо-
вано діяльність секції „Грація”.
Інноваційний підхід у проведенні занять фізичної культури – впро-

вадження в навчальний процес системи фізичних вправ стретчингу.
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Найбільш ефективним методом розвитку гнучкості є спеціальна си-
стема вправ на розтягування, яка отримала назву стретчинг. Своїми
коренями стретчинг сягає у глибину століть; гімнастику за системою
„хатха-йога” й інших східних вчень, про що свідчать деякі пози статуй,
знайдених у Бангкоку. Суть, переваги занять вправами стретчинг у
такому:

1. Стретчинг є складовим елементом динамічного тренування.
2. Оптимальне тренування м’язів.
3. Збільшення амплітуди рухів у суглобах.
4. Прискорення відновлення організму після інтенсивних фізичних

навантажень.
5. Запобігання травм.
6. Позитивний вплив на емоційну сферу
Стретчинг може виступати як самостійна дисципліна, оскільки він є

ефективним методом розвитку гнучкості, а також входить як невід’ємна
складова частина у різні розділи програм з фізичного виховання. За-
стосування на заняттях фізичного виховання системи вправ стретчингу
здійснює суттєвий вплив на розвиток гнучкості. Свідоме використання
вправ дає можливість здійснювати рівномірний розвиток усіх м’язо-
вих груп і сприяти правильному розподілу м’язової ваги, що у значній
мірі сприяє формуванню відчуття правильної постави й перетворення
його в навик.
Викладачі коледжу використовують вправи стретчінгу на заняттях

з навчальних дисциплін: „Теорія і методика викладання гімнастики”,
„Теорія і методика оздоровчої гімнастики”, „Організація і методика
оздоровчої ФК”, „Лікувальна фізична культура”, „Ритміка і хореогра-
фія”. Вправи вводяться у підготовчу та основну частини заняття.
Не менш цікавим здоров’язберігаючим методом є каланетика – по-

єднання вправ на розвиток сили та гнучкості, що активізують найбільші
м’язові групи за допомогою вишуканих, граціозних і потужних рухів.
Виконувати вправи каланетики бажано без музичного супроводу.

Коли вони виконуються під музику, то інтуїтивно рухаєшся в її ритмі й
втрачаєш контроль над вправами.
Таким чином, застосування вправ каланетики дозволяє досягти

значного поліпшення еластичності м’язів, рухомість суглобів, зміцнен-
ня глибоко розташованих м’язових груп, корекції постаті, попереджен-
ня появи целюліту.
Система занять шейпінгом – заняття фізичними вправами для дівчат,

під час яких виконують аеробну гімнастику й індивідуальну роботу з
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атлетизму з метою формування гарної фігури. Система передбачає
періодичний контроль і антропометричні вимірювання, а також їхнього
тестування для визначення  фізичної працездатності. Для проведення
занять створені всі необхідні умови: 2 тренажерних зали, 2 зали ритміки
й хореографії, гімнастична зала.
Ритмічна гімнастика – це гімнастика з оздоровчою спрямованістю,

основним засобом якої є комплекси гімнастичних вправ, різні по ха-
рактеру, що виконуються під музику й оформлені танцювальними ру-
хами.
Ритмічна гімнастика унікальна. Не випадково вона отримала таке

розповсюдження в усьому світі. Тут і темп, і інтенсивність рухів, і ро-
бота всіх м’язів і суглобів. А сучасна ритмічна музика, яскравий одяг,
танцювальні рухи дарують позитивні емоції.
Ритмічна гімнастика є одним з головних засобів музично-ритміч-

ного виховання, що впливає на організм людини не тільки рухами, а  й
музикою. Про позитивний вплив музики багато відомо. Виконання вправ
поточним способом з великою кількістю повторень уможливлює з’єдна-
ти переваги циклічних видів діяльності з-за їх аеробних можливостей.
Такі заняття діють на серцево-судинну діяльність, нервово-м’язову,
ендокринну.
Щорічно в коледжі проводиться конкурс груп підтримки „Черлідінг”.

Це цікаве, яскраве, захоплююче дійство, в якому беруть участь студен-
ти всіх спеціальностей. Переможці представляють навчальний заклад у
Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка в кон-
курсі „Міс Аеробіка”. Конкурсанти показують високі результати і наго-
роджуються грамотами і подарунками.
У своїй роботі викладачі фізкультурних дисциплін використовують

дихальну гімнастику за методом Лобанової-Попової. Цей вид гімнас-
тики ґрунтується на розвитку дихальної мускулатури за рахунок опору
видихуваному повітрю з боку артикуляційних (мовних) органів, для
чого на видиху промовляють різні сполучення. Принциповою рисою
системи дихання є фіксація уваги на паузі після видиху, яка потрібна
для того, щоб наступний вдих відбувався швидко, природно й довільно.
У методиці засвоєння трифазного дихання виділяються вправи для

тренування рівномірного видиху й глибокого резонування на приго-
лосних звуках (наприклад, видих зі звуками: ссе, ззз, жжж), те саме –
на голосних звуках: ми-і-ио, іомен. Використовуються дикційні вправи
з текстом, а також тренування дихання під час руху. Викладачами роз-
роблені комплекси вправ для проведення такої гімнастики.
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На заняттях теоретичного й практичного спрямування викладачі
фізичного виховання рекомендують виконувати вдих у „незручних”
позиціях: під час нахилу вперед, з „обійманням” руками, під час пово-
ротів тулуба, присідань.
Повітря, потрапляючи у легені, розходиться, але якщо ми грудну

клітку розправляємо, мускулатура органів дихання не заважає йому
проходити, тобто лишається пасивною, не активізується та не розви-
вається. Якщо, вдихаючи, ми грудну клітку стискаємо, мускулатура
органів дихання змушена заважати повітрю розходитися, чинить йому
опір, тобто вона отримує навантаження, розвивається.
Вітчизняна школа фізичного виховання має багатий досвід. У той

же час не меншими, а іноді й більшими знаннями й методами їхньої
реалізації володіють закордонні системи. Тому природний процес їх
розширює можливості в досягненні оздоровчого ефекту, раціоналізації
всієї оздоровчої системи.
Східні системи фізичних вправ убрали в себе багатовікові традиції

й багатий досвід багатьох поколінь, що дозволяє пізнавати й викорис-
товувати сховані резерви людини, розвивати його психофізичні якості в
гармонії з навколишнім середовищем.
Оздоровча гімнастика „цигун” є важливим елементом східної на-

родної медицини й розглядається як один з головних засобів зміцнення
здоров’я й профілактики багатьох хвороб.
Основний принцип гімнастики „цигун” – протистояти руйнуючим

здоров’я факторам і в складні критичні моменти вміти правильно реалі-
зувати свої внутрішні резерви для життєвих ситуацій з найменшими
негативними змінами в стані здоров’я.
Дієвою є система Норбекова. Головне під час виконання вправ на-

правляти 90% своєї уваги на створення внутрішнього  позитивного на-
строю і тільки 10% на техніку виконання, причому настрій викликаєть-
ся штучним зусиллям волі. Суглобну гімнастику проводять для наступ-
них суглобів та частин тіла: вправи для суглобів рук та ніг; вправи для
хребта:
а) шийний відділ,
б) верхньо-грудний відділ,
в) нижньо-грудний відділ,
г) поперековий відділ – викрути для всього хребта.
Під час проведення вправ для хребта збільшується його гнучкість і

еластичність, укріплюється кістково-м’язова система й опорно-рухо-
вий апарат.
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Термін „медитація” визначається у філософській енциклопедії як ро-
зумова дія, спрямована на приведення психіки людини в стан поглиб-
леної зосередженості, досягнення врівноваженості розуму й не реак-
тивності психіки.
Завдяки певній послідовності розумових актів досягається усунен-

ня крайніх емоційних проявів і значне зниження реактивності організму
на окремі внутрішні й зовнішні подразники.
У широкому розумінні медитація з найдавніших часів розглядалася

на Сході як засіб самовираження людини, що дозволяє разом з тим
реалізувати приховані можливості людського „Я”. Так, осяяння й
екстаз – не єдині наслідки медитації. Інші її „плоди” – зміна, наприклад,
стереотипів поводження або зцілення людини. В більш вузькому зна-
ченні під медитацією розуміються спеціальні вправи, призначені для роз-
ширення розумово-психічних здатностей людини, їхнього розвитку в
тім або іншому напрямку.
Одна з окремих характеристик медитації – її тривалість. Вона може

досягати 2-3 годин при мінімальній величині – 10 – 15 хв. Все залежить
від призначення й основних завдань медитації й самої людини.
Медитація – зібраність уваги надзвичайного роду й сили, коли лю-

дина як би цілком зливається з природою або предметом міркування.
У процесі медитації людина  пробивається до таємничого глибин-

ного шару своєї істоти, до свого вищого „Я”. При цьому починають
активно працювати підсвідомість, механізми інтуїції.
Бойовий гопак – це комплексна система гармонійного розвитку люди-

ни, розроблена на основі елементів лицарської культури українського на-
роду. Ця культура збережена в танцях, власному бойовому досвіді митця й
дослідника бойових мистецтв Володимира Пілата. Бойовий гопак сприяє
гармонійному фізичному й духовному розвитку особистості. У бойовому
гопаку є чотири напрямки розвитку: оздоровчий, фольклорно-мистець-
кий, спортивний та бойовий. Студенти коледжу  вивчають техніку бойово-
го гопака, зміцнюють і оздоровлюють своє тіло, розвивають необхідні
фізичні й морально-вольові якості. Беруть участь у здачі тестів і іспитів,
показових виступах і фестивалях, змаганнях, туристичних мандрівках різної
тривалості й складності, літніх оздоровчих таборах, навчально-виховних
семінарах: „Козацька булава”, „У здоровому тілі – здоровий дух”.
Інтерес до застосування фізкультурно-оздоровчих технологій сту-

дентів обумовлений загальними тенденціями розвитку сучасної культу-
ри, сутнісними характеристиками культури здоров’я в становленні фізич-
но, психічно і морально здорової особистості.
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Основний напрямок – знайомство студентів з особливостями й за-
собами фізичного розвитку й людського організму, формування потре-
би людини до фізичного самовдосконалення, сприяння вихованню куль-
тури здорового способу життя.
Успішне формування культури здоров’я можливе при умовах ши-

рокого використання різноманітних взаємодоповнюючих підходів до
спільних заходів і координації діяльності державних суспільних органі-
зацій.
Формування культури здоров’я є складниками соціальної політики,

яка здійснюється в країні.
Але не всі студенти мають високий рівень культури здоров’я. Низь-

кий рівень культури здоров’я молоді багато в чому зумовлений відсут-
ністю інтересу до своєї особистості взагалі й до культури здоров’я
зокрема.
Для розв’язання проблеми здоров’я й  формування культури здо-

ров’я є необхідними науково-теоретичні передумови. Вони відтворенні
в працях таких філософів та соціологів (Лисицин Ю., Сахно О., Су-
щенко Л., Рубіна Л.), психологів (Бондаренко С., Орлов Ю., Ясвін В.),
педагогів (Максименко Г., Зайцев Г., Новикова Н.), медиків (Амо-
сов М., Опанасенко Г., Войтенко В.), спеціалістів у галузі фізичного
виховання (Горащук В., Нікітін І., Зайцева В.).
У народній педагогіці завжди багато уваги приділялось саме збере-

женню й зміцненню здоров’я молоді, прищепленню їй здорових зви-
чок. Народна педагогіка підкреслювала необхідність раннього виховання,
розвитку духовних і фізичних здібностей.
Говорячи про формування культури здоров’я студентів, необхідно

виходити з того, що студент, у першу чергу, особистість. К. Платонов
так висловив свою думку: „Особистість – це конкретна людина як
суб’єкт перетворення світу на основі його пізнання, переживання й став-
лення до нього”.
Проблема особистості людини, її сутності й існування мають цілу

кількість різних аспектів, але головний серед них – взаємозв’язок соці-
ального й біологічного, духовного й природного. З одного боку, люди-
на – найвища сходинка розвитку біологічної еволюції, елемент живої
природи. З іншого боку, вона – активний учасник розвитку матеріаль-
ного й духовного виробництва, будівник духовних цінностей, суб’єкт
соціального життя.
Духовне здоров’я – це спосіб розбудови особистості, це, образно

кажучи, зустріч із самим собою – своєю душею, внутрішнім „Я”. Це
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вихід до вищих, ціннісних інстанцій, формування, конструювання осо-
бистості, її менталітету. Це - провідний фактор смислової гармонізації,
поєднання образу світу з моральними законами.
Академік І. А. Зязюн акцентує увагу на тому, що держава має вихо-

вувати своїх громадян так, щоб вони були джерелом її сили, свободи й
розвитку. Вона повинна знаходити опору в мужності й мудрості своїх
громадян, а не в насильстві над ними.
Під духовністю слід розуміти внутрішній світ людини, її само-

свідомість і спрямованість останньої на різні об’єкти, на будь-які явища
зовнішнього й внутрішнього світу.
Духовність – це складний психічний феномен самоусвідомлення

особистості, внутрішнє сприймання, привласнення нею сфери культу-
ри, її олюднення, вростання в неї й розуміння її як власного надбання.
Необхідним для формування духовного світу студентів Лисичансь-

кого педагогічного коледжу виступає системний підхід. Він забезпечує
цілісний, ієрархічний, взаємозалежний і відкритий процес залучення
студентів до цінностей у їх постійному розвитку й саморозвитку, а та-
кож наступність і безперервність цього процесу, тобто постійне усклад-
нення й урізноманітнення змісту й напрямків розвитку моральних чес-
нот, його комплексність і інтегрованість, що полягають у організації
взаємодії навчання й виховання, поєднання зусиль сім’ї.
Людина відноситься до систем із пірамідальним принципом побу-

дови. У цій піраміді виділяються 3 аспекти: духовний, психічний і фізич-
ний.
Духовний аспект – вершина системи. Ще античні філософи ствер-

джували, що духовні якості людини є визначальним початком його.
Єдність духовної й  рухової сторін в фізкультурній діяльності буде

формувати гармонію сутнісних (духовних і тілесних) сил студентів.
Духовна сфера культури пов’язана з тілесним буттям людей, їх фізич-
ним станом і є культурною цінністю.
Фізична культура, як ніяка інша сфера культури, утримує в собі най-

більший потенціал відтворення особистості як цінності в своїй тілесно-
духовній єдності. Тому культура діяльності набуває суспільно-корисну
значимість, оскільки її предметом, метою і головним результатом є роз-
виток самої людини.
Формування духовних потреб вимагає особливих зусиль з боку

особистості, колективу, суспільства, зусиль, націлених на моральне
виховання, вдосконалення й самовдосконалення.
Важливим фактором збереження психічного здоров’я студентів ко-
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леджу є диференційований підхід. Працюємо з усіма студентами, але
особливу увагу звертаємо на тих, які мають труднощі. Досвід показує,
що застосування під час навчання в коледжі диференційованого, відпо-
відно до індивідуальних особливостей студентів  підходу, дає позитив-
ний ефект як у педагогічному, так і в психологічному планах.
Забезпечує здоров’я студентів правильно поставлене фізичне вихо-

вання – основа здорового життя. Заняття фізкультурою і спортом відігра-
ють суттєве значення у всебічному розвитку студентів. Заняття з фізич-
ної культури проводяться на свіжому повітрі (більшість з них), тому що
природа й людський організм нерозривно поєднані.
Фізична культура глибоко й різнобічно впливає на організм. Усі орга-

ни й системи органів  при правильному дозуванні будуть працювати
узгоджено, без істотних відхилень.
Завдяки регулярним вправам розвивається не тільки краса тіла, гар-

монія рухів, а й формується характер, загартовується сила волі. Фізичні
вправи дають естетичну насолоду. Невід’ємною частиною системи ви-
ховання в коледжі є систематична позааудиторна робота зі студентами.
Позааудиторна робота – це спеціально організовані заняття, які спри-

яють поглибленню знань, розвитку вмінь й навичок, задоволенню й
розвитку інтересів, здібностей і забезпечення розумового відпочинку
студентів. Позааудиторна робота – це не тільки закріплення знань, спо-
лучна ланка теорії з практикою, а й спосіб гармонізувати дитину, об’єд-
нати її знання, що сприяють розумінню й осмисленню законів природи,
суспільства, життєдіяльності людини в єдину світоглядну систему.
У позааудиторній роботі повторюються, поглиблюються й закріп-

люються валеологічні знання, що були отримані на заняттях, виховуєть-
ся переконання студентів і формується потреба в здоровому способі
життя. Студентів ознайомлюють із досягненнями таких наук: валеоло-
гія, біологія, медицина, фізична культура, психологія, фізіологія, гігієна,
спортивні ігри, педагогіка з  досягненнями в галузі культури здоров’я
людини.
Головна мета роботи – створення умов для особистісного розвитку

й творчої самореалізації кожного студента. Необхідно формувати цілісну
наукову картину світу, сучасний світогляд, творчі здібності й здатність
до самостійного наукового пізнання, самоосвіти й самореалізації осо-
бистості, формувати здоровий спосіб життя й культуру здоров’я, роз-
вивати досягнення в спорті.
У процесі виховної роботи викладачі враховують побажання

самих студентів, їх ініціативні пропозиції, дії. Це дуже важливо, бо
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вміле управління цим процесом сприяє розвитку їх самодіяльності,
дає можливість проявити свій почин, свої початкові здібності, під-
вищує їх відповідальність. Позааудиторна робота організовується на
основі студентського самоврядування у разі тактичного педагогіч-
ного керівництва.
Важливою умовою до позааудиторної роботи є врахування вікових

і індивідуальних особливостей студентів. Задачі й зміст гурткових, сек-
ційних, практичних занять відповідають можливостям студентів кожної
вікової категорії. Вони посильні для студентів, не відображаються нега-
тивно на їх здоров’ї, не призводять до надмірної втоми.
Організація позааудиторної роботи студентів – важлива й складна

проблема. Вільний час студентів у коледжі значною мірою педагогічно
керується й координується. Керівництво здійснюється в режимі, що
враховує такі принципові положення, як-от: дотримання гігієнічних норм,
відповідність діяльності студентів віковим особливостям, забезпечення
всебічного розвитку шляхом організації рухової активності, гармоній-
не поєднання при цьому завдань розвитку особистісних можливостей
кожної дитини й формування її суспільних інтересів тощо.
У сучасних умовах позааудиторна діяльність студентів з формуван-

ня культури здоров’я розглядається як найважливіший засіб всебіч-
ного розвитку, що сприяє розв’язанню завдання, визначеного в основ-
них документах нашої держави.
Навчити студента з дитинства цінувати вільний час, використовува-

ти його для розширення кругозору, задоволення потреб, інтересів, за-
хоплень – важливе й дуже непросте завдання. У сучасних умовах до-
цільна організація вільного часу з формування культури здоров’я сту-
дентів – одна з умов здійснення комплексного підходу до виховання.
Основними завданнями з формування культури здоров’я студентів

коледжу є:
– формування принципово нового підходу до свого здоров’я, спря-

мованого на його збереження й зміцнення;
– акцентування уваги на можливостях свого організму;
– диференційований підхід до різних методик оздоровлення й ліку-

вання тих чи інших захворювань;
– уміле використання медико-валеологічних знань;
– пропагування ідеї здорового способу життя;
– знайомство з досягненнями науки валеології, біології, медицини,

фізичної культури, в галузі культури здоров’я людини.
Процес формування культури здоров’я реалізується в кілька етапів:
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самопізнання свого організму, рівня культури здоров’я; самооцінювання
стану свого здоров’я; самооздоровлення.
Процеси самопізнання, самооцінювання й самооздоровлення не

тільки пов’язані один з одним, а й взаємозумовлені. Самостійне ви-
вчення свого організму, оцінка його можливостей дозволяють робити
прогноз щодо здоров’я й використання певних оздоровчих факторів. У
той же час прагнення до зміцнення здоров’я передбачає більш глибоке
вивчення його стану.
Позааудиторна робота визначена як система організованих занять

щодо формування культури здоров’я студентів. При наявності єдиної
цільової направленості позааудиторна робота відрізняється від навчаль-
ної слідуючими особливостями: по-перше, вона організується на добро-
вільних засадах, які проявляються в тому, що зміст і форма занять ви-
значаються самим коледжем, а студентам надається право вибору видів
занять; по-друге, робота базується на основі широкої суспільної актив-
ності тих, хто займається, об’єднаних в єдиний колектив, при постійно-
му контролі з боку адміністрації коледжу, батьківського комітету; по-
третє, педагогічне керівництво в процесі роботи набуває консультатив-
но-рекомендуючий характер, який стимулює прояв творчої ініціативи
студентів у проведенні різноманітних форм роботи.
Розповсюдженою формою позааудиторної роботи є предметні ве-

чори й виховні години. Тематика різноманітна й залежить від інтересів
студентів, які навчаються за допомогою бесід, анкетних опитувань. Сту-
денти готують до вечорів невеликі виступи, мета яких не тільки повідо-
мити цікаві дані, а й залучити до активною бесіди інших. Студентам
подобаються яскраві захоплюючі розповіді, які мають приклади з історії
наук. Дуже гарно, коли виступи супроводжуються демонстрацією на-
очних посібників, мультимедіаоформлення. Успішне проведення вечорів
неможливе без ініціативи та самодіяльності студентів.
Також пропонуємо фізкультурно-оздоровчі й спортивні заходи в си-

стемі позааудиторної роботи з фізичного виховання студентів, де черво-
ною смугою проходить лінія з формування культури здоров’я студентів.
Такі форми й методи проведення уможливлюють залучення до си-

стематичних занять фізичною культурою й спортом максимальну
кількість студентів незалежно від рівня їхньої фізичної підготовки, ру-
хових умінь, стану здоров’я. Це сприяє вдосконаленню рухових умінь,
підвищенню рівня фізичної підготовки, організованості й вихованості
студентів, підвищенню успішності, і найголовніше, – формуванню куль-
тури здоров’я студентів.
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Ми вивчали формування культури здоров’я студентів у позакласній
роботі. З цією метою зі студентами проводилися бесіди, анкетування,
практичні заняття й інші форми й методи роботи. Було встановлено, що
32,8% студентів мають низький рівень культури, не відчувають потреби
в самооздоровленні, займаються самолікуванням, переоцінюють ре-
зервні можливості свого організму. У зв’язку з цим поширюється за-
хворюваність серед студентів.
Нами проводилися спостереження за студентами як на заняттях

фізичної культури, так і в позааудиторній роботі (гуртки спортивні, зма-
гання, вікторини, естафети). З’ясувалося, що особливою популярністю
користуються спортивні ігри й Дні здоров’я. У результаті спостережен-
ня ми дійшли такого висновку: недостатньо приділяють уваги проблемі
здорового способу життя студенти; не завжди піклуються про власне
здоров’я.  Були  визначені медико-гігієнічні знання студентів, широта
кругозору; уявлення про здоровий спосіб життя, його значення; розу-
міння ними ролі рухової активності, раціонального харчування, чергу-
вання видів діяльності, відпочинку, сну для збереження й зміцнення
здоров’я, для підтримки високої працездатності й успішного навчання.
Взаємини будувалися на основі довіри, взаємодопомоги. Майже

всі студенти брали участь у обговоренні різноманітних питань і з задо-
воленням давали відповіді, бо їх хвилювали результати досліджень. Так
було проведено бесіду-анкетування щодо розуміння поняття „культура
здоров’я” студентами спеціальності „Фізичне виховання” ОКР „бака-
лавр” та „молодший спеціаліст”, матеріали якої представлено в таблиці.
З’ясувалося, що 45% студентів розуміють поняття „культура здоро-

в’я” та його сутність, 43% – зводять культуру здоров’я до здорового

Таблиця 4.2
Розуміння поняття „культура здоров’я” студентами

Поняття культури здоров’я, % Група 
Повністю 
згодні 

Зводять 
до ЗСЖ 

Власне 
формулювання 

Не знають 

1 2 3 4 5 
15 
25 
35 
45 

33 % 
40 % 
51 % 
56 % 

50 % 
47 % 
41 % 
34 % 

2 % 
3 % 
5 % 
7 % 

15 % 
10 % 
3 % 
3 % 
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способу життя, 4,25% – дають власне формулювання поняття культури
здоров’я, 7,77% – не знають поняття і сутності культури здоров’я. Основ-
на частина студентів вважає, що основа здорового способу життя – це
відсутність шкідливих звичок, ранкова гімнастика, раціональне харчу-
вання. Більше нічого не згадувалось. Але хочеться відмітити, що сту-
денти ОКР „Бакалавр” більш серйозно віднеслися до справи,  більше
уваги приділяють ЗСЖ.
Студентам було важко відповісти на такі питання: у чому сутність

раціонального харчування; що таке оздоровлення; які можливі наслідки
можуть бути при недотриманні здорового способу життя.
Багато студентів розуміють можливі наслідки, але не прагнуть вжи-

ти заходів. Вони мотивують це тим, що є брак часу, небажання займати-
ся цим.
Нами було проведено аналіз медичної документації, де визначали

стан здоров’я студентів.

Розповсюдженими хворобами є такі, як-от: захворювання шлунко-
во-кишкового тракту, серцево-судинної системи, органів зору й органів
дихання. З’ясувалося також те, що майже всі хвороби набуті протягом
навчання. Фактор, що схиляє до розвитку хвороби, – гострі респіра-
торні інфекційні хвороби. При цьому знижується імунітет і загострю-
ються хронічні хвороби.

Продовж. табл. 4.2

Таблиця 4.3
Співвідношення учнів за станом здоров’я

1АФ 
2АФ 
3АФ 
4АФ 

29% 
30% 
43% 
48% 

40% 
40% 
43% 
30% 

1% 
2% 
3% 
7% 

30% 
28% 
11% 
15% 

Стан захворюваності Кількість осіб % 
Не мають захворювань 
Мають захворювання: 
- одне 
- 2 і більше 

22% 
78% 
30% 
48% 
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Встановлено, що гострими респіраторними інфекціями найчастіше
хворіють ті студенти, які вже мають різні порушення  стану здоров’я.
Аналізуючи найбільш імовірні причини виникнення цих патологіч-

них станів, ми дійшли висновку про те, що такої значної їх кількості
могло б не бути,  якби студенти:

– мали глибокі медико-валеологічні знання;
– вивчали індивідуальні особливості свого організму, прагнучи до

самопізнання;
– вміли адекватно оцінювати свої можливості, стан здоров’я;
– вміли правильно організовувати свою життєдіяльність, уникати

дії шкідливих факторів на організм;
– використовувати валеологічні й гігієнічні заходи для збереження

й зміцнення здоров’я;
– прагнути до самоосвіти з валеологічних знань.
Для визначення рівня фізичної активності ми вивчали документацію

на кожного студента спеціальності „Фізичне виховання”. Нас цікавило,
скільки студентів займаються в основній, спеціальній та підготовчій гру-
пах, хто з них ще додатково займається спортом. Чи здійснюється інди-
відуальний підхід до кожного студента в залежності від наявних захво-
рювань і чи можливий він взагалі.
Кількість студентів, які займаються у різних групах, представлено в

таблиці.

У результаті дослідження з’ясувалося, що індивідуальний підхід до
кожного студента не завжди можливий. Адже більше 80% студентів
займаються в основній групі й мають різні порушення стану здоров’я.
У підготовчій групі займаються студенти, які, як правило, перенес-

ли захворювання, і за медичною довідкою лікаря, тимчасово віднесені
до цієї групи здоров’я.

№ 
п/п 

Групи Кількість 
осіб % 

1 
2 
3 
4 

Основна 
Підготовча 
Спеціальна 
ЛФК 

127 
12 
- 
- 

 

Таблиця 4.5
Розподіл студентів за станом здоров’я
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Анкетування допомогло визначити рівень медико-валеологічних
знань і вмінь, фізичного й психічного здоров’я, соціальної відповідаль-
ності, способу життя, творчої активності. Ця анкета становила особли-
ву цінність, оскільки дозволила детально вивчити їхню самооцінку всіх
критеріїв і показників культури здоров’я.
Перед анкетуванням студентам було роз’яснено мету дослідження,

його значення для подальшого вдосконалення навчально-виховної ро-
боти, формування культури здоров’я.
Ми зробили аналіз і оцінили рівень сформованості культури здо-

ров’я кожного студента, що й представлено в таблиці.

Як бачимо з цієї таблиці,  не всі студенти мають однаковий рівень
культури здоров’я. У студентів І курсу переважає низький рівень – 45,5%,
ІІ – 40,8%, у  ІІІ – 30%. Відрізняється ІУ курс, бо у них всього 14,9. Ці
студенти більш займаються самоосвітою й самооздоровленням, само-
вдосконаленням і збереженням здоров’я.
Для самоаналізу стану здоров’я й самопочуття використовували

анкету Корольова С. В. Після аналізу анкетування з’ясували, що 10%
студентів мають відмінний загальний стан і сума їх очок перевищує 80;
30% студентів мають від 70 до 80 очок. Це свідчить, що вони ведуть
здоровий спосіб життя, дотримуються позитивної позиції. Але деякі
аспекти все ж таки не контролюють; 38 % - мають середній стан здо-
ров’я, не завжди звертаються за допомогою до лікарів, займаються
самолікуванням, нераціонально харчуються; 13% мають поганий стан
здоров’я й самопочуття, не розуміють позитивного впливу рухової
активності на організм, різко відчувають зміну погоди.

Групи % Рівні 
1АФ 2АФ 35/3АФ 45/4АФ 

Високий 
Середній 
Низький 

25,9 
28,6 
45,5 

33,2 
26 
40,8 

30 
40 
30 

58,5 
26,6 
14,9 

Усього   
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 

Таблиця 4.6
Рівень культури здоров’я студентів спеціальності

„Фізичне виховання”
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З метою самооцінки здоров’я використовувалась анкета В.Войтен-
ка, яка була адаптована для студентського віку.
Було проведено практичну роботу, в результаті якої оцінили стан

здоров’я, використовуючи суб’єктивні й об’єктивні показники функц-
іонального стану організму. 66% студентів набрали від +10 до +12 балів
і мають високий рівень здоров’я; 24 % студентів – від +6 до +9 – се-
редній рівень; 10% - менше +6 – низький рівень здоров’я.
Отримані результати дозволили актуалізувати цю проблему й по-

ставити перед студентами проблемні питання: як можна покращити стан
здоров’я; який спосіб життя буде сприяти збереженню і зміцненню здо-
ров’я?
Для детального самоаналізу й самопрогнозу стану свого здоров’я

студентам запропонували карту самооцінки здоров’я.
На практичних заняттях і на заняттях з фізичної культури, фізіології

вимірювали артеріальний тиск до і після фізичного навантаження (20 при-
сідань за 30 сек.), вилічували пульсовий тиск; підраховували частоту
пульсу (ЧП), дихальних рухів за 1 хвилину і інше.
У карті студенти вказували фактори, що безпосередньо впливають

на організм людини: рух, режим праці (навчання) і відпочинку, харчу-
вання, сон, шкідливі звички. У ній ураховувались наявні хронічні за-
хворювання, частота їх загострень, частота гострих респіраторних за-
хворювань (ГРЗ) на рік.
Заповнення карти викликало інтерес, оскільки всі турбуються про

здоров’я. Причини: неправильне харчування, недостатня рухова актив-
ність, недотримання режиму праці (навчання) й відпочинку, шкідливі
звички.
У деяких виявився зниженим чи підвищеним АТ, було порушено

співвідношення між  ростом і вагою тіла. Це дало поштовх аналізувати
і шукати нові підходи до свого здоров’я.
У коледжі формується і забезпечується всебічний розвиток здо-

ров’я студентів; підвищується рівень фізичної підготовленості; форму-
ються і поліпшуються основні життєво-важливі рухові навички, вміння
й знання. Реалізуються завдання завдяки чітко поставленій меті: забез-
печення необхідного рівня розвитку життєво важливих рухових нави-
чок і фізичних якостей; формування морально-етичної культури студен-
та; виховання інтересу й звички до самостійних занять фізичною куль-
турою й спортом; набуття навичок здорового способу життя.
Сьогодні не викликає сумніву той факт, що спорт відіграє значну

роль у житті сучасної людини. Заняття спортом поліпшує здоров’я й
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знижує ризик захворювань, зменшує соціальне напруження в су-
спільстві.
Робота навчального закладу реалізується шляхом створення ефек-

тивної діяльності, систематичної позааудиторної роботи, яка є не-
від’ємною частиною системи виховання в нашій країні. Спортивно-
молодіжний рух включає роботу спортивних секцій, спортивних гуртків
і проведення загальних заходів  коледжу.
На базі гуртожитку здійснює роботу гурток „Здоров’я молоді. Ва-

леологічний осередок”.
У наш час проблема здоров’я набула особливої актуальності. Особ-

ливо гостро постає проблема збереження здоров’я людини. Тому в су-
часних умовах набуває вагомості питання реалізації валеологічного
виховання молодшого покоління.
Охорона власного здоров’я – це безпосередній обов’язок кожного.

Адже нерідко буває й так, що людина неправильним способом життя,
шкідливими звичками, гіподинамією, переїданням вже до 20 – 30 років
доводить себе до катастрофічного стану й лише тоді згадує про меди-
цину. Здоров’я – це перша й найважливіша потреба людини, що визна-
чає здатність його до праці й особистості, що забезпечує гармонійний
розвиток. Здоров’я є найважливішою передумовою до пізнання навко-
лишнього світу,  самоствердження й щастя людини.
Протягом року в коледжі проводиться певна робота щодо дотри-

мання вимог охорони студентства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних
і протипожежних норм.
Регулярно проводяться бесіди в групах на інформаційних годинах,

батьківських зборах з попередження усіх видів травматизму. Видають-
ся відповідні накази, оформлюються записи в паспорти здоров’я сту-
дентів. Викладачі проводять бесіди з охорони праці на уроках фізики,
хімії, технічної праці й фізичного виховання. Оформлено стенди з попе-
редження травматизму з поясненнями щодо вивчення правил дорож-
нього руху й протипожежної безпеки.
Сьогодні можна сказати, що здоровий спосіб життя – це людська

діяльність, переосмислена крізь призму профілактичних заходів. Сту-
дентський вік – важливий етап у житті людини, протягом якого здій-
снюється поступовий перехід від інфантильного до нового, „зрілого”,
рівня функціонування більшості систем організму. Інтенсифікація пе-
дагогічних технологій потребує вдосконалення системи формування
здоров’я студентів, у тому числі створення сприятливого середовища,
дотримання санітарного законодавства під час організації навчально-
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виховного процесу, забезпечення здійснення кожним студентом свідо-
мого контролю за власним здоров’ям, набуття ним навичок здорового
способу життя, формування сталої мотивації в усіх учасників навчаль-
но-виховного процесу щодо збереження здоров’я студентів. Отже, ко-
ледж є однією з основних ланок у ланцюгу створення в стереотипі сту-
дентів  здорового способу життя, формування індивідуального й гро-
мадського здоров’я.
Навчання здоровому способу життя має бути системним і сприяти

гармонійному розвиткові психофізичних здібностей студентів. Воно не
повинно зводитися до періодичного інформування молоді з питань збе-
реження здоров’я, а має передбачати комплекс систематичних заходів,
спрямованих на забезпечення студентами здорового способу життя як
цінності колективу.
Методологічною основою формування позитивної мотивації здоро-

вого способу життя в молоді є гуманістична модель освіти, сутність
якої полягає в створенні сприятливої соціокультурної ситуації, готов-
ності до формування в них суспільно значущої смислоціннісної життє-
вої стратегії.
Поняття „здоровий спосіб життя” розглядається у співвідношеннях

тріади: здоров’я – здоровий спосіб життя – культура здоров’я.
Здоровий спосіб життя (ЗОЖ) – це спосіб життя, заснований на

принципах моральності, раціонально організований, активний, трудо-
вий, що гартує, захищає від несприятливих впливів навколишнього
середовища, що дозволяє до глибокої старості зберігати моральне, пси-
хічне й фізичне здоров’я. За  визначенням Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я, „здоров’я – це стан фізичного, духовного й соціального
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів”.
Здоровий спосіб життя  – це життєва реалізація комплексу оздоров-

чих заходів, що сприяють гармонійному розвитку особистості, зміцнен-
ню здоров’я, забезпечують комфортну життєдіяльність та взаємовідно-
сини з соціумом, успішну самоорганізацію й високий рівень праце-
здатності.
Здоровий спосіб життя виражає й певну діяльність особистості в

напрямку зміцнення й розвитку особистого й суспільного здоров’я.
Тим самим, здоровий спосіб життя, пов’язаний із індивідуально-моти-
ваційним втіленням індивідами своїх соціальних, психологічних, фізич-
них можливостей і здібностей. Звідси зрозуміло величезне значення
формування здорового способу життя в створенні оптимальних умов
для функціонування індивіда й суспільства.
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Повноцінність, добробут і тривалість життя кожної особистості й цілих
поколінь залежить від трьох ключових моментів здорового способу
життя, як-от: знань, умінь використовувати їх на практиці й сформова-
них цінностей. Ці положення дозволяють зробити висновок про те, що
стратегічною метою виховного впливу на молоде покоління має бути
розвиток і виховання життєлюбної особистості, яка збагачена знаннями
про залежність людини від природи.
Результатом сформованості здорового способу життя є культура здо-

ров’я як інтегративна якість особистості й показник вихованості, що
забезпечує певний рівень знань, умінь і навичок формування, відтво-
рення й зміцнення здоров’я й характеризується високим рівнем культу-
ри поведінки стосовно власного  здоров’я й здоров’я оточуючих.
Спосіб життя, що забезпечує людині можливість задовольнити свої

потреби існування й  розвитку, можна визначити як здоровий. Саме він
уможливлює її гармонійну життєдіяльність в сім’ї й суспільстві, роз-
криття її особистісного творчого й трудового потенціалу, відчуття задо-
волення від життя й щастя. Складові такого способу життя аж ніяк не
можна зводити лише до переліку дій, заходів, методів чи призначень.
Їхня сутність визначається на іншому, загальнішому поняттєвому рівні,
якщо виходити з визначення ЗСЖ як феномена. На нашу думку, він має
такі складники:

1. Достатня якість життя. Виявляється через  стійкість життєдіяль-
ності організму в різних умовах і його повноцінний ріст; прагнення до
самозбереження й народження здорового потомства; проживання в
екологічно чистому природному середовищі, дружньому до людини
соціальному оточенні.
Якість життя залежить від харчування, організації роботи, навчання

й правильного відпочинку, достатньої рухової активності, застережних
дій щодо профілактики захворювань і збереження життя.

2. Рівень життя. Залежить від умов проживання людини. Для цього
потрібні комфортне житло; одяг і взуття для всіх сезонів і погодних
умов; зручне місце навчання, роботи; можливість користуватися без-
печним транспортом, засобами інформації зв’язку; належні умови для
відпочинку, занять фізкультурою й спортом.

3. Стиль життя – це манера людини користуватися умовами життя;
спілкуватися з людьми; діяти в різних ситуаціях.

4. Тривалість і наповненість життя. Організм людини як живої сис-
теми, за різними точками зору, може функціонувати досить довго – до
120 років. Однак упродовж життя люди по-різному ставляться до сво-
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го організму: хтось, свідомо чи підсвідомо, скорочує своє життя, а
хтось, вивчаючи себе, застосовуючи належні методи й засоби, ефек-
тивно й повністю використовує свій життєвий ресурс. Наповнюють своє
життя теж по-різному. Кожний розуміє це по-своєму й відповідно до
цього обирає спосіб життя.
Відтак, можна структурувати і чинники ЗСЖ: спосіб життя сім’ї,

найближчого оточення й суспільства; рівень культури особи, сім’ї, су-
спільства; місце здоров’я в системі цінностей людини й суспільства, в
якому вона живе; бажання людини берегти своє життя й зміцнювати
здоров’я; налаштованість на довге здорове життя й  розвиток усіх скла-
дових свого здоров’я.
Методологічним підґрунтям створення гуртка є діяльнісний і сис-

темний підходи до формування позитивної мотивації  здорового спосо-
бу життя.
Базовими принципами формування позитивної мотивації здорового

способу життя молоді є:
– принцип науковості й доступності знань, адаптація відповідних на-

укових знань для всіх ланок освіти з врахуванням особливостей різних
вікових категорій; взаємозв’язок науки про здоров’я з практичним до-
свідом;

– принцип системності й наскрізності означає, що процес форму-
вання здоров’я людини, природних і соціальних умов його збереження
й зміцнення організується як системний педагогічний процес, у логіч-
ному зв’язку всіх його етапів; спрямовується на гармонійний і різно-
бічний розвиток особистості;

– принцип неперервності й практичної цілеспрямованості передба-
чає наступність у реалізації напрямів і етапів цієї роботи на різних освітніх
рівнях; охоплює всі сфери життєдіяльності дітей і учнівської молоді;
здійснюється в різних соціальних інститутах, у навчальній і позакласній
виховній роботі;

– принцип інтегративності передбачає синтез теоретичних, емпірич-
них  і практичних знань у цілісній картині про здоров’я та здоровий
спосіб життя;

- принцип відкритості передбачає систематичне поповнення, онов-
лення, вдосконалення знань про здоровий спосіб життя;

– принцип плюралізму уможливлює варіативність авторських про-
ектів, планів і програм на основі інваріантного рівня знань для різних
інтересів і нахилів усіх об’єктів навчально-виховного процесу;

– принцип превентивності означає, що виховні впливи держави на
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основі врахування інтересів особистості й суспільства, спрямовуються
на профілактику негативних проявів поведінки дітей і учнівської мо-
лоді, на допомогу й  захист, вироблення неприйняття до негативних
впливів соціального оточення. За таких умов забезпечуватиметься сис-
тема заходів економічного, правового, психолого-педагогічного, соці-
ально-медичного, інформаційно-освітнього характеру, спрямованих на
формування позитивних соціальних настанов, запобігання вживанню
наркотичних речовин, різних проявів деструктивної поведінки, відвер-
нення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків;

– принцип гуманізму передбачає орієнтацію на підростаючу осо-
бистість як вищу цінність, врахування її вікових і індивідуальних особ-
ливостей, задоволення фундаментальних  потреб виконавця (у розумінні,
пізнанні, прийняття, справедливому ставленні до неї); вироблення інди-
відуальної програми її розвитку; стимулювання розвитку в особистості
свідомого ставлення до своєї поведінки, діяльності, життєвих виборів;

– принцип цілеспрямованості, що утверджує спрямованість на до-
сягнення основної мети – підвищення ефективності функціонування
власного організму й свідомого позитивного ставлення до нього.
Критеріями формування позитивної мотивації здорового способу

життя в молоді є:
– на рівні фізичного здоров’я: прагнення до фізичної досконалості,

ставлення до власного здоров’я як до найвищої соціальної цінності,
фізична розвиненість, загальна фізична працездатність, загартованість
організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог
особистої гігієни, правильне харчування;

– на рівні психічного здоров’я (психологічного комфорту): від-
повідність пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість до-
вільних психічних процесів, наявність  саморегуляції, адекватна само-
оцінка, відсутність акцентуацій характеру й шкідливих звичок;

– на рівні духовного здоров’я: узгодженість загальнолюдських і на-
ціональних морально-духовних цінностей, наявність позитивного
ідеалу, працелюбність, відчуття прекрасного в житті,  природі, мистецтві;

– на рівні соціального здоров’я (соціального благополуччя): сфор-
мована громадянська відповідальність за наслідки нездорового спосо-
бу життя, соціально орієнтована комунікативність, доброзичливість у
ставленні до людини, здатність до самоактуалізації, саморегуляції, само-
виховання.
Формування здорового способу життя, культури здоров’я потребує

максимальної уваги до мотиваційної сфери молоді в прагненні бути
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здоровим. Мотивація здорового способу життя – це система ціннісних
орієнтацій, внутрішніх спонук до збереження, відновлення й зміцнення
здоров’я.
Отже, доцільне формування таких знань про:
– фізичне здоров’я: організм людини як біологічна система; орга-

ни і системи життєзабезпечення, їх функції і здоровий стан; фізіологіч-
на діяльність, біохімічні процеси і здоров’я; гігієна тіла; гігієнічні нор-
мативи; рух і здоров’я; репродуктивне здоров’я; статева виховання;
профілактика хвороб, що передається статевим шляхом і СНІДу; куль-
тура харчування; фізична  гармонія тіла;

– психічне здоров’я (психологічний комфорт): індивід, особистість,
індивідуальність; психіка людини; індивідуально-типологічні особливості
людини; емоції, почуття, воля, свідомість, самооцінка, саморегуляція,
самоактуалізація, самовиховання; основні психічні процеси, їх вплив
на здоров’я; мотивація поведінки й ціннісні орієнтації; психологія спілку-
вання; стрес, психотравма; девіантна поведінка; попередження шкідли-
вих звичок; психологічна самодопомога; резерви психічних можливо-
стей людини; вплив засобів масової інформації й мистецтва на психічне
здоров’я людини;

– духовне здоров’я: здоров’я в системі загальнолюдських ціннос-
тей; духовність людини як основа здоров’я; духовні вчення про здоро-
в’я; ідеал здорової людини; духовні цінності й засоби розвитку духов-
ності; здоров’я в системі життєвих цінностей народу; традиції культури
здоров’я українського народу; національні особливості формування
здоров’я; календарні народні свята й здоров’я;

– соціальне здоров’я (соціальний добробут): людина як елемент соці-
уму; наслідки антропоцентричного ставлення до навколишнього сере-
довища; етика родинних зв’язків; соціальні потреби й нтереси; мотива-
ція поведінки; соціальне забезпечення життєвоважливих потреб; соці-
альна адаптація; ергономічні аспекти формування здоров’я; асоціальна
поведінка; популяційне здоров’я; здоров’я нації; держава, право й здо-
ров’я, права й обов’язки громадянина в ставленні до власного здо-
ров’я й здоров’я оточуючих; шкідливий вплив наркогенних речовин
на здоров’я; попередження соматичних і інфекційних захворювань,
хвороб, що передаються статевим шляхом і СНІДу; здоровий спосіб
життя; культура здоров’я.
У Лисичанському педагогічному коледжі було створено гурток

„Здоров’я молоді. Валеологічний осередок”.
Мета роботи гуртка – забезпечення у студентів формування валео-
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логічного світогляду, пріоритету здоров’я й мотивації вести здоровий
спосіб життя, здобуття ними базового рівня знань і вмінь з валеології.
Завдання гуртка полягають у:
– вивченні сенсу людського життя;
– вивченні характеристики екологічної діяльності, взаємин і норм;
– сприянню становлення й розвитку співробітництва, плідної взає-

модії між членами гуртка;
– розкритті валеологічного значення економічного розвитку суспіль-

ства;
– розкритті правового законодавства на здоров’я;
– вивченні валеологічних  особливостей етапів життя людини;
– розкритті валеологічної сутності національної родини;
– сприянні розвитку вміння основам самоконтролю й самооцінки

здоров’я;
– сприянні розвитку вміння регулювати взаємини з людьми;
– вивченні методів зняття стресу;
– сприянні вмінню визначити індивідуальний рівень здоров’я.
Ефективність процесу формування позитивної мотивації здорового

способу життя залежить від відповідної спрямованості навчально-
виховного процесу, форм і методів його організації.
Серед форм і методів процесу формування позитивної мотивації здо-

рового  способу  життя пріоритетна роль належить:
1. Активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі

взаємодії, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й
творчості:

– соціальне проектування;
– метод відкритої трибуни, соціально-рольова гра;
– соціально-психологічний тренінг;
– інтелектуальний аукціон;
– метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характе-

ром, гра-драматизація тощо.
2. Традиційним методам:
– бесіда;
– диспут;
– лекція;
– семінар;
– роз’яснення;
– переконання;
– позитивний і негативний приклади;
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– методи вироблення звичок;методи вправ;
– контроль і самоконтроль;
– створення громадської думки тощо.
Застосування цих методів сприяє утворенню в молоді адекватної

моральної самооцінки, організації дієвої роботи з формування позитив-
ної мотивації здорового  способу життя, перебудові й зміні асоціальних
форм у їхній поведінці на соціально значущі; підтримці, посиленню по-
зитивних моральних спонук, активізації їх проявів або загальмування
негативних мотивів, зниженню їхньої  сили, утриманню молоді від про-
яву деструктивної мотивації здорового способу життя.
З нетрадиційних ефективно діють методи:
– педагогічної психотерапії;
– саморегуляції;
– педагогічного аутотренінгу;
– рефлексотерапії.
Ці методи створюють певну єдність і доповнюють один одного.
Організований процес з соціально-гуманітарної роботи здійснюєть-

ся в коледжі за умови вирішення таких основних завдань:
–  участь у реалізації державних стандартів і відповідного комплексу

нормативних, навчально-методичних, інших документів, що регламен-
тують і унормовують організацію навчально-виховного процесу під ке-
рівництвом педагогів;

– організація навчання молоді з використанням традиційних і інно-
ваційних форм і методів.
Самоосвіта в Лисичанському педагогічному коледжі базується на

необхідності людини формувати, зберігати й зміцнювати  власне здо-
ров’я з використанням навчально-методичної бази й технічних засобів,
що забезпечують самостійне навчання.
Вона можлива за таких умов:
–  наявність освітньо-наукових програм підготовки молоді щодо ве-

дення здорового способу життя з конкретними методичними рекомен-
даціями  й коментаріями;

–  наявність доступної наукової  й навчально-методичної літератури
з цієї проблеми в бібліотеці, електронних підручниках, Інтернеті, елек-
тронних засобах масової інформації;

–  наявність консультативного пункту з надання практичної допомо-
ги в оволодінні знаннями, вміннями й навичками з формування, збере-
ження й зміцнення власного здоров’я під керівництвом педагогів, ме-
тодистів і психологу.
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Самоосвіта молоді з формування позитивної мотивації освіти, залу-
чається до участі у методичних семінарах, семінарах-тренінгах, інфор-
маційно-методичних нарадах, школах педагогічної майстерності, роботі
„круглих столів”, науково-практичних конференціях тощо.
При організації роботи щодо формування  позитивної мотивації здо-

рового способу життя акцент робиться на таких навчальних проблемах,
як- от :

– самоцінність людського життя (фізичне, психічне, духовне здо-
ров’я людини);

– залежність стану здоров’я від способу життя людини;
– залежність стану здоров’я  від природного середовища й рівня
  розвитку суспільства;
– рухова активність;
– самореалізація й фізичне здоров’я людини;
– основи гігієни;
– культура харчування;
– методи народної медицини;
– долікарська допомога;
– безпека життя в довкіллі;
– формування внутрішнього захисту від шкідливих звичок;
– здоров’я й краса;
– про природу людини й статеве виховання (профілактика СНІДу,
– венеричних захворювань, раннього статевого життя підлітків,
– попередження вагітності неповно літніх);
– сімейне життя, спадковість і здоров’я;
– посади національних оздоровчих систем;
– духовний світ людини, його вплив на здоров’я;
– основи психології людини.
Програма гуртка орієнтована на врахування індивідуальних особ-

ливостей студентів, а саме:
– викладач здійснює активну діяльність у життєвому просторі мо-

лодої людини, зокрема, йдеться про практичні заняття, фізичні вправи,
пошукову роботу;

– пропонується зробити аналіз впливу різноманітних факторів сере-
довища на життя і здоров’я людини: екологічних, фізіологічних, вироб-
ничо-побутових, медичних, психологічних, запроваджується тренінго-
ва підготовка щодо збереження здорового способу життя в умовах
впливу негативних факторів середовища;

– викладач формує розуміння того, що безпека життя людини за-
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лежить від фізичних, психологічних особливостей людини, її досвіду і
вмінь; учні знайомляться з нормативно-правовою базою щодо  захисту
особистості у її прав на працю, медичне обслуговування, освіту тощо;
з нормативно-правовою базою захисту природного середовища, право-
порядку, оборони, захисту у надзвичайних ситуаціях.
Протягом навчального року проводяться заходи, які забезпечують

громадянську спрямованість, спрямовані на досягнення поставлених
цілей, уміння вибудовувати моральний досвід особистості, здатності
до самовдосконалення та уміння контролювати і гальмувати негативні
прояви у поведінці, серед них:

–  дебати та диспути, де студенти мають можливість вільно спілку-
ватися, аналізуючи причини конфліктних моментів, дають власну оцін-
ку сучасним подіям („Хто я є як людина?”; „Чи вмієте ви бути щасли-
вим?” „СНІД, що ми про нього знаємо”);

–  з метою поліпшення житлово-побутових умов, умов навчання і
відпочинку; покращення стану збереження державного майна; стиму-
лювання активної участі студентської молоді в організації самопідго-
товки до навчальних занять, формування здорового способу життя про-
водиться години спілкування („Батьківський дім як фундамент щастя
майбутнього життя дітей”, „Вуглеводи та жири – друзі чи вороги”, „Краса
і косметика”);

–  З метою попередження шкідливих звичок проводимо тренінгові
заняття („Життя без паління”, „Знати – щоб жити”, „Дороги, які ми оби-
раємо”), метою яких є виховання прагнення до здорового способу життя;
виявлення причини і наслідків наркоманії, шляхи профілактики цих за-
хворювань; здобути знання про руйнуючі наслідки наркоманії для су-
спільства; виховання розуміння того, що наркотик – не засіб спасіння
від лиха. Зміцнювати почуття гуманізму, бажання допомогти більш слаб-
кому.
Кожна людина в якийсь момент замислюється над тим, яким буде

його подальше життя, які цінності для нього важливі, які перспективи
його чекають, і робить вибір: або це – здоров’я, розум, відчуття радості
життя, або страждання, біль, безглузде існування. Наші студенти також
не залишились байдужими до переглянутого матеріалу, який залишив
незабутні враження:

–  задля виховання шанобливого ставлення до літніх людей, культу-
ри поведінки, ввічливості і поваги у стосунках із людьми проводяться
інформаційно-просвітницькі години („Толерантність в людських відно-
синах”, „Сім’я і її функції”,);
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–  задля вирішення проблеми торгівлі жінками, насильства над
дітьми, підлітками в коледжі проводиться акція „16 Днів проти насиль-
ства”, тому у програмі гуртка висвітлені заходи з цієї тематики. Вони
формують у студентів ненасильницький стиль життєдіяльності. Сього-
дення відрізняється подіями, що шокують своєю жорстокістю та асоці-
альністю. Для молоді та юнацтва ці факти нашого життя вже стали зви-
чайними, але як майбутні педагоги, студенти Лисичанського педагогіч-
ного коледжу не повинні залишатися осторонь – байдужими спостері-
гачами. Одним з таких заходів булі проведена година за темою „Діти –
це квіти життя”. У цьому заході студенти взяли активну участь. Був
дібраний матеріал, який формує моральний стрижень – совість молодої
людини, вона розуміє нерозказану правду життя, вчиться, збагачуючи
свої знання й душу.
Студенти виказували своє враження від жахливих подій, які оточу-

ють людство у наш час. Захід закінчився винесенням загальних рішень
щодо пропаганди здорового типу мислення, взаємоповаги, позитивно-
го погляду на життя та презирливого ставлення до розповсюдження
жорстокої та ганебної продукції, девіантної поведінки та насильства у
стосунках.
До сфери психічного здоров‘я відносять індивідуальні особливості

психічних процесів і властивостей людини, наприклад збудженість,
емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда складається з потреб,
інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уяв, почуттів тощо. Пси-
хічне здоров‘я пов‘язано з особливостями мислення, характеру, здіб-
ностей. Усі ці складові і чинники обумовлюють особливості індивіду-
альних реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність стресів, афектів
(„Моя самооцінка, чи як полюбити себе?”).
Духовне здоров‘я залежить від духовного світу особистості, зокрема

складових духовної культури людства – освіти, науки, мистецтва, релігії,
моралі, етики. Свідомість людини, її ментальність, життєва самоіденти-
фікація, ставлення до сенсу життя, оцінка реалізації власних здібностей
і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду – все це обумов-
лює стан духовного здоров’я індивіда („Народження дитини та вихо-
вання немовляти в українській родині”).
Очікувані результати:
1. Результатом сформованості здорового способу життя стане за-

безпечення культури здоров’я як інтегративної якості особистості і по-
казника вихованості, забезпечені повним рівнем знань, умінь і навичок
щодо формування, відтворення, зміцнення здоров’я та досягнення ви-
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сокого рівня культури по віденки стосовно власного здоров’я та здо-
ров’я оточуючих.

2. Формування здорового способу життя студентів і батьків, попу-
ляризація оздоровчих систем, підготовка молоді до здорового сімей-
ного життя.

3. Розробка і впровадження інноваційних технологій з метою підви-
щення якості знань і досягнень студентів відповідно до розробленої про-
грами гуртка.

3. Створення сприятливого психологічного клімату в коледжі, ви-
роблення наукового підходу до організації кожного заходу, а саме: про-
думаний розподіл навчального навантаження, створення умов для само-
реалізації студента, психологічне підґрунтя, естетичне оформлення, ство-
рення відповідних санітарно-гігієнічних умов, вчасне емоційне розван-
таження.

4. Підготовка до життя здорової людини, здатної до творчої саморе-
алізації у демократичному суспільстві.

5. Поліпшення санітарно-гігієнічних умов перебування студентів.
Кожна людина повинна вибрати – жити за законами природи чи

безвідповідально руйнувати себе, звертаючись час від часу до послуг
медицини. Всі люди хочуть бути здоровими, щасливими, багатими, здат-
ними до творчості, але досягти цього намагаються за посередництвом
інших – батьків та близьких, лікарів, державних служб. При цьому ніхто
не хоче собі признатись, що першопричина хвороб (часто хвороба
є наслідком тривалого злодіяння над собою), невдач, неуспіху часто
зосереджена в ньому самому – його лінивстві, невігластві, шкідли-
вих звичках, а одужання та успіх залежать лише від проявлених ним
зусиль волі та надбаних знань, умінь, навичок. Хіба можна найцінні-
ший свій скарб – життя та здоров’я – віддавати в руки інших, очікува-
ти, що хтось потурбується за нас краще, ніж ми самі?
Фізичне благополуччя залежить від стану тіла, умов життя, харчу-

вання, оптимальних фізичних навантажень та можливості повноцінного
відпочинку.

 Під соціальним здоров’ям розуміють працездатність та соціальну
активність. У конкретної людини воно залежить від того, чи віднайшла
вона себе та своє місце серед інших, чи змогла проявити свої здібності
та інтереси, чи має можливість доброзичливого спілкування. Соціальні
проблеми (безробіття, конфлікти, стреси, відсутність житла, злидарю-
вання) провокують виникнення алкоголізму, наркоманії, паління.
Духовне благополуччя залежить від психічного здоров’я (сприй-
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няття, пам’яті, мислення) та прагнення жити щасливо в гармонії з со-
бою, людьми та Богом. Дуже влучно про це висловився Г. Сковорода:
„Головна мета життя людського, голова діл людських, є дух людини,
думки, серце....Коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мир-
не, – то й усе світле, щасливе, блаженне...”.
Сучасною інноваційною формою проведення позааудиторного до-

звілля є робота  секції „Самооборона”. Неодноразово студенти коледжу
займали призові місця на чемпіонатах Світу та України, першості та
кубку Донецької, Луганської областей та першості інституту ФК і спорту
з косікі карате та кіокушин карате.
Актуальним на етапі формування здорового способу життя є прове-

дення фітнес-аеробіки. У стінах коледжу відбуваються різноманітні за-
ходи з участю команди коледжу.
Ефективною є робота спортивних секцій. З великим бажанням сту-

денти відвідують секцію футболу. Збірна команда коледжу з футболу
протягом 4 років виборює Й  місце в зональних обласних змаганнях
серед навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, є переможцем юнаць-
ких змагань Луганського національного університету імені Тараса Шев-
ченка у „Фестивалі спорту”.
Різноманітною й цікавою є секція волейболу. Вона поєднує спорт і

відпочинок, є засобом для підтримування здоров’я та відновлення праце-
здатності. Ця секція є найбільш чисельною, тому що яскраво виявляється
емоційність, доступність, що ґрунтується на простоті правил гри та не-
складності обладнання. Цей навчальний рік був плідний і для збірної
команди з волейболу. Юнаки і дівчата посіли І місце.
Цікавлять студентів не тільки рухливі і спортивні ігри, але й види

інтелектуального розвитку. Із задоволенням студенти відвідують сек-
цію шахів та шашок. Збірна команда коледжу стала призером на зо-
нальних змаганнях з даного виду спорту. На змаганнях в рамках спарта-
кіади Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
збірна команда юнаків та дівчат коледжу посіла І місце серед структур-
них підрозділів І-ІІ рівнів акредитації.
Не менш інтригуючими проходять змагання з тенісу. Збірна команда

коледжу серед юнаків та дівчат постійно займає призові місця на об-
ласній зональній спартакіаді серед ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації. На зма-
ганнях в межах спартакіади Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка збірна команда юнаків та дівчат коледжу посіла
ІІ місце серед структурних підрозділів І-ІІ рівнів акредитації.
Легка атлетика об’єднує більшість загальнодоступних вправ, що
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змалку супроводжують в повсякденному житті і тому є одним із
найбільш масових видів спорту.
З завзяттям студенти відвідують секцію службового поводження з

собаками „Друзі”. Студенти коледжу займаються з власною собакою,
яку придбали для занять у секції. Живе вона на території коледжу. З
нею займаються інструктори та студенти. На Чемпіонаті України з двоє-
борства зі службовими собаками студентка групи Б шкільного відділення
зі своєю вихованкою собакою Кері посідають перше місце й виконала
норматив кандидата в Майстри спорту.
Наступною формою роботи є загальні заходи коледжу та міста. Не-

традиційні спортивні змагання набули популярності серед студентів: їх
проведення – це добрий настрій та виховання волі до перемоги.
Найбільш популярним є проведення Днів Здоров’я. Вони включа-

ють все різноманіття методів і засобів формування культури здоров’я
студентів, проведення змагань, турнірів, вікторин, конкурсів, виступів
художньої самодіяльності. Девізом проведення всіх заходів є слова
„Здорові люди – це найцінніший скарб держави”.
Традиційним в Лисичанському педагогічному коледжі є проведен-

ня спортивного свята „У здоровому тілі – здоровий дух”, посвячений
Дню фізкультурника. Цей захід присвячуємо до проведення Олімпіад
та досягнень України на спортивних обріях.
Заслуговує на увагу й наукова робота викладачів та студентів спеці-

альності фізичного виховання. Викладачі беруть участь у Міжнародних
та Всеукраїнських науково-практичних конференціях у сфері фізичного
виховання: „Ценностные приоритеты образования ХХ века: инновацион-
ное развитие образовательных систем” (Луганськ), „Актуальні пробле-
ми розвитку руху „Спорт для всіх”: досвід, досягнення, тенденції” (Тер-
нопіль), „Перший крок у науку” (Луганськ), „Інтерактивні методи на-
вчання студентів у процесі фізичного виховання” (Луганськ), „Інтерактивні
методи навчання в процесі фізичного виховання” (Харків-Красно-
армійськ), „Актуальні проблеми сучасної науки – інтернет-конференція”
(Київ). Взяли  участь у огляді-конкурсі „Панорама творчих уроків”, фес-
тивалі „Сузір’я” з темою „Ігрові прийоми та ситуації на уроці”.
Студенти також беруть участь у науково-практичних конференціях:

„Перший крок у науку” в межах відкриття Днів науки університету,
„Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні” (Лисичанськ,
Стаханов, Луганськ); „Проблеми і перспективи розвитку фізичної куль-
тури” (Кіровоград, Львів).
Завдяки методичному забезпеченню виховного процесу та по-
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слідовній систематичній роботі викладачів фізичного виховання резуль-
тативно здійснюються завдання щодо формування здорового способу
життя. Це відображається в методичних матеріалах викладачів.
Подальша робота неможлива без співпраці циклової комісії викла-

дачів фізичного виховання та кафедр інституту. Ця робота об’єднує три
великі блоки: фізкультуро-оздоровчу роботу, науково-дослідну роботу
та співпрацю НСТ.
Першим кроком такої співпраці участь студентів Лисичанського пе-

дагогічного коледжу у І турі (університетському) Всеукраїнської сту-
дентської олімпіади і зайняті почесні місця. Брали участь 80 студентів з
різних структурних підрозділів Луганського національного педагогіч-
ного університету та ВНЗ країни. Студенти входять в 10 кращих.
Реформа вищої освіти в Україні, спрямована на доведення її змісту

до світових стандартів, значно змінила організацію навчання у вищих
навчальних закладах, інтенсифікувала його. Це може негативно впли-
вати на здоров’я студентів (потрібно зважати також і на загальне по-
гіршення стану здоров’я населення України в останнє десятиріччя, по-
в’язане з негативним впливом соціально-економічних та екологічних
чинників). Доведено, що частка впливу способу життя на стан здо-
ров’я становить понад 50%, перевищуючи сумарну частку впливу інших
чинників: оточуючого середовища і спадково-біологічних.
Зважаючи на це, Міністерство освіти України своїм наказом № 58

від 26 лютого 1996 року „Про організацію занять з фізичного вихован-
ня у вищих навчальних закладах України” зобов’язало запровадити
єдиний „Паспорт здоров’я” для всього періоду навчання у вищих на-
вчальних закладах.
Мета ведення студентами запровадженого паспорта здоров’я – спри-

яти формуванню правильного ставлення до фізичної культури, вплива-
ти на всебічний розвиток організму молодої людини, запобігати захво-
рюванням, забезпечувати високий рівень працездатності.

„Паспорт здоров’я студента” допоможе визначати показники рівня
фізичного здоров’я студентів протягом усього періоду навчання, а їх
аналіз – створити індивідуальні програми здорового способу життя,
рекомендувати спортивний режим і шляхи його дотримання.
У „Паспорті здоров’я” зазначається прізвище, ім’я по батькові сту-

дента, спеціальність і курс. Показані обов’язки студента. Потім необ-
хідно скласти коротку характеристику фізичного розвитку особистості
за запропонованими питаннями.
Пропонується заповнити таблицю з антропометричними даними
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(зріст, вага, сила, об’єм). Важливим моментом є визначення функ-
ціональних показників (визначення фізичної працездатності РWC170,
оцінка фізичної підготовленості організму – Руфф’є-Діксона, Проба
Штанге – затримка дихання на максимальному вдиху, проба Генче –
затримка дихання на максимальному видиху, оцінка функції ссс і
дихання, кількість дихання за 1хв, ортостатична проба, визначення
максимально допустимого пульсу, проба Мартіні-Кушелевського). Дані
заносяться у таблицю, визначаються показники і даються рекомендації
щодо покращення здоров’я.
Студенти визначають показники ЧСС, оцінку самоконтролю за

самопочуттям. Даються таблиці із симптомами втоми після наванта-
ження різної величини (по Д. Харре) і методичні рекомендаці щодо
ведення здорового способу життя.
Відповідно до частини 10 статті 19 Закону України „Про охорону

дитинства”, та виконання рішення колегій Міністерства охорони здо-
ров’я України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
від 11 листопада 2008р № 13/1-2/10/11/1 викладачі предметів фізкуль-
турного циклу керуються в своїй роботі наказом № 518/674 „Про за-
безпечення медико-педагогічного конролю за фізичним вихованням
учнів в загальноосвітніх навчальних закладах”, положенням про ме-
дико-педагогічний контроль, інстуктивними матеріалами про розподіл
учнів на групи для занять на уроках фізичної культури. Згідно даним
інструктивним матеріалам всі студенти коледжу розподілені за категорія-
ми для занять у лікувально-фізкультурних групах.
Метою такого контролю є:
– визначення стану здоров’я, фізичного розвитку і функціонально-

го стану організму студентів, які займаються фізичною культурою;
– оптимізація рухової активності;
– вирішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану

здоров’я та функціональним можливостям студентів.
Оцінку стану здоров’я студентів з розподілом їх на групи для занять

фізичною культурою здійснювали медична сестра коледжу, завідувач
денного навчання, голова ц/к викладачів ФВ за результатами:

– обов’язкових медичних профілактичних оглядів (рівень та гар-
монійність фізичного розвитку, наявність захворювань чи вад розвит-
ку, травм, гострих хронічних захворювань, частота та тривалість за-
хворювань, патологічна враженість);

– функціональних проб з дозованим фізичним навантаженням (ви-
значення рівня функціонального стану організму).
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Наказом директора по коледжу сформовано групи здоров’я і роз-
поділено за наявністю захворювання:

1. Вади опорно-рухового апарату.
2. Захворювання органів зору, травлення, серцево-судинної системи.
Заняття проходять в спеціалізованих приміщеннях зі спортивним об-

ладнанням та інвентарем. Викладачами розроблені методичні рекомендації
щодо застосування загально-розвиваючих та спеціальних вправ для сту-
дентів, які мають певні захворювання. Заняття відбуваються за розкладом.
Викладачами фізвиховання визначено та  реалізуються основні форми

медико-педагогічного контролю:
– медико-педагогічні спостереження під час занять з фізичного ви-

ховання, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного
виховання;

– диспансерний облік учнів, які за станом здоров’я займаються в
підготовчій та спеціальній групах;

– оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення занять та
інших форм фізичного виховання;

– медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;
– медичний супровід змагань, туристичних походів;
– профілактика спортивного травматизму;
– санітарно-просвітницька робота.
Розроблена Комплексна програма „Здоров’я студентів”, де визна-

чено мету, завдання і основні розділи:
І. Сприяння розвитку у студентів почуття відповідального ставлен-

ня до здоров’я як найвищої цінності.
ІІ. Стратегічним завданням розвитку коледжу є збереження й роз-

виток корпоративної культури, що базується на кращих традиціях і здо-
бутках.
ІІІ. Сприяння розвитку всебічно розвиненого, інтелектуального,

соціально активного громадянина.
Згідно з рішенням колегій МОН та МОЗ „Про реформування фізич-

ного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах
України” від 11.11.2008 р. цикловою комісією були розроблені спільні
заходи на 2010-2011 н.р. і занесені до планів циклових комісій.
Аналіз планів циклових комісій фізичного виховання, природничих

та загально-технічних дисциплін на предмет реалізації спільних дій щодо
поліпшення знань студентів з предметів медико-біологічного циклу по-
казав, що  розробка спільного плану дій  заходів по вдосконаленню
системи фізичного виховання є та передбачає:
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– проведення бінарних та інтегрованих занять:
• валеологія – ЛФК: семінар-практикум „Основи масажу і само-

масажу”
• оздоровча ФК – валеологія: інформаційно-просвітницька лекція

„Оздоровчі системи духовного, психічного та фізичного стану здоров’я”
• валеологія – безпека життєдіяльності: семінар-практикум „Техні-

ка безпеки під час занять фізичною культурою та надання першої допо-
моги при травмуванні”

• ЛФК – основи медичних знань: колоквіум „Вплив на організм
шкідливих звичок”

• Проведення семінару „Здоров’я – необхідна умова розвитку
людства”

• Проведення бінарного заняття з навчальних дисциплін „Валеоло-
гія” – „Організація оздоровчої фізичної культури”

• Проведення бінарного заняття з навчальних дисциплін „ТМФВ” –
„ЛФК”

• Проведення семінару-практикуму „Здоров’ятворча педагогіка”.
Запорукою досягнення високих показників ефективності формування

здорового способу життя є правильна організація просвітницької діяльності
і врахування психолого-педагогічних і фізичних особливостей студентів.
Нагальна потреба та актуальність формування в підлітків позитив-

ного ставлення до здорового способу життя підтверджується різнома-
нітними теоріями, які пояснюють механізми їх соціально-психологічно-
го розвитку.
Спеціалістами виділено ряд навичок, які необхідно формувати, щоб

досягти позитивних результатів в формуванні бережливого ставлення
до свого здоров’я. Існують різні підходи та визначення щодо групуван-
ня ключових навичок за категоріями. Незважаючи на розподіл навичок
за категоріями, більшість з них взаємозв’язані, а деякі навіть можна
формувати одночасно в процесі навчання.
Наведені навички є базовими в досягненні позитивної мотивації сту-

дентів на здоровий спосіб життя. Слід пам’ятати, що основне новоутво-
рення, на думку Л. С. Виготського, – почуття дорослості, – потребує
свого достойного вирішення. Педагог, в сучасному суспільстві, часто
має більшу можливість впливати на підлітка, ніж батьки. Це зумовлено
зайнятістю батьків, обмеженістю у спілкуванні через брак вільного часу,
відсутністю спеціальних знань. Таким чином, все більше й більше вчи-
телі стають відповідальними за здоров’я дітей.
Перед педагогами стоїть завдання формування позитивного став-
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лення у студентів до здоров’я, прогнозування схильностей через спілку-
вання з ними, ознайомлення з умовами життя, з’ясування особливос-
тей сімейного виховання.
Здоровий спосіб життя – це комплекс оздоровчих заходів, що за-

безпечують гармонійний розвиток, зміцнення здоров’я, підвищують 
продуктивність праці. Це такі форми і способи щодення, відмови
від шкідливих звичок, загартування, оптимальний руховий режим. За
таких умов стан здоров’я студентів змінюється і однозначно покращуєть-
ся. Стан здоров’я визначають впливом багатьох факторів. Але до умов,
що дозволяють зберегти здоров’я, без сумніву, необхідно віднести і
фізичну культуру. Не слід вважати, що заняття фізичною культурою
і спортом автономно гарантують відмінне здоров’я. Обов’язковою умо-
вою здорового способу життя студента є відмова від вживання алко-
голю, паління, наркотиків.
Молоді люди не завжди володіють необхідними знаннями та пере-

конаннями, щоб свідомо вибирати здоровий спосіб життя. Іноді їм
заважають шкідливі для здорового способу життя традиції і вкорінені
в побуті тієї чи іншої сім’ї звички.
Корисні звички допомагають у формуванні гармонійного розвитку

особистості, шкідливі гальмують її становлення. Звички дуже стійкі.
Здоровий спосіб життя не можна придбати раз і назавжди на

якомусь етапі виховання і розвитку особистості, як це відбувається із
засвоєнням таблиці множення. Спосіб життя може бути здоровим лише
тоді, коли він розвивається, доповнюється різними новими корисними
для здоров’я елементами, звичками і тим самим вдосконалюється. Тому
здоровому способу життя треба постійно вчитися, а значить йому треба
постійно вчити, виховувати потребу в здоровому способі життя. У це
поняття складовою частиною входить і фізична культура. Вдосконалю-
ючи її викладання, ми вдосконалюємо і розвиваємо потреби особис-
тості в здоровому способі життя.
Фізична культура об’єднує багато компонентів: культуру рухової

активності, загартування, дихання, харчування, масаж, медитація, ви-
користання факторів природи. Про фізичну культуру слід говорити в
першу чергу, тому що вона – основа і рушійна сила формування здо-
рового способу життя.
У студентів, які активно й систематично відвідають заняття з фізич-

ного виховання, виробляється певний стереотип режиму дня, підви-
щується впевненість у поведінці та рівень дотримання норм здорово-
го способу життя.
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Отже, заняття фізичними вправами, активний руховий режим
мають велике значення у формуванні здорового способу життя, духов-
ного та фізичного розвитку студентської молоді. Заняття фізичними
вправами зміцнюють здоров’я, підвищують нервово-психічну стій-
кість до емоційних стресів, підтримують фізичну і розумову праце-
здатність.
Аналіз спадщини великих педагогів, філософів, лікарів дозволяє

зробити висновок про те, що обов’язковою умовою ефективного на-
вчання саморозвитку особистості є формування культури здоров’я та
застосування оздоровчих технологій. Предметом вивчення різноманіт-
них наук є питання, які пов’язані їз сутністю культури здоров’я, її рол-
лю в установленні активного відношення індивіда до свого організму,
розвитком духовно, психічно и фізично здорової особистості. Підви-
щення уваги до проблеми застосування оздоровчих технологій з боку
представників різних наукових галузей обумовлено її великим значен-
ням у формуванні гармонійно, всебічно розвинутої особистості.
Фізкультурно-оздоровчі технології мають велике значення для учнів

основної школи. Вони сприяє вимогливому, активному ставленню учнів
до свого організму, що у підсумку визначає не тільки їхнє здоров’я,
але й успішність учбової діяльності.
Здоров’я залежить не тільки від біологічних, генетичних, психофізіо-

логічних задатків людини, але й від її культури, яка містить у собі різні
способи реалізації соціальних і природних сил людини.
Осмислення понять „культура”,  „здоров’я”, „технології” дозволило

виявити їх взаємозв’язок, структуру поняття „оздоровчі технології”,
деталізувати його сутність. Оздоровчі технології проявляються у став-
ленні учня до способу життя, до свого здоров’я, що обумовлює свідо-
ме прагнення до самовдосконалювання.

 Була визначена основна мета по формуванню та застосуванню
фізкультурно-оздоровчих технологій  школярів – забезпечення теоре-
тичними знаннями для втілення в практичній діяльності. Визначилися
основні завдання щодо організації по застосуванню фізкультурно-
оздоровчих технологій на уроках фізичної культури.
У своїй роботі ми використовували різноманітні форми і методи

організації по запровадженню інноваційних технологій в навчальний
процес.
Проводилися лекції та бесіди на оздоровчу  тематику. Використову-

вали творчі завдання, які сприяли розширенню кругозору з питань на-
родних методів оздоровлення і національних особливостей культури
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здоров’я.  Звертали  увагу і на нетрадиційні методи оздоровлення (йога,
шиатцу).
Застосування активних форм навчання, розбір творчих завдань,

підготовка рефератів, проведення вікторин, практичних занять і ігор,
проведення конференцій, вечорів, свят культури здоров’я, вирішення
ситуаційних завдань сприяли більш усвідомленому, відповідальному
ставленню до свого здоров’я. Комплексне застосування взаємодопов-
нюючих форм в методів педагогічного впливу в позаурочний час,
взаємозв’язок і єдність завдань і цілей обумовили цілісність і ефек-
тивність даної роботи.
Проблема формування та застосування фізкультурно-оздоровчих тех-

нологій у навчальній діяльності школярів ще достатньо не розроблена.
Тому необхідно більше приділяти уваги цьому питанню, розробляти
оздоровчі заходи, підвищувати активність учнів щодо самоосвіти, по-
ширення одержаних знань, самооздоровлення.
Для того, щоб фізична активність була на високому рівні, всіх треба

змалечку привчати до занять фізичною культурою та спортом, а голов-
не – надавати цікаві мотиви, які і стануть цією рушійною силою.
В інтерактивних підходах до навчання у процесі фізичного вихо-

вання такими мотивами є самі інтерактивні підходи, адже вони вже
своєю сутністю передбачають зацікавленість у навчанні, бо докорінно
відрізняються від традиційних підходів глибоким та нестандартним
змістом.
ХХI століття відкрило людству нові горизонти життя, висвітлило

привабливі перспективи розвитку економічних та соціально-політичних
систем на благо людини, змінило погляди суспільства на освіту в ціло-
му та на результати освіти окремої особистості зокрема. Глобалізова-
ний світ вимагає від людини конкурентноспроможності на сучасному
ринку праці, моральності в стосунках, високої мобільності в діяльності,
активного протистояння людиноненависницьким проявам. Все це
зумовлює актуальність оновлення освіти, оскільки саме в ній реалі-
зується державна політика та суспільні погляди на навчання і виховання
підростаючого покоління, відбувається залучення молоді до загально-
людської культури і моралі, формуються ціннісні орієнтації дорослого
громадянина.
Багато вчителів, які застосовують інтерактивні технології для опра-

цювання матеріалу важливого змісту і для формування в учнів умінь
вирішувати проблеми, відчувають труднощі у виставленні учням оці-
нок у балах. Це пов’язано з відсутністю обґрунтованих підходів до роз-
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робки стратегії оцінювання, яка тісно пов’язана з підготовкою і плану-
ванням вчителем уроку.
Інноваційність не є і не може бути самоціллю в педагогічній прак-

тиці. Мета її полягає в оптимізації навчально-виховного процесу, в за-
безпеченні його відповідності умовам і тенденціям суспільного буття.
Саме в цій площині постає проблема ефективності інноваційних педа-
гогічних процесів. Ефективність даних технологій тлумачиться як
співвідношення результатів дій і витрат на їх досягнення. Це означає,
що навіть найвищий за певних умов результат ще не засвідчує макси-
мальну ефективність діяльності. Необхідно враховувати, які засоби і
ресурси було затрачено задля його досягнення.
Упровадження інновацій у педагогічний процес з фізичного вихо-

вання навчального закладу покликане забезпечити підвищення якості
навчання й виховання дітей або знизити витрати на досягнення звичних
результатів освіти. Йдеться про те, що метою будь-якого нововведення
є підвищення ефективності педагогічного процесу. Ступінь ефективності
залежить від того, яких витрат потребує конкретне нововведення і як
довго воно даватиме корисний ефект. Якщо через незначний час після
впровадження нововведення актуальною буде проблема щодо освоєн-
ня нового, яке нейтралізує дію попереднього, то корисний ефект такого
нововведення не може бути значним, а значить витрати на його впро-
вадження виявляться невиправданими. Отже, ефективність нововведення
залежить від досягнутого завдяки йому корисного ефекту, тривалості
використання інноваційної технології, витрат на її впровадження.
Запобіганню негативним проявам у педагогічній інноваційній діяль-

ності сприяє дотримання умов, необхідних для ефективного перебігу
інноваційного процесу. Як відомо, кожне нововведення долає необхідні
етапи від зародження потреби в ньому до його здійснення і тривалого
використання. Дуже важливою є ефективна реалізація його на всіх ста-
діях, забезпечення логічної, організаційної їх взаємопов’язаності, на-
ступності. Та найголовніше те, що будь-яке нововведення повинно відпо-
відати об’єктивним потребам суспільної, зокрема педагогічної практи-
ки, професійним, організаційним, фінансовим та іншим можливостям
тих, хто має намір його впровадити.
Дієвий вплив на ефективність виховання у студентів здорового спо-

собу життя мають психолого-педагогічні умови:
– забезпечення позитивного мотиваційного налаштування вчителів

і студентів на організацію життєдіяльності на засадах здорового спосо-
бу життя;
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– формування ціннісних орієнтацій студентів на здоровий спосіб
життя;

– побудова системи виховання здорового способу життя підлітків
засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності на засадах пріоритету по-
треб та інтересів особистості.

 Ефективність процесу виховання в підлітків здорового способу життя
залежать від педагогічних умов:

– гуманізації навчально-виховного процесу, що полягає у визнанні
студента та його прав на вибір видів фізкультурно-оздоровчої діяль-
ності;

– здійснення особистісно орієнтованого підходу;
– реалізації суб’єкт-суб’єктної парадигми виховання, яка розгля-

дає формування здорового способу життя як взаємодію, співпрацю та
співтворчість зацікавлених сторін;

– дотримання принципу природовідповідності, врахування типоло-
гічних, вікових і статевих особливостей;

– здійснення навчально-виховного процесу на засадах діагностич-
ного підходу, який передбачає вивчення рівнів пізнавальної активності,
навченості, фізичного розвитку, здатності до навчання і самовдоскона-
лення;

– інтегрованого підходу, взаємопроникнення і взаємодоповнення
освітніх ланок за змістом і педагогічними технологіями, що сприяє
формуванню у підлітків цілісного уявлення про фізичну культуру осо-
бистості, здоров’я і здоровий спосіб життя;

– здійснення диференційованого підходу до процесу формування
знань;

– забезпечення взаємозв’язку й синтезу процесів навчання і учін-
ня, виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку;

– впровадження нових технологій виховання, сучасних підходів до
підбору засобів, методів і способів організації діяльності студентів на
засадах здорового способу життя;

– оптимального поєднання методів виховання здорового способу
життя з впливом на свідомість, почуття і волю студента;

– цілеспрямованого формування у підлітків знань і умінь самопізнан-
ня, саморозвитку й підвищення резервів свого здоров’я засобами фізич-
ної культури;

– дотримання єдності й наступності педагогічних вимог, впливів і
оцінок у процесі виховання здорового способу життя підлітків.
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4.4. Альтернативні форми організації соціально-гуманітарної
роботи

4.4.1. Можливості використання музейно-педагогічного комп-
лексу в процесі становлення особистості педагога

Сьогодні вже ніхто не заперечує, що українці – це нація зі своєю
давньою історією і культурою. 2010 року в Лисичанському педагогіч-
ному коледжі було відкрито музей українознавства. Презентація музею
відбулась за участі міських масмедіа, а також представників Лугансь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка. Метою ство-
рення музею було залучення сучасної молоді до здобутків української
культури, зацікавлення українознавчим матеріалом, розуміння ролі й
місця української нації у світовому контексті, а також виклик відчуття
гордості за свій народ. Експозиції музею та загальна його концепція
створені у руслі сучасного подання інформації з урахуванням євро-
пейських традицій мистецького оформлення музею. Загальна атмосфе-
ра кабінету-музею українознавства дозволяє відчути менталітет україн-
ського народу і, разом з тим, пройнятись оптимізмом щодо його роз-
витку, світлого майбуття.
Прологом до створення музею стали слова Л. Костенко: „Українці

– це нація, що її віками витісняли з життя шляхом фізичного знищення,
духовної експропріації, генетичних мутацій, цілеспрямованого перемішу-
вання народів на її території… Фактично це раритетна нація, самотня на
власній землі у своєму великому соціумі, а ще самотніша в універсумі
людства. Вона чекає своїх філософів, істориків, соціологів, генетиків,
письменників, митців”.
Стендові експозиції музею підтримують нерозривну єдність різних

культур, що сплелися на нашій землі, починаючи від трипільської.
Яскраві сторінки присвячені витокам української культури як спадку
давньої великої розвинутої держави – Київської Русі, спадкоємності від
перших паростків християнства східних слов’ян. Разом з тим, етно-
культурний зріз проведено аж до сучасності.
Сучасній молоді надзвичайно важливо пам’ятати про роль мови,

слова, його митців протягом довгого і складного шляху нашого наро-
ду до незалежності. Павло Мовчан пише: „Мова – це п’ята ефірна
стихія, яка облягає національний простір, і зменшення її сфери призво-
дить до утворень своєрідних озонних отворів, через які вривається чорна
енергія, що деморалізує народ...”.
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Саме тому центральний стенд експозицій музею присвячений темі
„Мова і нація”. На цьому стенді можна побачити основні моменти фор-
мування національної мови від староукраїнської до української літера-
турної мови. Це надзвичайно важливо для студентів, що не є філолога-
ми за фахом, а тому їм можуть бути  невідомі брати Кирило і Мефодій –
автори перших слов’янських азбук – глаголиці та кирилиці, автор пер-
шого словника Памво Беринда, а письменники І. Котляревський як
зачинатель і Т. Шевченко як основоположник нашої літературної мови.
Ці стенди мають незаперечні докази того, що Східний регіон України є
невід’ємною частиною української культури. І саме сьогодні, коли то-
чаться суперечки з мовного питання, коли у нашому регіоні ведеться
опір українізації, варто нагадати молоді слова Вільгельма Гумбольдта,
що мова у вигляді коду існує в нейроклітинах людського мозку і гене-
тично передається від батьків до дітей.
Стендова експозиція „Мова і нація” побудована на історії боротьби

темних сил зі світлими, боротьби зневаги і відданості, добра і зла, мово-
вбивства та відродження. Прикладом самовідданої боротьби за націо-
нальну ідентифікацію рідної мови є відомі мовознавці, що присвятили її
вивченню все життя. На стенді розміщені фотокартки людей, що зробили
визначні кроки у мовознавчій науці: Мелетій Смотрицький, Маркіян Шаш-
кевич, Пантелеймон Куліш, Борис Грінченко, Олександр Потебня, Іван
Огієнко, Леонід Булаховський, Андрій Білецький, Віталій Русанівський.
Протягом багатьох століть український народ створював і вдоско-

налював певні морально-етичні норми свого життя. Вони були тісно
пов’язані з народним світоглядом українців, відбивалися на їхньому
способі життя, рисах характеру, звичаях, віруваннях та обрядах. Мен-
талітет українців виявляється і через містке народне слово, звичаї та
обряди, що відвідувачі можуть побачити і прочитати зі стенду „Як у нас
на Україні”… Менталітет українців переданий і через флористичні ком-
позиції музею („Козацьке поле”, „Щедра Україна”), цьому ж присвя-
чені експозиції „Народний побут українців”, „Петриківський розпис”.
В арсеналі музею і цікава сучасна книжна виставка, присвячена
Україні, її видатним діячам, історичним процесам, культурному спадку.
У музеї зібрана велика бібліотека сучасного українознавства. Студенти
мають змогу ознайомитись з історичними та культурними цінностями
нашого народу через спеціально придбані для музею етнографічні до-
слідження, збірки державних документів різних історичних епох.
Історія України – це історія тернистого шляху до незалежності і дер-



250

жавності. Символом національної міцності, мужності стало козацтво.
Цьому національному феномену присвячена велика експозиція, що
містить інформаційні стенди, символіку козацтва, кодекс лицарської честі.
Експозиції музею стають у пригоді й коледжному козацькому осередку.
Оскільки важливою ланкою багатовікової історії України є освіта,

а фахівці, яких готує навчальний заклад – майбутні педагоги, то ціка-
вим для них є стенд „Освіта України”, де студенти мають змогу озна-
йомитись з основними етапами розвитку освіти, видатними постатя-
ми, такими як О. Духнович, М. Левицький, Т. Лубенець, X. Алчевська,
С. Ковалів, Б. Грінченко; закладами, що є флагманами сучасної осві-
ти. Стенд містить інформацію і про сучасних відомих педагогів-
вчених (Богуш А. – дійсний член АН України, Сухомлинська О. –
академік АПНУ, Вашуленко М. – професор, доктор наук, Коротяєв Б.
– професор, доктор наук, Кремень В. – професор, доктор наук, про-
фесори ЛНУ імені Тараса Шевченка, доктори наук – Курило В., Хри-
ков Є., Гавриш Н.). Педагогічні працівники сьогодення відзначають-
ся за свій плідний внесок у розвиток навчання та виховання сучасно-
го покоління різними відзнаками, що представлені на стенді. Це спо-
нукатиме молодь до педагогічного зростання, необхідності рівнятися
на своїх наставників, викличе відчуття гордості за свій навчальний
заклад та розуміння його місця у загальній системі освіти України.
Україна – прекрасна. Це диво з див, яке викликало і викликає за-

хоплення. Сучасна молодь має знати, наскільки цікавою, невідомою і
незвіданою може бути  наша країна. Вражаюча краса соборів і церков,
незабутня сила просторів, незвичайні природні дива – все це зміст стен-
дової експозиції „Україно, ти для мене – диво!...”. Стенд викликає у
глядачів здивування і бажання до туристичних мандрів своєю країною.
У ретроспективі найяскравіших місць України – Києво-Печерська
лавра, Софійський собор у Києві, Одеський оперний театр, Новомос-
ковський собор у Дніпропетровську, прекрасні природні заповідники –
дендропарк „Софіївка”, заповідник „Асканія-нова”, Карпати, Долина
привидів у Криму, соляні шахти на Луганщині, історичні пам’ятки –
музей української хати у с. Пирогово, заповідник Хортиця, Луцький
замок, етнографічні цікавинки – сорочинський ярмарок, та сучасні спо-
руди – Донбас-арена у Донецьку. Україна – прекрасна – у ній поєдна-
лись селянська хата і Олександрійський палац, руїни Херсонесу і май-
дан Незалежності, Ластівчине гніздо і пам’ятник легендарним заснов-
никам Києва. І це тільки невеликий перелік скарбів нашої прекрас-
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ної батьківщини. Тому стенд має змінну інформацію для відвідувачів.
Сьогодні такою цікавою інформацією є перелік семи див України.
Велике починається з малого. Історія любові до великої батьківщи-

ни теж починається з любові до батьківщини малої – рідного краю.
Г. Гайворонська назвала наш край дивовижно: „Луганщина – світанок
України!” Саме її слова було обрано для назви стенду. У музеї можна
ознайомитись з історією Луганщини, її промисловим розвитком, її ду-
ховним потенціалом, видатними особистостями, пам’ятками культури.
Луганщина – колиска Донбасу, край зі своєю давньою історією,

що не поступиться історії відомих народів, країн, регіонів, а часом вона
навіть багатша за неї. Луганщина представлена регіоном культурних та
духовних цінностей: тут працював козак Луганський – відомий на всю
Російську імперію лікар та мовознавець – Володимир Іванович Даль,
тут у селі Олексіївка Перевальського району займався педагогічною
працею письменник, автор читанки „Рідне слово” і Словаря української
мови Б. Грінченка, тут народився (м. Лисичанськ) ніжний лірик, твори
якого внесені до антології світових ліричних творів – В. Сосюра, тут
провів своє дитинство найкращий український новеліст 20 століття Гри-
гір Тютюнник, жив і працював лікар і письменник Ю. Єненко, працю-
ють письменник, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка
Василь Голобородько, актор театру та кіно, театральний діяч, заслуже-
ний артист України, народний артист України – Михайло Голубович.
Стендова експозиція продовжується у експозиції книжковій „Лу-

ганщина літературна”, де більшість книг подаровані нам авторами і ма-
ють автографи. Цінними подарунками стали автограф сина В. Сосюри,
який відвідав коледж 2008 року, письменника Микити Чернявського,
а також місцевих письменників Г. Куща, А. Бір, А. Алексєєнка, Д. Кіх-
тенка та ін.
Україна – земля, багата на таланти. Зразком цього є стенд „Золота

скарбниця України”, що прикрашає музей яскравістю кольрів та ве-
личчю постатей, на ньому представлених. Золота скарбниця нашої дер-
жави веде свій початок від народної творчості до скарбів таких геніїв
слова як, Г. Сковорода, Т. Шевченко, І. Котляревський, І. Франко, Леся
Українка та багато інших незабутніх майстрів, від Оранти невідомих
майстрів Київської Русі до майстра нової симетрії К. Малевича, від
народного танцю до генія балету XX століття Сержа Лифаря, від коб-
зарства як феномену народної української музики до фундатора україн-
ської класичної традиції М. Лисенка, від голосу невідомих народних
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співців до діви української опери С. Крушельницької, від аматорських
театральних вистав до театру М. Кропивницького, таланту М. Занько-
вецької, скарбниці світового кіномистецтва, до якої увійшли стрічки
„Земля” та „Тіні забутих предків”. Цей стенд має на меті показати су-
часній молоді, що українці – обдарована нація, яка дарує безцінні скар-
би світовій культурі. „Всесвітньо невідомий український геній”, так на-
звала його Ліна Костенко, та проте, найчастіше найменш відомі україн-
ські генії у своїй країні, особливо серед молоді.
У центрі стенда – центральна мозаїка архітектурної перлини Києва

Софійського собору – „Марія-Оранта” (Богоматір-заступниця) – це
одне з тих див, що захоплює своєю красою та майстерністю донині.
Для втілення його майстри використали 18 основних кольорів із 168
відтінками смальти. Кажуть, що тільки найдосконаліший комп’ютер
здатен здійснити такий сонячний розсип, а майстри зробили цей роз-
поділ „на око”.
Живописному дивосвіту українців дійсно дивується весь світ: Кем-

бріджський інтернаціональний біографічний центр визнав відому україн-
ську художницю, професора, дійсного члена Академії мистецтв, тричі
лауреата Державної премії СРСР Тетяну Нилівну Яблонську „Жінкою
2000 – 2001 років”. К. Малевич відкрив „нову симетрію, нову приро-
ду” і знайшов у них красу для ока, отримав світову славу. Витвори
К. Білокур та М. Приймаченко демонструвались на престижних світо-
вих виставках. Картини М. Приймаченко порівнюють з живописом
самого Пікассо. Українська скарбниця відкрита для спраглих до пре-
красного сучасників. Скарбниця музею поповнилась малюнками
Д. Тришкової з теми „Український менталітет”. Робота над створенням
музейних експозицій дала змогу студентам і викладачам коледжу дізна-
тись багато нового, невідомого про представників української талано-
витої плеяди.
Стаціонарні музейні експозиції доповнені у музеї великою добіркою

мультимедійних матеріалів з історії України, української мови та літера-
тури, української культури. Серед них багато створено викладачами
коледжу (матеріали електронних навчально-виховних ігор „Я сагу пою
о родимом Донбасе…”, навчальних проектів, виховних годин „Украї-
но, ти для мене – диво!” (Мандрівка рідною землею), „Сім див Украї-
ни”, добірками матеріалів фольклорного клубу „Лелія”), а також елек-
тронними фонохрестоматіями, мультимедійними лекціями. Ці матеріали
дають змогу проводити у музеї різнопланову виховну роботу – від екс-
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курсій для студентів коледжу та учнів шкіл міста до тематичних занять.
Актив музею на чолі з його керівником займається постійною крає-
знавчою діяльністю. Так, відомими серед освітян України, що вивча-
ють проблему використання сучасних методів навчання українській мові
та літературі, стали студентські проекти „Мова і нація”, „Формула та-
ланту В. Сосюри”, „Бій під Крутами”, „Феномен Олеся Гончара”. Про-
екти, розроблені з урахуванням потреб сучасної молоді у використанні
найновіших технічних досягнень при вивченні українознавчого матері-
алу є чудовим доповненням до матеріалів музею, дозволяють молоді
коледжу та міста взяти активну участь у його діяльності, відчути себе
соціально активними та спроможними змінити історію своєї нації.
Нині діяльність музею скерована також на підтримання зв’язків з

іншими музеями міста та області – музеєм В. Сосюри, краєзнавчим
музеєм м. Лисичанська, музеєм Б. Грінченка тощо. Студенти коледжу
із задоволенням відвідують музеї, діляться своїми враженнями з праців-
никами інших музеїв, здобувають досвід краєзнавчої роботи та знання
про рідний регіон. Поряд із звичайним відвідуванням екскурсій учас-
ники музейного активу співпрацюють з різних питань із зазначеними
музеями – шукають інформацію про розвиток української мови на Дон-
басі, методичні новації Б. Грінченка під час учителювання у с. Олексі-
ївка, місця проживання В. Сосюри у Лисичанську. Така робота сту-
дентів дає змогу не тільки залучити їх до активної краєзнавчої та україно-
знавчої діяльності, але й дозволяє зробити певні відкриття. Так під час
роботи над проектом за творчістю В. Сосюри „Формула таланту” сту-
денти відзняли відео екскурсію, що цікаво буде переглянути учням інших
регіонів при вивченні письменницької біографії, а також встанови-
ли невідомі раніше місця тимчасового проживання родини Сосюр у
м. Лисичанську, розпочали акцію по встановленню пам’ятного знаку
на місці, де стояла хата-хворостянка родини поета, записали невідомі
згадки про Володимира.
Матеріали музею постійно поповнюються фотокартками, що їх пе-

редають студенти після відвідин знаменитих і не дуже відомих куточків
України. Знання туристичних маршрутів рідної держави спонукають
сучасну молодь до мандрів нею, її етнографічного вивчення. Небайду-
жими до роботи музею є і мешканці міста Лисичанська, оскільки час-
тими є подарунки від вчителів шкіл та вихователів, відомих людей міста,
що залишають свої автографи у книзі вражень. Робота музею неодно-
разово пропагувалась через місцеве телебачення.
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Сучасно обладнаний музей українознавства став також осередком
творчої молоді, що намагається розвинути свої мовні здібності, пись-
менницькі нахили. Щорічно в музеї проходить 1 етап Міжнародного
студентського конкурсу з української мови імені Петра Яцика, міський
творчий конкурс учнівської молоді у межах фестивалю „Сузір’я ко-
лискової Донбасу”. Студенти коледжу є постійними учасниками регіо-
нального конкурсу імені Ю. Єненка „Борітеся – поборете!”, у якому
посідали призові місця, міського та регіонального конкурсу „Проба
пера”, регіональних науково-практичних конференцій „Образне слово
Луганщини”, „Слобожанська беседа”, про що свідчать наявні в музеї
дипломи та грамоти, збірки з творами студентів коледжу („Під білим
парусом пера”).
Отже, музей українознавства коледжу – це українознавчий куль-

турний осередок не лише для викладачів і студентів коледжу, а й
усього міста з давньою історією та корінням. У загальному музейно-
му комплексі він виконує важливу роль виховання у молодого поко-
ління майбутніх вчителів почуття патріотизму, відчуття гордості та
поваги до свого минулого та сучасного, сприяє українонаціональній
самоідентифікації в складних мовних та соціокультурних умовах
Східного регіону України.
Зміни в системі освіти, як і в суспільстві, взагалі відбуваються

досить швидко. Іноді настільки швидко, що ми не встигаємо осмис-
лити не лише минуле, а й сучасне, важко уявляємо, а тому не завжди
правильно  прогнозуємо перебіг  подій у майбутньому. Хто не знає
свого минулого, той не вартий майбутнього,” – стверджує М. Риль-
ський. Глибокий філософський зміст цього крилатого вислову, без-
сумнівно, є основою зародження ідеї створення музею історії коледжу
у Відокремленому підрозділі „Лисичанський педагогічний коледж
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка”.
Освітнє середовище педагогічного навчального закладу і музей історії
коледжу як його компонент є одним із дієвих зовнішніх факторів підви-
щення ефективності професійної підготовки студентів. У сучасних ре-
аліях європейського вибору роль музея, чий зміст пов’язаний з істо-
рією виникнення педагогічних спеціальностей та ланцюга історичних
подій, різних профілів у підготовці вчителя до виховної роботи, постійно
зростає, оскільки їх діяльність має на меті залучення студентської молоді
до вивчення і збереження історико-культурної спадщини славетних
педагогів минулих років, формування освіченої розвиненої особис-
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тості та сприяння вихованню у неї вдячності та поваги до освітянської
праці.
Музей сьогодні – це історично сформований інститут, побудований

на принципі діалогу розділених у часі і просторі культур. Транслюючи
накопичений людством духовний досвід, музей визнає право кожної
епохи на особисте бачення світу, діалог з сучасною культурою. Уза-
гальнюючи найважливіші принципи виховного процесу у підготовці
майбутніх вчителів до професійної діяльності засобами музею, ми ви-
користовуємо опору на позитивне, зв’язок педагогічних поколінь та
династій. Музейно-педагогічну діяльність розглядаємо як інструментарій
матеріальної і духовної культури, який використовується для розв’язан-
ня завдань виховання особистості, поглиблення знань і розвиток заці-
кавленості до педагогічної спадщини тих, хто стояв у витоків створен-
ня педагогічного закладу. Ця практика сприяє підготовці студентів до
свідомого вибору професії.
Ідея створення музею історії коледжу виникла у педагогічному ко-

лективі напередодні святкування 70-річчя Лисичанського педагогічно-
го коледжу. Створення музею є результатом цілеспрямованої, система-
тичної творчої пошуково-дослідної, фондової, експозиційної роботи, до
якої були залучені викладацький та студентський колективи, районні
(міські) відділи освіти та методичний кабінет міста. Було організовано
творчу групу у складі викладачів та студентів, які активно включилися
у пошук історичних відомостей про зародження педагогічної освіти у
місті Лисичанську. Копітка, але дуже цікава робота надихнула колектив
на створення тематичних експозицій, пошук та узагальнення інформації
у більш широкому історичному форматі від 1938 року до наших часів.
Повна назва музею – „Музей історії коледжу”.
Профіль музею – історичний.
Форма власності – державна.
Засновник – колектив викладачів і студентів коледжу на чолі з ди-

ректором.
Підпорядкування – Міністерство освіти і науки України, Лугансь-

кий національний університет імені Тараса Шевченка.
Статус – не юридична особа.
Історичні відомості – дата заснування музею 29.05.2008 р., Наказ

№ 166 від 23.04.2008 р.
Музей історії коледжу став справжнім осередком педагогічної куль-

тури в регіоні. Музею належить вагома роль у здійсненні науково-
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методичного супроводу діяльності закладів освіти області. На його базі
проводяться як оглядові, так і тематичні екскурсії, вечори пам’яті, зустрічі
з цікавими людьми. Основні форми роботи: екскурсії, виставки, дні
відкритих дверей, літературні вечори, публікації статей, наукові конфе-
ренції, лекції, консультації.
Основні напрями роботи музею історії коледжу: науковий, фондо-

вий, експозиційно-виставковий, освітньо-виховний. Головною метою
діяльності музею є надбання, систематизація, збереження та примно-
ження пам’яток історії навчального закладу; підвищення ролі музею
Історії коледжу як осередку освіти у вихованні національної свідомості,
духовно-моральних якостей студентської молоді, удосконалення про-
фільної структури музею, зміцнення зв’язку музею при навчальному
закладі з державними музеями, архівами, товариствами охорони пам’я-
ток історії і культури, творчими спілками. Відповідно до методики роз-
робки комплексної музейно-педагогічної програми, ми розділили ро-
боту на декілька етапів: аналіз та оцінка   можливостей експозиції, ви-
ставок; вибір і дослідження аудиторії, аналіз соціального запиту; визна-
чення теми, назви програми, аналіз теоретичних джерел, формулюван-
ня мети і окреслення завдань; методичні розробки форм роботи з ауди-
торією; характеристика можливих способів перевірки ефективності
програми.
Його фондова колекція налічує 143 експонати. На основі фондових

зібрань та наукових досліджень студентів-волонтерів для відвідувачів
музею організовано 6 технічно оснащених тематичних експозиції:

– „Велична історія”,
– „Ти освіти палац золотий”,
– „Крок у майбутнє”,
–  „У вирі життя”,
– „Шануймо минуле заради майбутнього”,
– „Тернистими шляхами перемог”.
Експозиції музею відображають історію виникнення коледжу, шля-

хи його розвитку, а також аспекти сучасного життя закладу – навчаль-
ну, наукову та виховну роботу, дозвілля студентів та викладачів. Ціка-
вими експонатами є оригінальні свідоцтва випускників ще педагогіч-
ного училища 30-х років, дипломи, посвідчення, залікові книжки, спис-
ки випускників та викладачів.
У музейних експозиціях розкрито різноманітні аспекти історії осві-

ти у навчальному закладі за досить значний період – від довоєнних
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часів до сучасності. Матеріали представлено у таких розділах: „Розви-
ток та становлення педагогічних спеціальностей”, „Сучасна освіта та
інформаційно-комунікаційний простір”, „Випускники – гордість ко-
леджу”. У музеї проводиться значна виставкова та організаційно-масо-
ва робота, пов’язана з актуальними подіями освітнього життя суспільства.
За час експонування виставок до сьогодні з ними ознайомилося

понад 100 відвідувачів; загальна кількість відвідувачів музею – понад
150 осіб. На базі музею було проведено виставку досягнень викладачів
та студентів спеціальності „Початкове навчання”; виставку творчих на-
робок, презентації ексклюзивних матеріалів.
Музей відвідали педагоги Луганщини, інших областей України.

Музей як скарбниця освітніх і педагогічних надбань є провідним пошу-
ковим, науково-дослідним та пропагандистським центром м. Лисичан-
ська в галузі історії освіти. З його фондами мають можливість працю-
вати педагоги, учні та студенти закладів освіти регіону.
Елементом роботи музею зі школою виступають музейні уроки. Ці

уроки проводяться для учнівської молоді 9 – 11 класів, що вирішила
пов’язати своє життя з педагогічною працею. Урок в музеї організо-
вується з метою набуття учнями знань про навчальний заклад, історію
зародження та розвитку спеціальностей. При цьому музейний предмет
виступає безпосередньо джерелом знань. У процесі знайомства з му-
зейними  експозиціями в учнів формуються уявлення про цілісне яви-
ще – педагогічний коледж.
Навчальні і виховні можливості музею значно розширюються за ра-

хунок пересувних форм роботи. До цих форм відносяться пересувні
виставки, які значною мірою використовують оригінальні музейні пе-
ресувні фотовиставки, які будуються в основному на документальних
фотографіях і фотокопіях музейних матеріалів. На базі пересувних ви-
ставок проводяться екскурсії, лекції, бесіди, вікторини.
Знайомство з музейними експонатами сприяє розвитку інтересу до

історії рідного краю, заохоченню учнів до навчально-дослідної роботи.
Запропоновані екскурсії і лекції легко адаптуються для різного віку,

а також у відповідність з побажаннями викладача, можна поставити ті
чи інші акценти. Окрім надання екскурсійного обслуговування, шко-
лам пропонують спільне проведення масових заходів, створення виста-
вок, проведення циклів бесід, надання приміщення музею для прове-
дення виставок і презентацій, написання довідок на замовлення.
Використовуючи музейні матеріали та постійно узагальнюючи спо-
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гади вчителів, студенти педагогічного коледжу разом із викладачами
систематично проводять інформаційно-просвітницьку годину „Зустріч
поколінь”. За музейними матеріалами молодь вивчає і відтворює істо-
рію педагогічної праці у багатьох поколіннях славетних педагогів, з
великим зацікавленням працює над збиранням матеріалів про випуск-
ників коледжу. З метою вивчення історії коледжу  для педагогічних
працівників та студентів систематично проводяться тематичні екскурсії
та лекції: „Освіта Луганщини у повоєнні роки”, „Початкова освіта на
початку ХХ століття”, „Розвиток освіти та педагогічної думки на Дон-
басі”, „Історія дошкільної освіти початку XX століття”. Активною фор-
мою роботи музею є творчі зустрічі героїв його експозицій зі студента-
ми коледжу та учнями шкіл міста. Ці заходи спрямовані на більш
повне ознайомлення відвідувачів з музейною експозицією. Зокрема, за
час функціонування музею було організовано такі зустрічі:

– із письменниками рідного краю Валерієм Кіхтенком, Анатолієм
Олексієнком;

– із творчою молоддю рідного краю, відомими випускниками ко-
леджу;

– із представниками творчої педагогічної династії Грушевських;
– із учителем-ветераном Великої Вітчизняної війни Зеліковою Р. З.

(„Велич народного подвигу навіки в пам’яті народній”);
– із лауреатами конкурсів і олімпіад, іменними стипендіатами;
– із ветеранами педагогічної праці, що працюють у коледжі;
– із заслуженими вчителями Лисичанська, які проживають у Ли-

сичанську, вчителями-новаторами, вчителями-письменниками та худож-
никами;

– з вчителем початкових класів базової школи № 13 м. Лисичанськ
Семиряжко Ю. М. за темою „Я сію зерна золоті надії, правди і любові”.
Проводяться також педагогічні читання, наукові конференції, присвя-

чені освітній діяльності відомих педагогів В. О. Сухомлинського, А. С. Ма-
каренка, Т. Г. Лубенця, М. М. Грищенка, для прикладу, педагогічні чи-
тання, присвячені педагогічній діяльності В. О. Сухомлинського.
Підготовка цих заходів залежить від сумлінного, творчого та актив-

ного пошуку студентів педагогічного коледжу, які займаються науково-
дослідною та творчо-пошуковою роботою. А теми для цих робіт підка-
зує саме життя:

– „Де починається історія коледжу?”,
– „Ветерани педагогічної праці: зв’язок поколінь”,
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– „Спеціальність „Початкове навчання” – родоначальник Лисичан-
ського педагогічного коледжу”,

– „Яскраві сторінки історії спеціальності „Педагогіка і методика се-
редньої освіти. Трудове навчання”. Досягнення радіогуртка”,

– „Історія спортивного турніру імені Байракова”,
– „Сучасні досягнення навчального закладу – запорука успіху в май-

бутньому зростанні”,
– „Значення творчості Валерія Кіхтенка для виховання духовно-

моральних якостей студентської молоді Лисичанського педагогічного
коледжу”,

– „Анатолій Олексієнко – талановитий співець Лисичанського краю”,
– „Викладачі-фронтовики: великі історії життя”.
Функціонування музею історії коледжу пов’язано з професійною

підготовкою майбутніх учителів: популяризація педагогічної культури та
посилення професійної спрямованості студентів; удосконалення навчаль-
ної роботи; активізація науково-дослідної роботи; надання допомоги у
вирішенні питань виховання студентів; забезпечення спеціальної під-
готовки до музейно-педагогічної діяльності у школі. Музей історії ко-
леджу має чітке спрямування на вирішення освітніх завдань та орієнта-
цію на конкретну аудиторію; педагогічну цінність й освітнє призначення
колекцій і врахування педагогічних принципів у створенні експозиції;
надання членам своєї аудиторії реальної можливості стати учасниками
музейної роботи. До провідних форм роботи комплексу у підготовці
майбутніх учителів належать не тільки науково-дослідна та виставкова
діяльність, а й екскурсійна. Студенти є самі екскурсоводами, що здатні
не тільки на викладення загальної інформації про історію педагогічного
коледжу, а й розкрити, обґрунтувати своє бачення на історію.
Однією з ефективних форм роботи музею Історії коледжу є прове-

дення науково-практичних конференцій, присвячених проблемам взає-
модії музею і суспільства, інтерактивності музейно-педагогічної діяль-
ності, культурно-освітнім музейно-педагогічним технологіям тощо.
Таким чином, сьогодні музей історії коледжу є  освітнім центром,

який поєднує науково-методичні дослідження з практикою музейної
роботи та сприяє консолідації педагогів у використанні музейного по-
тенціалу в освітньому процесі.
Робота в музеї має практичне спрямування і передбачає не тільки

засвоєння теоретичних знань, а й практичних умінь та навичок студентів.
Серед практичних занять заплановані такі теми:
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– „Музеєзнавство у системі наукових знань”,
– „Історія музейної справи”,
– „Особливості дослідної роботи в музеях історичного профілю”,
– „Сучасний музей в системі „наука – суспільство – особистість”,
– „Нові музейні технології”
– „Робота в музеї як форма удосконалення виховної роботи майбут-

нього педагога”.
Отже, у навчально-виховному процесі ВП „Лисичанський педагогіч-

ний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шев-
ченка” використовуються професійно-педагогічні можливості музей-
ного комплексу, а саме: організація науково-дослідної діяльності з
метою розвитку пізнавальної активності, формування духовних цін-
ностей, національної самосвідомості майбутнього вчителя; формування
творчого, новаторського підходу, володіння основами аналізу і само-
аналізу; проектування педагогічної діяльності; забезпечення педагогіч-
ної і психологічної підготовки до виховної діяльності майбутніх учи-
телів; формування професійно-педагогічних здібностей організатора
позакласної роботи; створення творчих проблемно-пошукових груп для
забезпечення системного відбору та вивчення педагогічних інновацій.
У практиці роботи музею історії коледжу використовуються огля-

дові та тематичні екскурсії, експозиційна робота, семінари-практику-
ми, лекції, музейні уроки, індивідуальні та групові консультації. Водно-
час, як показує досвід, реалізація згаданих завдань забезпечить резуль-
тативну підготовку майбутніх учителів до виховної роботи засобами
музейно-педагогічної діяльності за умови їх послідовного та система-
тичного здійснення.
Поширеною формою навчальної і вихованої роботи музею, що охоп-

лює багаточисельну аудиторію, є лекції. Вони організовуються у при-
міщенні музею. На лекціях, що проводяться в музеї, широко викорис-
товується демонстрація музейних предметів, але і без ілюстрації музей-
на лекція повинна зберігати свою специфіку. Музейні предмети, навіть
якщо їх не показують, присутні „невидимо” – їх опис і характеристика
включається в словесну розповідь про історичні події, про сучасне
життя, про видатних людей. На відміну від екскурсій, зміст яких обме-
жений рамками експозиції, виставки, тематика лекцій більш різнома-
нітна і широка.
Сьогодні викладацький та студентський склад працює над пошуком

випускників, які стали відомими педагогами, діячами культури, досяг-
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ли високих успіхів на ниві освіти. А нагодою для цієї роботи став чер-
говий День народження вищого навчального закладу – рідної альма-
матер Лисичанського педагогічного коледжу. У 2011 році університету
виповнилося 90 років – солідний вік для навчального закладу та знач-
ний у часовому просторі, щоб говорити про історію одного з найста-
ріших вузів, що забезпечував потреби на Луганщині у якісних педаго-
гічних кадрах протягом майже століття. Результатом творчо-пошукової
та науково-дослідної роботи студентів та викладачів стала експозиція
„Велетню освіти – 90” з цікавими фотографіями, копіями та оригінала-
ми документів, історичними довідками.
Більшість викладацького складу нашого навчального закладу є ви-

пускниками університету, тому Лисичанський педагогічний коледж як
структурний підрозділ Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка, зобов’язаний цьому велетню освіти не тільки педа-
гогічними дипломами, а й ґрунтовною підготовкою студентів, співпра-
цею з науковцями, допомогою у трансформації педагогічних та іннова-
ційних наукових ідей у навчальний процес педагогічного коледжу.
Головним на сьогоднішній день залишається бути не байдужими до

своєї справи, бути активними й знаходити все нові й нові форми для
співпраці, творчого розвитку.
Національне та патріотичне виховання студентської молоді, зокрема

формування системи соціально-ціннісних орієнтацій, професійної само-
свідомості, розвиток комунікативних здібностей студентської молоді
Лисичанського педагогічного коледжу в певній мірі реалізується за
рахунок інтеграції в діяльності музею „Молода гвардія” освітньої, ви-
ховної та науково-дослідної функцій.
Сутність освітньої функції полягає у розповсюдженні педагогічних,

культурних, історичних та інших видів знань, використанні музею як
джерела додаткової інформації до навчальних дисциплін, своєрідного
засобу систематизації знань, специфічної сфери набуття практичних на-
вичок майбутнього педагога, дієвого засобу переконання за допомо-
гою матеріальних пам’яток-першоджерел та засобу прилучення студентів
до скарбів історії свого народу.
Виховна функція передбачає загальне піднесення патріотичної куль-

тури, її передачу між поколіннями, збереження славних традицій і до-
сягнень попередніх поколінь для їхніх наступників.
Накопичення, зберігання і вивчення пам’яток матеріальної і духов-

ної культури, пов’язаних з історією створення та діяльності молодіжної
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підпільної організації „Молода гвардія”, узагальненням наукових здо-
бутків з даного питання реалізує науково-дослідну функцію музею і
забезпечує підвищення науково-методичного рівня діяльності майбутніх
педагогів і таким чином робить внесок у розвиток науки.
Конкретна мета діяльності музею „Молодої гвардії” Лисичанського

педагогічного коледжу полягає у залученні нового покоління майбутніх
педагогів до вивчення та збереження національної, історичної культури,
у формуванні творчої особистості майбутнього педагога та сприянні
відродженню і розбудові національної системи освіти.
Очевидно, що мета діяльності музею „Молодої гвардії” коледжу

педагогічного профілю має музейно-педагогічний патріотично-зорієн-
тований характер і досягається за умови комплексної реалізації таких
завдань у процесі підготовки майбутніх вчителів:

– виявлення, збирання, зберігання, вивчення, експонування матері-
алів, які засвідчують історію діяльності молодіжної підпільної органі-
зації „Молода гвардія” ;

– залучення молодого покоління майбутніх педагогів до збережен-
ня світової та вітчизняної історичної спадщини, що сприяє відроджен-
ню і розбудові системи національних цінностей;

– надання можливості використання матеріалів музею „Молодої
гвардії” у процесі професійної підготовки майбутніх учителів, у науково-
дослідній роботі студентів;

– формування в педагогічної інтелігенції музейної культури як рівня
розвитку здатності особистості цілеспрямовано і свідомо відвідувати
музей та здійснювати огляд експозиції, сформованості вміння оцінюва-
ти предмети музейного значення (в музеї і поза ним) з культурологіч-
них та історичних позицій, а також сформованості потреби музейного
ставлення до дійсності.
Музей „Молодої гвардії” Лисичанського педагогічного коледжу було

засновано 21 лютого 1971 р. Ініціатором створення музею стала Бутен-
ко В. І., викладач російської мови. Саме в цей період формується мета
діяльності музею – залучення молодого покоління до вивчення та збе-
реження історико-культурної спадщини свого народу, формування
освіченої творчої особистості, а з часом і сприяння відродженню й роз-
будові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання
свідомих громадян Української держави.
У своїй діяльності музей керується Законом України „Про музеї та

музейну справу” (26.06.1995 р.), нормативними документами Міністер-
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ства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України,
Положенням про музей при навчальних закладах системи Міністерства
освіти і науки України (20.05.1997 р.).
Одним із пріоритетних напрямків роботи музею „Молодої гвардії” є

організація дослідницької діяльності серед студентів коледжу, який відно-
ситься до діяльності, націленої на формування наукового сприйняття й
світогляду, усвідомлення значущості різносторонньої освіти в сучас-
ному суспільстві, розвитку теоретичного, критичного, абстрактного і
творчого мислення, широкого впровадження експериментальних
методів дослідження в сферу виховної роботи. Відповідно до збільшен-
ня значущості в молодіжному середовищі науково достовірній інфор-
мації про історію, а також пріоритетністю напряму патріотичного вихо-
вання в державній молодіжній політиці, Цей напрям включає: підготов-
ку кадрів для освітньої і дослідницької діяльності, апробацію інновацій-
них форм педагогічної роботи з студентами. Студенти коледжу прово-
дять пошукові експедиції, екскурсії, розвідки тощо. Результат цієї фор-
ми роботи виявляється в поповненні фонду музею.
Результатом нашого дослідження стало поповнення фонду музею

коледжу матеріалами із особистого архіву випускника Лисичанського
педагогічного училища Апостолі Аркадія Юрійовича, який не відмо-
вився поділитися з нами своїми спогадами про поїздку до Краснодону
на зустріч з молодогвардійцем Р. Юркіним: „Тоді, в 60-х, нашими ку-
мирами були Олег Кошовий, Люба Шевцова та інші молодогвардійці,
які поклали свої життя на вівтар свободи Батьківщини. Незабутнє вра-
ження справила на мене зустріч з молодогвардійцем Р. Юркіним, який
поділився з нами страшними спогадами тих років. Ця зустріч сповнила
наші серця духом патріотизму, гордості за свій народ, прагненням до
самовдосконалення. І мені дуже шкода, що сьогодні молодь віддаляєть-
ся від національних, культурних, історичних цінностей свого народу.
Важко виховувати сучасну молодь. Але сьогодні герої та подвиги не-
обхідні нам не менше ніж вчора, і музей є саме тим місцем, де вони
будуть жити вічно…”
Окрім традиційного екскурсійного показу, широко використову-

ють специфічні форми й методи роботи з колекціями: демонстрація му-
зейних предметів на лекціях, науковий опис матеріалів досліджень, про-
ведення соціально-гуманітарної роботи на базі музею, організація тема-
тичних виставок.
Одним з провідних напрямів діяльності музею є соціально-гумані-
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тарний напрям, в межах виконання якого викладачами коледжу на базі
музею проводяться виховні години, години пам’яті, зустрічі з ветерана-
ми Великої Вітчизняної війни, тематичні лекції, диспути тощо. З метою
посилення патріотичного виховання учнівської молоді й ураховуючи
специфіку музею особлива увага приділяється тематиці, присвяченій
Великій Вітчизняній війні. Адже в історії нашого народу є мало сто-
рінок, які за трагізмом, героїкою, внутрішньою напругою і суперечли-
вістю перевершили б події Великої Вітчизняної війни.
У межах відзначення 66-ї річниці визволення України від німецько-

фашистських загарбників на базі музею з метою розкриття внеску
українського народу в перемогу над фашизмом, виховання студентів у
дусі патріотизму, національної свідомості та гідності на основі особис-
того усвідомлення досвіду історії та вшанування пам’яті героїв, які відда-
ли свої життя заради нашого майбутнього, на базі музею проводяться
уроки мужності „Твої визволителі, Україно!”, виховні години „Вша-
нуймо партизанську славу”, „Пам’ять не згасне” тощо.
До 70-річчя заснування молодіжної організації в музеї „Молода гвар-

дія” була створена нова експозиція „Полум’я свічок”. Результатом ро-
боти стала науково-дослідна діяльність студентів з пошуку нових екс-
понатів до музею, написання пошукових робіт з патріотичної тематики.
Керівником музею проведено зустрічі з учнями загальноосвітніх шкіл
м. Лисичанськ, м. Севєродонецьк, м. Кремінна з метою ознайомлення
учнівської молоді з новими експозиціями музею. До ювілею заснуван-
ня молодіжної організації проведено інформаційно-просвітницьку го-
дину „Ціною життя” з демонстрацією уривків з художнього фільму
„Молода гвардія”.
Отож, сьогодні музей „Молодої гвардії” є одним з осередків па-

тріотичного виховання учнівської та студентської молоді. Діяльність
музею сприяє формуванню у молодого покоління національної свідо-
мості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню духовної
єдності поколінь і призначені для вивчення, збереження та використан-
ня пам’яток природи, матеріальної і духовної культури.
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4.4.2. Громадянське виховання студентської молоді засобами
козацької педагогіки

В умовах розбудови української держави актуальним питанням за-
лишається формування консолідованої нації, спільності, соборності.
Після 20-ї річниці незалежності прикро говорити про відмову від націо-
нально-культурних цінностей, втрату усвідомлення етнічної ідентичності,
невизначеності поведінки й орієнтирів у сучасної української молоді,
посилення маргіналізації. Через низку причин можна констатувати про
стирання національної пам’яті в сучасному українському суспільстві та
підміну цінностей. Не заперечуючи позитивний вплив глобалізаційних
процесів ХХІ століття, можливою і необхідною залишається національ-
на ідея, бо суспільство, яке не має національної ідеї та ідеології, прире-
чене на самознищення. Виходячи з цих міркувань, зусиллями педаго-
гічного колективу був обраний підхід до розв’язання національного пи-
тання, що вбачається у формуванні у студентської молоді якостей свідо-
мого громадянина своєї держави, та розвиток національної свідомості,
без яких неможливим стає процес ідентифікації себе з народом, на-
цією, державою. Нація існує, насамперед, завдяки самосвідомості її
людей, їх самоототожненню з культурою своєї нації. Національна само-
свідомість або почуття етнічної ідентичності лежить в основі національ-
ного характеру. Через самосвідомість, ціннісні орієнтації, традиції, на-
ціональна сутність проявляється конкретніше. Отже, одним з факторів
соціалізації молодого українця має бути „симбіоз” національно-грома-
дянського становлення особистості.
Як й інші народи світу, український народ має власне зумовлене

ідейне багатство, й по праву вважає славною сторінкою своєї історії
козацтво, бо козаччина – це доба небаченого піднесення народного духу,
доба видатних державних, військових, церковних та культурних діячів
– будівничих національної державності, які уславили Україну, зробили
її знаною у всьому світі, яке виконує важливе соціально-педагогічне
завдання розвитку патріотизму та творчого потенціалу молоді України.
Сучасна вища освіта може сприяти відродженню національно-культур-
них традицій, затвердженню гуманістичних, демократичних основ су-
спільного життя на основі вивчення, збереження, цінування та насліду-
вання героїчного минулого своєї Батьківщини.

23 лютого 2008 року на базі Лисичанського педагогічного коледжу
створено первинну козацьку організацію. Культурно-виховна діяльність
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якої є складовою системи соціально-гуманітарної роботи ВП „Лиси-
чанський педагогічний коледж Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка”.

 Реалізуючи основні завдання законодавчих актів – Конституції
України, Закону України „Про освіту”; директивних актів – Державної
національної програми „Освіта”; нормативних актів – рішень Міністер-
ства освіти і Науки України з питань виховної роботи; регіональних особ-
ливостей соціально-економічного, політичного, культурного розвитку;
традицій та можливостей навчального закладу по реалізації діяльності
центру; забезпечуючи пріоритетність інтересів особистості студента;
створюючи різні умови для реалізації їх здібностей; забезпечуючи орга-
нічний зв’язок з національною історією, народознавством, етнографією,
культурою, традиціями, спортом й орієнтуючись на співробітництво з
іншими козацькими товариствами, міста педагогічний коледж забезпе-
чує ефективність діяльності первинної організації.
Головною метою культурно-виховної діяльності козацької організації

на базі Лисичанського педагогічного коледжу є наслідування козаць-
кого руху, формування духовно багатої, обізнаної особистості, грома-
дянина України, сучасного педагога, здатного до творчої активної діяль-
ності у вихованні учнівської молоді. Реалізуючи основну мету, козаць-
ка організація готує студентів коледжу до позаурочної й гурткової ро-
боти національного та громадянського напряму в дошкільних та шкільних
освітніх закладах, готує студентів до організації самоврядування робо-
ти студентського козацтва, спрямованості виховної роботи на національні
традиції в дусі козацтва.
Для розширення діяльності спортивно-виховної козацької органі-

зації важливе створення необхідного підґрунтя: систематичної, об’єктив-
ної оцінки успіхів студентів як членами адміністрації, так і органами
самоврядування; регулювання обсягу навантаження всіх членів козаць-
кої організації (студентів, викладачів); існування системи стимулюван-
ня активної позиції як творчих груп, так і окремих учасників.
Розглянуті особливості дозволять зробити культурно-виховну

діяльність козацької організації спрямованою на подальше вдоскона-
лення та саморозвиток студентської молоді.
За період існування осередку було поповнено лави козацького

загону до 80 осіб. У нинішньому році продовжується робота по залу-
ченню найкращих, гідних студентів до лав козацтва.
Первинна козацька організація структурно складається з підрозділів:
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теоретично-інформаційного, військово-патріотичного, пропагандист-
ського й громадського.
Співпрацюючи з науково-студентським товариством „Творчість” вда-

ло налагоджена організація пошуково-дослідницької роботи студентів,
(наприклад: при дослідженні проблеми „Державотворення в Україні”
окремою проблемою виділяємо „Козацька християнська республіка”,
„Запорізька Січ – прогресивне демократичне утворення” тощо) які при
дослідженні проблеми розкривають теоретичні засади окремого питання.
Теоретично-інформаційний підрозділ козацької первинної організації

педагогічного коледжу, поміж іншого, займається проведенням конфе-
ренцій, круглих столів, дискусій, інформаційно-просвітницьких годин
та тематичних свят – серед яких „Іван Мазепа – зрадник чи патріот?”,
„Союз з Москвою: вигідні й невигідні сторони угоди”, „Національно-
визвольна війна українського народу 1648 – 1654 рр.”, „Богдан Хмель-
ницький – творець української держави”, „Козацькому роду нема пере-
воду!”
У коледжі налагоджена інформаційна пропаганда, що спрямована

на залучення студентів до лав козацтва – оформлені відповідні стенди,
випускаються рекламні листівки, влаштовуються зустрічі з цікавими
людьми – представниками козацької старшини.
Громадський порядок та ліквідація надзвичайних обставин – під-

розділ козацького осередку, що здійснює патронаж на базі коледжного
гуртожитку й на загальноколеджних заходах.
Основна діяльність козаків спрямована на участь у міських та

обласних спортивних заходах, надання соціальної допомоги ветеранам
Великої Вітчизняної війни, людям похилого віку, догляд за пам’ятника-
ми культури та підтримання святих берегинь на території м. Лисичанськ,
участь у загонах охорони громадського порядку, організацію та прове-
дення православних свят у місті.
Яскравими й змістовними заходами урізноманітнила життя педаго-

гічного коледжу первинна козацька організація. Свято козацької була-
ви, присвячене річниці збройних сил України, стало першою значу-
щою подією на шляху до створення організації. Високий рівень емоцій-
ного піднесення отримали коледжани в день офіційного вступу до лав
козацтва урочистою церемонією посвяти. З цього дня первинна козаць-
ка організація, маючи власний загін бере активну участь у громадсько-
му житті коледжу, міста й області – це зустріч поколінь захисників Вітчиз-
ни, урочисте відкриття музею-українознавства, різноманітні козацькі
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турніри, спортивні свята, екологічні акції, участь у міських і обласних
конкурсах „Ми – за Батьківщину”, „Лицарський турнір”, свято Покро-
ви тощо.
Залучення студентів-козаків до громадської та соціально-гуманітар-

ної роботи сприяє формуванню активної життєвої позиції, духовності,
патріотизму, прищеплення високоморальних якостей громадянина
української держави. Козацтво було, є і буде неодмінно неповторною
моделлю суспільного розвитку з оригінальним соціально-політичним
устроєм, своєрідним побутом, традиціями, етичними й правовими нор-
мами та інститутами, культурою, фольклором.
Переосмислення системи культурних, національних, духовних цінно-

стей зумовлює оновлення змісту процесу становлення особистості, за-
собів діяльності осередку.

 Чим глибше проникнення молоді в скарбницю матеріальної і ду-
ховної культури Батьківщини, вітчизняної історії і осмислення нею най-
вищих досягнень своєї нації, тим глибші патріотичні почуття, стійкіші
громадянські пориви. Це забезпечує прилив сил, внутрішньої енергії,
вищою стає продуктивність навчання, трудової діяльності в ім’я наро-
ду, Вітчизни.
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ВИСНОВКИ

Відокремлений підрозділ „Лисичанський педагогічний коледж ДЗ
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” – це
гарант якісної освіти майбутніх спеціалістів для освіти України.

75 років на ниві освіти України Лисичанський педагогічний коледж
здійснює підготовку спеціалістів для освіти України за спеціальностя-
ми: „Дошкільна освіта”, „Початкова освіта”, „Технологічна освіта”,
„Фізичне виховання”, „Практична психологія”, „Видавнича справа та
редагування” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “молодший спеці-
аліст”, “бакалавр”. Це більше 25 тисяч спеціалістів, яким Лисичанський
педагогічний коледж надав якісну освіту. Імена випускників коледжу
серед педагогів-новаторів Луганщини та України.

 Локальна комп’ютерна мережа, 4 мультимедійні аудиторії, 3 сучасні
комп’ютерні лабораторії з приладами мультимедійного супроводу, елек-
тронна читальна зала та бібліотека, аудиторія для роботи з матеріалами
на електронних носіях, функціонування програм „Деканат” та „УФД.
Бібліотека”, 30 сучасних навчальних кабінетів та майстерні, 2 трена-
жерних зали, 2 спортивних зали, п’ять навчальних лабораторій, 2
комп’ютерні лабораторії, музейний комплекс забезпечують інноваційну
діяльність педагогічного колективу щодо якісної підготовки майбут-
нього спеціаліста до роботи в умовах інноваційного освітнього простору.
Кожного року в коледжі з’являються нові навчальні аудиторії, облад-
нані сучасною комп’ютерною технікою.
ВП „Лисичанський педагогічний коледж ДЗ „Луганський національ-

ний університет імені Тараса Шевченка” – це один із лідерів творчого
застосування сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій серед ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації України:

– 50 авторських електронних підручників і комп’ютерних програм
створених у коледжній лабораторії „Сучасний електронний підручник”
навчально-наукового центру „Формування майбутнього фахівця в умо-
вах інноваційного освітнього простору”, які здобувають перемогу в
щорічному конкурсі на кращий електронний підручник серед струк-
турних підрозділів ДЗ ”Луганський національний університет імені Та-
раса Шевченка”;

– авторські контролюючі програми на патріотичну тематику: „Ли-
сичанськ. Витоки Луганщини”, „Я сагу пою о родимом Донбассе...”,
„В. Сосюра: життєвий шлях і творчість”, які в 2007, 2008, 2010 роках
посіли І місця в обласному конкурсі;
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– перемоги на Всеукраїнському конкурсі „Успішний проект” з ви-
користанням ІКТ в межах програми Intel® „Навчання для майбутнього”;

– формування ІКТ-компетентності викладачів та майбутніх педа-
гогів у процесі діяльності коледжного науково-навчального центру
„Формування майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього
простору”;

– творче застосування інформаційно-комунікаційних технологій як
засобу інтеграції навчальної, наукової, навчально-виробничої, соціаль-
но-гуманітарної роботи;

– удосконалення ефективних традиційних форм навчання через роз-
робку лекцій з медіа-ресурсами, навчальних проектів за програмою
Intel® „Навчання для майбутнього”, виступів з опорою на мультимедійні
презентації, організацію роботи з електронними енциклопедіями та під-
ручниками;

– проведення наукових заходів, лекцій, дискусій, зустрічей за учас-
тю провідних науковців у галузі освіти  в режимі он-лайн.
Формуванню молодого спеціаліста з вищою освітою, творчого, ініціа-

тивного, який має організаторські навички й уміння впроваджувати в
практику нових досягнень наукової й технічної думки, здатного змінюва-
тися та пристосовуватися до нових потреб ринку праці, сприяє система
студентської наукової роботи, що представлена науковим студентським
товариством „Творчість”, експериментальним майданчиком, педагогіч-
ними лабораторіями, творчо-пошуковими групами, індивідуальними
науково-дослідними роботами. Студенти коледжу є переможцями Все-
українських студентських олімпіад зі спеціальностей; Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт з психології та педагогіки; Між-
народного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїн-
ської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І – ІІ рівнів
акредитації, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка, Всеукраїнського конкурсу
„Педагог – це звучить гордо”, який проводила редакція журналів „Прак-
тика управління закладом освіти” та „Практика управління дошкільним
закладом” Міжнародного центру фінансово-економічного розвитку.
Особлива гордість коледжу – це спортивні досягнення студентів,

серед яких чемпіон світу з косікі карате-до (Японія, 2010 р.), призери
чемпіонатів Європи та України з косікі карате-до, карате. ВП „Лиси-
чанський педагогічний коледж ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” є ліде-
ром у щорічних оглядах-конкурсах на кращий стан фізичної культури
серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Луганської області.
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Студенти коледжу є лауреатами іменних стипендій Президента
України й Верховної Ради України, обласної Ради; лауреатами „Форму-
ли успіху” ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, лауреатами щорічних
обласних конкурсів „Кращий студент року”.
Вихованню сучасного педагога-професіонала, громадянина, твор-

чої індивідуальності сприяє авторська модель соціально-гуманітарної
роботи „Шлях у досконалість”. Осередком духовності викладачів та
студентів, плекання майбутнього педагога є музейний комплекс коледжу:
музей „Молода Гвардія”, музей історії коледжу, музей сучасного украї-
нознавства, музей історії педагогіки та освіти – у якому  відображено
усі неминущі духовні, мистецькі цінності, набуті впродовж віків, які
треба зберігати, примножувати й передавати нащадкам. Ефективність
діяльності музейного комплексу забезпечується використанням авторсь-
ких комп’ютерних програм на патріотичну тематику, відеоматеріалами,
методичними портфоліо виховних заходів та  науковими проектами.
Вирішення основних завдань виховання студентської молоді відбу-

вається в процесі діяльності культурно-виховного центру „Відроджен-
ня”. Складниками системи соціально-гуманітарної роботи ВП „Лиси-
чанський педагогічний коледж ДЗ „Луганський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка” є культурно-виховна діяльність первинної
козацької організації (2008 р.).

„Зроби крок собі назустріч! Зміни світ на краще” – під таким деві-
зом діє волонтерський загін коледжу „Милосердя”.
Педагогічною лабораторією з розвитку творчого потенціалу май-

бутнього вчителя, формування його професійно-педагогічної культури
є коледжний  студентський педагогічний загін „Дивосвіт”.
Шлях у досконалість... Ці слова достатньою мірою відповідають

змісту роботи викладачів, становленню студента як особистості, атмо-
сфері навчального закладу в цілому. Не стояти на місці, вчитися протя-
гом усього життя, досягати кращих результатів – ось основна мета пе-
дагогічного колективу коледжу.
ВП „Лисичанський педагогічний коледж ДЗ „Луганський національ-

ний університет імені Тараса Шевченка” – активний учасник і перемо-
жець обласних конкурсів-оглядів педагогічних інновацій, Міжнарод-
них виставок „Освіта та кар’єра в Україні”, Міжнародних та Всеукраїн-
ських освітянських та наукових форумів у номінаціях „Творче засто-
сування інформаційно-комунікаційних технологій – запорука якісної
освіти” (2005-2009 рр.) та „Компетентнісний підхід в освітній діяльності”
(2010 р.).
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Інноваційна діяльність ВП „Лисичанський педагогічний коледж
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” з
якісної підготовки фахівців для освіти України відзначена:

– громадською акцією „Флагман освіти” за підтримки Верховної
ради України, Міністерства освіти і науки України, Національної Ака-
демії наук України, академії педагогічних наук України: ми володарі
відзнак „Флагман освіти і науки України-2009” та „Флагман освіти і
науки України-2011”;

– грамотами та дипломами Міжнародних виставок „Освіта і
кар’єра в Україні”, Міжнародних та Всеукраїнських освітянських та
наукових форумів;

– подяками Дирекції освітніх програм корпорації Іntel в Україні.
ВП „Лисичанський педагогічний коледж ДЗ „Луганський національ-

ний університет імені Тараса Шевченка” сьогодні – це сучасний на-
вчальний заклад східної України, який працює за новими європейськи-
ми стандартами освіти, це молода перспективна команда викладачів;
міцна, велика родина, здатна виховати не одне покоління талановитих
вчителів, педагогів та вихователів.

Висловлюємо щиру подяку за допомогу у підготовці матеріалів
монографії Голові Луганського обласного об’єднання Всеукраїнсько-
го товариства „Просвіта” імені Тараса Шевченка, доценту кафед-
ри історії України ДЗ „Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка”, заслуженому працівнику освіти України Семи-
стязі Володимиру Федоровичу та директору краєзнавчого музею
м. Лисичанськ, заслуженому працівнику освіти України Блідченку
Петру Михайловичу.
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Викладацький колектив
Лисичанського педагогічного коледжу (2008 рік)

Співробітники Лисичанського педагогічного коледжу (2008 рік)
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Регіональна науково-практична конференція
„Патріотичне становлення особистості”

(Марченко В. С., заступник міського голови)

Посвята в козаки
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Засідання обласного методичного об’єднання викладачів
української мови ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації Луганської обл.

(квітень 2012 року)

Відкриття першої конференції „Мовна палітра Луганщини”
(директор Г. М. Мінєнко)
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Музей історії коледжу
(С. В. Севрюк,
Г. М. Мінєнко,
В. С. Курило)

Ветерани
педагогічної праці
в музеї історії коледжу

Музей „Молодої
гвардії”
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Кабінет-музей
історії педагогіки
і освіти

Кабінет-музей
історії педагогіки

і освіти

Лабораторія
початкової освіти
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Агітбригада коледжу

Конкурс дитячої пісні (2012)
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Робота волонтерів
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Відкрита Всеукраїнська
науково-практична
конференція за участю
країн СНД
„Актуальні проблеми
фізичного виховання
в Україні”
(2011)

Команда коледжу
на Фестивалі спорту

в ЛНУ

Зустріч
студентів коледжу
з олімпійськими
чемпіонами
Луганщини
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Лижна підготовка

Кубок з баскетболу пам’яті
викладача коледжу
В. Байракова

Політанська Т.,
студентка спеціальності „Фізичне
виховання”, чемпіонка світу
з косіка карате-до (Токіо, 2010)

Заняття з плавання

Коледжна собака Кері –
чемпіонка України,

тренер Кучинська М., студентка
спеціальності „Початкова освіта”

Коледжна секція з косіка карате-до,
тренер Єршов С.І.
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Відкриття лабораторії фахової компетентності
педагога дошкільної освіти

(Г. М. Мінєнко та Н. В. Гавриш, 2013 рік)

Регіональний семінар
„Актуальні проблеми дошкільної освіти”

(пленарне засідання, 2013 рік)
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Регіональний семінар
„Актуальні проблеми дошкільної освіти”

(пленарне засідання, 2013 рік)

Регіональний семінар учителів англійської мови (2013 рік)
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Почесний гість коледжу Дунаєв С. В.,
міський голова Лисичанська  (2012 рік)

Зустріч студентського парламенту коледжу
з представниками міського самоврядування (2012 рік)
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Зустріч з ветеранами (2010 рік)

Зустріч з ветеранами (2011 рік)



290

Регіональний семінар „Краєзнавчий компонент у змісті початкової освіти”
(пленарне засідання, Скурідіна С. В. з учнями ЗОШ № 13, 2013 рік)

Регіональний семінар „Краєзнавчий компонент у змісті початкової освіти”
(пленарне засідання, Трегубенко О. М., 2013 рік)
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Перші дні дитини в школі

Педагогічна практика
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Міський фестиваль повітряних зміїв (2011 рік)

Зустріч з сином В.Сосюри (2008 рік)
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ГОНЧАРЕНКО Наталія Олександрівна – викладач загальної
педагогіки ВП „Лисичанський педагогічний коледж ДЗ „Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка”

ІГНАТУША Алла Леонідівна – викладач загальної педагогіки
ВП „Лисичанський педагогічний коледж ДЗ „Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка”

КРОШКА Світлана Андріївна – викладач предметів фізкультур-
ного циклу ВП „Лисичанський педагогічний коледж ДЗ „Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка”

МАТЛІНА Олена Володимірівна – викладач дошкільної педаго-
гіки, заступник директора з соціально-гуманітарної роботи ВП „Лиси-
чанський педагогічний коледж ДЗ „Луганський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка”

МІНЄНКО Галина Миколаївна – викладач природничих дисцип-
лін, директор ВП „Лисичанський педагогічний коледж ДЗ „Лугансь-
кий національний університет імені Тараса Шевченка”

СЕВАСТЯНОВА Ольга Анатоліївна – викладач загальної філо-
логії ВП „Лисичанський педагогічний коледж ДЗ „Луганський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка”

СЕРГІЄНКО Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук,
викладач української філології ВП „Лисичанський педагогічний коледж
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
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75 років на ниві освіти України: шляхом випробувань і звер-
шень / Гончаренко Н. О., Ігнатуша А. Л., Крошка С. А. та ін. ; за
заг. ред. Г. М. Мінєнко ; за наук. ред. В. С. Курила. – Колективна
монографія
Монографія присвячена 75-річній історії освітянської діяльності

Відокремленого підрозділу „Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ
імені Тараса Шевченка”; досвіду інноваційної діяльності щодо забезпе-
чення якісної підготовки фахівців для освіти України на основі творчо-
го застосування сучасних педагогічних та інформаційно-комунікацій-
них технологій; досвіду та інноваціям у вихованні сучасного педагога-
професіонала, громадянина, творчої особистості. Монографія складаєть-
ся з чотирьох розділів, у яких представлено історико-художній огляд,
теоретичні засади, практичні аспекти упровадження інноваційних ідей
та досвід підготовки майбутніх фахівців в умовах педагогічного вищо-
го навчального закладу І – ІІ рівнів акредитації. Монографія розрахо-
вана на широке коло читачів – аспірантів, магістрантів, докторантів,
викладачів педагогічних вищих навчальних закладів, науковців, молодь,
яка мріє своє життя присвятити вихованню молодого покоління.

 Ключові слова: авторська модель, альтернативні форми роботи; ін-
новаційна діяльність, інтеграція навчальної та наукової роботи, інфор-
маційне середовище, інформаційно-комунікаційні технології; музейна
педагогіка, особистість конкурентоспроможного фахівця, педагогічні
інновації, педагогічна практика, професійна спрямованість; соціально-
гуманітарна робота.

75 лет на поприще образования Украины: путём испытаний и
свершений / Гончаренко Н. А., Игнатуша А. Л., Крошка С. А. и
др. ; под общ. ред. Г. Н. Миненко ; под науч. ред. В. С. Курило. –
Коллективная монография
Монография посвящена 75-й годовщине истории образовательной

деятельности Структурного подразделения „Лисичанский педагогичес-
кий колледж Луганского национального университета имени Тараса
Шевченко”; опыту инновационной деятельности по обеспечению каче-
ственной подготовки специалистов для образования Украины на осно-
ве творческого использования современных педагогических и инфор-
мационно-коммуникационных технологий; опыту и инновациям в вос-
питании современного педагога-рофессионала, гражданина, творчес-
кой личности. Монография состоит из четырех разделов, в которых
представлены историко-художественный обзор, теоретические основы,
практические аспекты внедрения инновационных идей и опыт подго-
товки будущих специалистов в условиях педагогического высшего



295

учебного заведения І-ІІ уровней аккредитации. Монография рассчита-
на на широкий круг читателей – аспирантов, магистрантов, докто-
рантов, преподавателей педагогических высших учебных заведений,
научных деятелей.

Ключевые слова: авторская модель, альтернативные формы рабо-
ты, инновационная деятельность, интеграция  учебной и научной рабо-
ты, информационная среда, информационно-коммуникационные техно-
логии, музейная педагогика, личность конкурентно-способного специ-
алиста, педагогические инновации, педагогическая практика, профес-
сиональная направленность; социально-гуманитарная работа.

75 Years of Education of Ukraine: Trials and Achivements /
Honcharenko N. O., Ihnatusha A. L., Kroshka S. A., et al. Ed. by
H. M. Minenko; sci. ed. by V. S. Kurylo.  – Collective monograph

The book is dedicated to 75-year history of educational activities of
Separated subdivision „Lisichansk Pedagogical College of Luhansk Taras
Shevchenko national University”. The first section of the monograph
presents historical - artistic overview of formation and development of the
institution on the difficult path of development from the evening school to
the college. The second and the third sections are devoted to experience
innovation institutions to provide high quality training for education in Ukraine
based on the creative application of modern teaching and information and
communication technology the capabilities of museum pedagogic, creating
an information environment, integrating of scientific and educational,
teaching practice , the organization of effective collaboration with leading
scientists in the field of education, seeking innovative approaches to
vocational and educational culture of the future specialist. The fourth section
of the monograph is depicting an innovative system of social and
humanitarian work in a teaching institution of higher education on modern
education teacher - professional, citizen, creative personality, the experience
of the author’s model of social and humanitarian work „The Way of
Perfection” as a condition of conservation and transformation of human
qualities in pedagogical interaction. The book is designed for a wide range
of readers - graduate students, undergraduates, doctoral students, teachers
pedagogical universities, academics, young people who wants to dedicate
his life to educating the younger generation.

Key words: alternative forms of work, authoring model, innovation,
information environment, information-communication technologies, the
integration of academic and scientific work, museum education, pedagogical
innovation, personality competitive specialist.
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