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ІННОВАЦІЇ В ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

УДК 376+616.8+616.22-008.5 
 

Л. В. Арнаутова 
 

МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ЦНС У ДІТЕЙ  
ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ ПРОМОВИ 

 
Мова – найважливіша складова нервово-психічного розвитку 

дитини, становлення якої відбувається протягом перших років життя, але 
в подальшому визначає її якість у всі наступні вікові періоди. 

Відхилення в розвитку нервово-психічних функцій у дітей раннього 
віку в більшості випадків своїми коренями йдуть в перинатальний період 
і є комплексною медико-педагогічною проблемою. 

В останні роки спостерігається зростання частоти перинатальних 
уражень мозку. Академік А. Баранов зазначає, що упродовж останніх  
5-6 років щорічно 35-37% дітей народжуються хворими або захворіли в 
період новонародженості, не менше 9-10% дітей народжуються 
недоношеними і з низькою масою тіла. Збільшується кількість дітей, які 
мають порушення психічного, мовного і моторного розвитку різного 
ступеня тяжкості. В результаті надалі зростає кількість дітей, що 
зазнають значні труднощі соціальної адаптації, не здатних повністю 
засвоїти програму масових дошкільних та шкільних установ [1, с. 9]. 

Перспективи нервово-психічного розвитку та успішність навчання 
дітей з відхиленнями, їх шкільна і соціальна адаптація залежать від 
своєчасного виявлення порушень мовленнєвої та пізнавальної сферах. 
Ранній дитячий вік відноситься до критичних періодів онтогенезу. Тому, 
важливе значення мають правильні методологічні підходи до оцінки 
психічного розвитку дитини з перинатальною патологією, починаючи з 
домовного періоду. Пізня діагностика парціальних порушень психічних і 
мовних функцій у дітей раннього віку, несвоєчасність надання не тільки 
медичної, але і психолого-педагогічної допомоги, продовжують 
залишатися актуальними проблемами вітчизняної нейропедіатрії. 

Розвиток і формування функцій та навичок у людини в нормі 
можливі тільки в строго певні вікові періоди, і перш за все це відноситься 
до вищих психічних функцій – мови, уваги, пам’яті, мислення і 
соціальним навичкам, зокрема навичок спілкування, які багато в чому 
визначають особистісні особливості індивіда та його поведінку. Ці 
процеси детерміновані розвитком центральної нервової системи (ЦНС). 
Відхилення і порушення в розвитку ЦНС призводять до дизонтогенезу. 

Етіологія і патогенез загального недорозвитку мовлення 
різноманітні, але з клінічної точки зору найбільше значення має група 
загального недорозвитку мовлення, яка пов’язана з раннім органічним 
ураженням центральної нервової системи. Загальне недорозвинення 
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промови зазвичай є наслідком резидуально-органічного ураження мозку. 
Його слід відрізняти від порушень мовного розвитку при поточних 
нервово-психічних захворюваннях (епілепсії, шизофренії і багатьох 
інших).  

При резидуально-органічному ураженні центральної нервової 
системи виділяють два основних види порушень: 

1. дизонтогенетичні – як наслідок недорозвинення певних структур 
і фізіологічних систем або відставання термінів їх формування 
(прикладом таких порушень є загальне недорозвинення мовлення);  

2. енцефалопатічні – як наслідок пошкодження тих чи інших 
структур центральної нервової системи. Прикладом цих порушень 
можуть бути локальні мовні і рухові, а також інші розлади – дизартрія, 
дитячі церебральні паралічі, гідроцефалія тощо [4, с. 12]. 

Серед факторів, що сприяють виникнення загального недорозвитку 
мовлення у дітей, розрізняють несприятливі зовнішні (екзогенні) і 
внутрішні (ендогенні) фактори, а також зовнішні умови навколишнього 
середовища. Ці фактори можуть впливати як у внутрішньоутробному 
періоді розвитку, так і під час пологів, а також в перші роки життя 
дитини.  

Серед патогенних факторів, що діють на нервову систему у 
внутрішньоутробному періоді, можливі токсикози, інтоксикації, 
порушення обміну речовин матері під час вагітності, дію деяких хімічних 
речовин, алкоголю, нікотину, наркотичних речовин, радіоактивне 
випромінювання. Можливі різні ураження внаслідок несумісності крові 
матері і плоду по резус-фактору або групової належності крові. 

Існує чіткий зв’язок між часом патогенного впливу на організм і 
клінічними проявами: чим раніше в ембріогенезі пошкоджується мозок 
плоду, тим більш виражені наслідки шкідливих впливів.  

Різні несприятливі дії як у внутрішньоутробному періоді розвитку, 
так і під час пологів (родова травма, асфіксія), а також в перші роки 
життя дитини можуть призводити до загального мовного недорозвитку. 

Структура мовної недостатності і процеси компенсації багато в 
чому визначаються тим, коли сталася мозкова поразка. В даний час 
доведено, що від часу поразки в значній мірі залежить характер аномалії 
розвитку мозку в цілому. Найбільш важке ураження мозку під впливом 
різних шкідливих впливів (інфекцій, інтоксикацій тощо) зазвичай 
виникає в період раннього ембріогенезу. 

Відомо, що закладка нервової трубки плода, з якої в подальшому 
розвиваються спинний і головний мозок, відбувається на 3-му тижні 
ембріонального періоду, але розвиток головного мозку у дитини триває і 
після народження. Третій – четвертий місяці внутрішньоутробної життя 
вважаються періодом найбільшої диференціації нервових клітин, 
диференціювання яких порушується під впливом несприятливих 
факторів. В залежності від того, які відділи нервової системи найбільш 
інтенсивно розвиваються в період впливу того або іншого шкідливого 
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чинника, недорозвинення може стосуватися переважно рухових, 
сенсорних, мовних або інтелектуальних функцій. При несприятливих 
умовах протягом всього внутрішньоутробного життя може мати місце 
недорозвинення всього мозку в цілому, з більш вираженим ураженням 
окремих мозкових структур, що обумовлює виникнення складного 
дефекту, наприклад поєднання олігофренії з моторної алалією і т. п. 

В залежності від часу ураження виділяють внутрішньоутробну 
патологію, порушення з боку центральної нервової системи, пов’язані з 
родовою травмою (інтранатальне ураження мозку), і постнатальне 
ушкодження, що виникає під впливом інфекцій та травм уже після 
народження дитини. 

Асфіксія (киснева недостатність) призводить до важких поразок 
багатьох відділів нервової системи. У своїй роботі Т. Набієва зазначає, 
що абсолютну більшість випробуваних (дітей з порушеннями мовлення) 
мали в анамнезі родову травму наслідком якої може бути асфіксія 
новонароджених. Основне ураження мозку при асфіксії включає 
вогнищевий некроз нервових клітин, поразка базальних гангліїв і 
таламуса. Внаслідок коливань артеріального тиску і розлади центральної 
регуляції судинного тонусу порушується мозковий кровобіг [5, с. 74; 75]. 

Найбільш чутливими і вразливими по відношенню до асфіксії є 
гігантські пірамідні клітини п’ятого шару рухової зони кори головного 
мозку, які є першими нейронами еферентних шляхів. Поразка пірамідних 
клітин призводить до порушення синтезу електричного потенціалу і, 
отже, порушення передачі імпульсу до м’язів, що є причиною моторних 
дисфункцій. У дітей, які перенесли асфіксію, знижена швидкість 
поширення збудження по моторних волокнах периферичних нервів. 

Не кожна дитина, що перенесла асфіксію, має мовну патологію, але 
комплекс неврологічних і поведінкових характеристик робить її 
виникнення у дітей після сильного «поштовху» досить імовірним. Таким 
чином, можна виділити асфіксію новонародженого як один з 
найважливіших факторів ризику виникнення мовної патології у дітей. 

В даний час показано, що вживання алкоголю і нікотину під час 
вагітності також може привести до порушень фізичного та нервово-
психічного розвитку дитини, одним з проявів яких часто є загальне 
недорозвинення промови. При алкогольному синдромі плоду діти 
народжуються з низькою масою тіла навіть при доношеній вагітності, 
відстають у фізичному і психічному розвитку. Можуть бути вираженими 
загальна диспластичність статури, стійкі дефіцити зростання і ваги, 
деформація грудної клітки, мікроцефальний або (рідше) гідроцефальний 
череп, коротка шия, недорозвинення верхньої та нижньої щелеп, високе, 
«готичне» піднебіння, вузькі і короткі очні щілини, широке перенісся і 
цілий ряд інших ознак, що поєднуються з різними аномаліями і вадами 
розвитку внутрішніх органів, зору, слуху та інші. Загальне 
недорозвинення мовлення у цих дітей поєднується з синдромами 
рухового розгальмування, афективної збудливості й з украй низькою 
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розумовою працездатністю. Раннє виявлення цих дітей, ізоляція їх від 
батьків, які вживають алкоголь, правильно організована медична, 
виховна та логопедична робота мають важливе значення в попередженні 
у них мовного та інтелектуального недорозвинення [4, c. 10; 11]. 

До післяпологових тератогених чинниках, що викликають 
порушення розвитку мовних і немовних функціональних систем, 
відносяться перенесені в ранньому дитячому віці захворювання. 
Найбільш важкими і небезпечними є інфекційні хвороби нервової 
системи: менінгіт, енцефаліт і поліомієліт, лікування яких 
супроводжується застосуванням антибіотиків. 

За даними деяких дослідників, антибіотики згубно впливають на 
становлення мовної функції. Добре відомо, що пеніцилін викликає 
судомну активність у неокортексі тварин. Антибіотики підвищують 
чутливість певних нейронних груп, діяльність яких синхронізується і 
розповсюджується на інші клітини. Фактори, що керують поширенням 
активності від скупчень судомних клітин на інші області, мабуть, дуже 
різноманітні. За даними Т. Набієвої близько 50% піддослідних приймали 
антибіотики в ранньому дитинстві. Десять з них почали заїкатися 
протягом місяця після закінчення курсу лікування без будь-якої іншої 
видимої причини. Випадки, з якими їх батьки пов’язували початок 
заїкання у дитини, були дуже незначні і не повинні були викликати 
сильний стрес [5, с. 73]. 

Незважаючи на відсутність прямих доказів, передбачається, що, 
можливо, систематичні призначення антибіотиків у ранньому дитинстві, 
до становлення мовлення є провокуючим фактором виникнення її 
порушень. За спостереженнями Н. Набієвої, якщо дитина брав кілька 
курсів лікування антибіотиками протягом першого року життя, 
ймовірність виникнення мовленнєвої патології у такої дитини висока, а 
якщо це дитина, що народилася в асфіксії, порушення мовлення може 
виникнути навіть без провокуючого стресу. 

Таким чином, прийом антибіотиків у ранньому дитинстві, поряд з 
асфіксією новонароджених та іншими виробляють причинами, є 
фактором ризику виникнення мовної патології в ранньому дитинстві. 

Дослідження також показали зміни неврологічного статусу дітей з 
порушеннями мовлення. Це проявлялося синдромом церебральної 
вегетативної дисфункції часто в поєднанні з іншими синдромами 
ураження ЦНС, підвищеною судомною активністю організму дітей, що 
свідчить про тяжкості церебральних порушень.  

У дітей із загальним недорозвиненням мовлення змінюється 
електрична реактивність сенсомоторної кори навіть у спокої. Результати 
досліджень О. Вятлєвої вказують на глобальне відставання в розвитку 
реактивності і пізніше формування функціональних можливостей 
сенсомоторної кори у дітей з мовними порушеннями. Сенсомоторна кора 
є центром регулювання як рухів, так і мови. Прояви дизонтогенетичного 
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розвитку мозку цих дітей викликають незрілість рухової сфери, яке 
супроводжує провідне мовленнєве недорозвинення. 

У всіх дітей з загальним недорозвитком мовлення активність 
півкуль мозку при сприйнятті стимулів істотно відрізнявся від такого в 
нормі. В цілому відзначається менша, ніж в нормі активація кори 
півкуль, особливо передньо-асоціативних відділів, найбільш виражена у 
дітей з ЗНМ та порушеннями пам’яті. Для них також характерна слабка 
реорганізація активності при сприйнятті значимих стимулів: найбільш 
реактивні задні відділи кори, а реактивність передньо-асоціативних зон 
кори значно слабкіше, ніж у нормі [2, c. 177]. 

Аналіз психофізіологічних даних показує, що, незважаючи на 
значний поліморфізм складу дітей із ЗНМ, можна виділити ряд істотних 
відмітних особливостей діяльності мозку при мовленнєвої патології. 
Навчальна діяльність дітей із ЗНМ, у яких відзначається нормалізація 
активності мозкових структур, може бути значно поліпшена за 
допомогою педагогічних прийомів, що сприяють оптимізації процесів 
коркової регуляції.  

Розвиток перцептивно-когнітивних функцій дитини на наочному 
матеріалі сприяє, на думку Л. Григор’євої, формуванню функціональних 
взаємодій проекційних і асоціативних коркових областей, тобто 
вдосконаленню аналізуючої та інтегруючої систем мозку і, отже, 
розвитку розумових процесів [3, с. 207]. 

Корекція загального недорозвинення мовлення вимагає 
комплексного медико-педагогічного підходу і повинна здійснюватися 
шляхом тісної взаємодії лікарів, логопедів і батьків дитини. Рання 
медична діагностика мовленнєвої патології спільно з педагогічною 
діагностикою рівня мовленнєвого розвитку з розробкою програм 
логопедичної корекції безумовно будуть успішними. 
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Арнаутова Л. В. Морфо-функціональні зміни ЦНС у дітей із 
загальним недорозвиненням промови 

У статті показана роль перинатальної патології ЦНС у виникненні 
мовних порушень у дітей. Патогенетичні механізми церебральних 
ушкоджень при інфекційних, токсико-метаболічних і гіпоксично-
ішемічних впливах в кінцевому підсумку призводять до гіпоксії і 
загибелі клітин нервової тканини. Виявлення структурних змін у 
головному мозку новонароджених є раннім, об’єктивним прогностичним 
критерієм подальших порушень психомоторного розвитку різного 
ступеня тяжкості і супутніх їм мовних розладів. 

Навчальна діяльність дітей із ЗНМ, у яких відзначається 
нормалізація активності мозкових структур, може бути значно поліпшена 
за допомогою педагогічних прийомів, що сприяють оптимізації процесів 
коркової регуляції.  

Ключові слова: центральна нервова система, головний мозок, 
загальне недорозвинення мовлення, когнітивні функції. 

 
Арнаутова Л. В. Морфо-функциональные изменения ЦНС у 

детей с общим недоразвитием речи 
В статье показана роль перинатальной патологии ЦНС в 

возникновении речевых нарушений у детей. Патогенетические 
механизмы церебральных повреждений при инфекционных, токсико-
метаболических и гипоксически-ишемических воздействиях в конечном 
итоге приводят к гипоксии и гибели клеток нервной ткани. Выявление 
структурных изменений в головном мозге новорожденных является 
ранним объективным прогностическим критерием последующих 
нарушений психомоторного развития различной степени тяжести и 
сопутствующих им речевых расстройств. 

Учебная деятельность детей с ОНР, у которых отмечается 
нормализация активности мозговых структур, может быть значительно 
улучшена с помощью педагогических приемов, способствующих 
оптимизации процессов корковой регуляции.  

Ключевые слова: центральная нервная система, головной мозг, 
общее недоразвитие речи, когнитивные функции. 

 
Arnautova L. Morpho-functional CNS Changes for Children With 

General Underdevelopment of Speech 
The article shows the role of perinatal pathology of the CNS in the 

occurrence of speech violations for children. Pathogenic mechanisms of 
cerebral damage at infectious, toxic, metabolic and hypoxic-ischemic 
influencts finally lead to hypoxia and death of nerve tissue cells. Identification 
of structural changes in the newborn brain is an early objective prognostic 
criterion of following violations of psychomotor development of varying 
severity level and concomitant to them speech disorders.  
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Educational activities of children with GUS at the normalization of brain 
structures activity is marked and can be significantly improved by using 
pedagogical techniques that promote the optimization of processes of cortical 
regulation.  

Key words: сentral nervous system, brain, general underdevelopment of 
speech, cognitive function. 
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ВІЗУАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ У ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ 
З ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ 

АУТИЧНОГО СПЕКТРА 
 
Проблема добору адекватних особливостям особистості методів 

та прийомів логопедичної роботи з дітьми з розладами аутичного спектра 
(РАС) залишається гостро актуальною. Вона може бути вирішена тільки 
у випадку розуміння фахівцями сутності феномену аутизму 
та необхідності паралельної роботи вчителя-логопеда відразу 
у напрямках комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини та подолання 
недоліків навичок соціальної взаємодії. 

Н. Базима, Т. Скрипник, Д. Шульженко, аналізуючи дані про 
особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей із РАС, 
виділяють такі як нерівномірність дозрівання мовленнєвих та інших 
психічних функцій; порушення ієрархічних взаємовідносин між 
простими та складними структурами у межах кожної функціональної 
системи; порушення сприймання усного мовлення, усвідомлення змісту 
прочитаного, почутого; викривлення граматичних форм, порушення 
логічних зв’язків між окремими словами чи фразами; фрагментарність 
мовленнєвих асоціацій.  

Під час спроб надіслати комунікативний сигнал у вигляді слів, 
мовлення дитини з РАС частіше за все не звернено до співбесідника. 
У момент мовленнєвого висловлювання відсутні емоційно-експресивні 
прояви, жестикуляція, інтонаційна виразність. Діти з РАС мають 
нерозвинену просодичну сторону мовлення: темпо-ритмічна організація 
мовлення може порушуватися, спостерігається невміння модулювати 
голос за силою та висотою. Зв’язне мовлення характеризується грубими 
порушеннями на всіх рівнях розвитку, діалогічне мовлення нерозвинуте, 
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монологічне мовлення може проявлятися у вигляді відставлених 
ехолалій або тематичних застрявань на улюблених темах [4]. 

Шляхи корекції позначених вище порушень мовленнєвої функції 
пропонуються у працях Ф. Апе, О. Доленко, С. Морозової, 
Л. Нурієвої,  А. Хаустова, H. Tager-Flusberg. 

Але залишається недостатньо представленим у наукових розробках 
та публікаціях сектор використання у логопедичній роботі візуальних 
стратегій навчання. Виходячи з особливостей комунікативно-
мовленнєвого розвитку та всієї психічної сфери дітей із РАС, в цілому, 
застосування візуальних стратегій при побудові вчителем-логопедом 
корекційно-розвивальної роботи має сприяти підвищенню ефективності 
останньої.  

Метою статті є розгляд можливості використання у логопедичній 
роботі з дітьми з РАС візуальних стратегій, таких як мультимедійні 
презентації та відеомоделювання зокрема. 

Візуальні стратегії – побудова системи педагогічних впливів 
у взаємодії з дітьми з опорою на сучасні наочні методи та прийоми 
навчання. 

Незважаючи на все більш активне використання дидактичних 
засобів, які передбачають комбінування інформаційного впливу на різні 
органи чуття людини і на способи пред’явлення навчальної інформації, 
провідним видом сприйняття інформації при роботі з різними засобами 
навчання є зорове, що передбачає розвиток як традиційно наочних, так 
і інноваційних засобів і прийомів, що дозволяють активізувати роботу 
зору в процесі навчання. 

Поступово необхідність у інноваціях стає все більш очевидною, 
і вимагає якнайшвидшого осмислення. Потрібні нові дидактичні 
принципи корекційної педагогіки на основі інформаційних технологій, 
і нова дидактика, заснована на формуванні змістовних образів для 
створення «образу світу» дитини з особливими потребами, а саме, 
дитини з РАС. 

Використання величезних можливостей зорового аналізатора при 
візуалізації освітньої інформації вимагає врахування закономірностей 
зорового сприйняття дитини з РАС, грамотного використання візуальних 
методів в навчанні. При особливому структуруванні, кодуванні 
і пред’явленні матеріалу, за допомогою засобів візуалізації можна 
в згорнутому вигляді передавати ту мовленнєву інформацію, 
зі сприйманням якої у дітей з аутизмом є труднощі [6].  

Таким чином актуалізуються та активізуються пізнавальні 
механізми, доповнюються вербальний канал надходження інформації. 
Структурована інформація являє собою навчальні матеріали нового 
покоління, в яких образ і текст з’єднуються органічно, взаємно 
посилюючи один одного. Основна ідея таких матеріалів – передати 
думку в єдності образу і тексту, виходячи з положення, що образна 
і словесна складові мислення окремо не такі сильні, як при їх поєднанні. 
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Візуалізація в навчанні заснована на використанні особливих 
властивостей психічних образів як об’єктів пізнання і виражає ступінь 
доступності і зрозумілості цих образів для суб’єкта. Вона спирається на 
один із найважливіших принципів навчання – принцип наочності [1]. 

Адекватна візуалізація в першу чергу повинна переконати учня, 
можливо поки тільки на інтуїтивному рівні, в істинності якогось 
твердження. Тому використання графічних образів має виявитися 
особливо корисним на етапі формування понять. Під поняттями мається 
на увазі символічне відображення істотних властивостей предметів 
навколишнього світу, виділених в результаті аналітичної роботи. 
У кожному понятті згорнуто особливу предметну дію, що відтворює 
предмет пізнання за допомогою використання певних інструментальних 
засобів.  

Засоби візуалізації знань, які використовує вчитель-логопед 
у роботі з дітьми з РАС – це створення у зручній і доступній формі 
лексичних, фонетичних, граматичних, соціокультурних і комунікативних 
знань з метою їх узагальнення та більш ефективного засвоєння. 
На сьогоднішній день використовується велика кількість засобів 
візуалізації знань, особливу увагу привертають засоби візуалізації 
з використанням сучасних інформаційних технологій. 

Однією з візуальних стратегій, які може використовувати вчитель-
логопед у роботі з дітьми з РАС, є мультимедійна презентація. 
Це спеціально створений, з урахуванням індивідуальних особливостей 
дитини з РАС і найближчих цілей роботи, набір слайдів і спецефектів. 

Перевага презентації як засобу візуалізації полягає в тому, 
що знання передається в єдності образу і тексту, задіюючи поряд 
з відчуттям пам’ять, мислення, уяву і особистісний смисл. Інформація, 
представлена в презентації, сприймається дитиною, як зразок (шаблон, 
ментальний конструктор). У ході занять поступово відбувається 
привласнення особистістю цього шаблону і перенесення його у спочатку 
сталі, а потім змінені навчальні комунікативні ситуації [3, с. 82].  

Динамічні презентації, які фактично представляють собою 
навчальне відео, засноване на мультимедійній презентації з активним 
використанням анімаційних ефектів, можуть бути корисними при 
відпрацюванні з дітьми з аутизмом соціальних навичок, навичок 
діалогічного мовлення. 

Такий підхід заснований на відеомоделюванні – Video modeling 
(VM) і об’єднує методи і техніки, які передбачають навчання дітей 
і підлітків із РАС соціальним навичкам за допомогою демонстрації цих 
навичок за допомогою відеоапаратури. Це один із небагатьох методів, 
який науково обґрунтований і верифікований як діючий спосіб 
поліпшення соціального функціонування таких дітей [7]. 

Використання на логопедичних заняття мультимедійних 
презентацій дозволяє реалізувати комунікативний підхід до оволодіння 
всіма аспектами рідної мови: пізнавальним, навчальним, розвивальним 
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і виховним, а всередині навчального аспекту – різними видами 
мовленнєвої діяльності: читанням, говорінням, аудіюванням, писанням. 
Створення і використання мультимедійних презентацій допомагає 
реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечує 
індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей 
дітей. 

Відеомоделювання – це демонстрація коротких роликів, які зняті 
з метою відпрацювання певних комунікативно-мовленнєвих, побутових, 
соціальних навичок. На відеозаписі необхідну навичку демонструє інша 
дитина, дорослий, інколи – анімаційні герої.  

Наприклад, під час формування діалогічного мовлення, вчитель-
логопед може демонструвати візуальну модель спілкування між двома 
дітьми під час зустрічі. Діти зустрічаються, посміхаються один одному. 
Одна дитина вітається: «Доброго ранку!», інша дитина посміхається 
їй та відповідає: «Доброго ранку!».  

Такий діалог можна розбити на окремі кроки, які вчитель-логопед 
коментуватиме під час розбору з дитиною з РАС: зустріч (коментар 
дорослим емоцій дітей та їх міміки); вербальний сигнал першої дитини 
(привітання); невербальна відповідь другої дитини (посмішка); вербальна 
відповідь другої дитини (привітання).  

Деякі дослідження відзначають, що використання 
відеомоделювання при навчанні дитини з РАС буває більш ефективним, 
ніж при використанні живих моделей. Унікальність методу полягає 
в тому, що з його допомогою можна залучати і утримувати увагу дітей 
із РАС і навіть навчати співпереживання іншої точки зору і розумінню 
іншої людини, що неможливо за допомогою інших методів [5]. 

Отже, на сьогоднішній день досить добре зарекомендував себе 
у якості інструменту соціалізації дітей і підлітків із РАС підхід, 
заснований на застосуванні віртуальної реальності. Подібні технології, 
розроблені для дітей із аутизмом, сфокусовані на моделюванні реального 
оточення і засвоєнні у віртуальному просторі корисних соціальних 
і комунікативних навичок, формування і розвиток яких ускладнені 
в природних умовах життєдіяльності. Використання візуальних стратегій 
вчителем-логопедом на логопедичних заняттях з дітьми з РАС сприятиме 
комплексному подоланню порушень комунікативно-мовленнєвого 
розвитку та навичок соціальної інтеракції. 
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Гончар Г. Д. Візуальні стратегії у логопедичній роботі з 

формування мовлення дітей з розладами аутичного спектра 
У статті актуалізується проблема добору адекватних особливостям 

особистості методів та прийомів логопедичної роботи з дітьми з 
розладами аутичного спектра (РАС) та необхідність проведення 
вчителем-логопедом паралельної корекційної роботи з розвитку 
комунікативних та соціальних навичок. Описано особливості 
комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей з РАС. Схарактеризовано 
процес актуалізації та активізації пізнавальних механізмів, доповнення 
вербального каналу надходження інформації за рахунок використання 
величезних можливостей зорового аналізатора при візуалізації освітньої 
інформації вчителем-логопедом для дітей з РАС. Визначено поняття 
«візуальні стратегії» та «відеомоделювання». Розкрита сутність 
відеомоделювання та наведено приклад можливого використання 
вчителем-логопедом відеозапису у покроковій роботі з відпрацювання 
навички привітання.  

Ключові слова: візуальні стратегії, розлади аутичного спектра, 
відеомоделювання, мультимедійна презентація. 

 
Гончар А. Д. Визуальные стратегии в логопедической работе по 

формированию речи детей с расстройствами аутистического спектра 
В статье актуализируется проблема подбора адекватных 

особенностям личности ребенка с расстройством аутистического спектра 
(РАС) методов и приемов логопедической работы и необходимости 
проведения учителем-логопедом параллельной коррекционной работы по 
развитию коммуникативных и социальных навыков. Описаны 
особенности коммуникативно-речевого развития детей с РАС. 
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Охарактеризован процесс актуализации и активизации познавательных 
механизмов, дополнения вербального канала поступления информации 
за счет использования огромных возможностей зрительного анализатора 
при визуализации образовательной информации учителем-логопедом для 
детей с РАС. Определены понятия «визуальные стратегии» и 
«видеомоделирование». Раскрыта сущность видеомоделирования и 
приведен пример возможного использования учителем-логопедом 
видеозаписи в пошаговой работе по отработке навыка приветствия у 
ребенка с РАС. 

Ключевые слова: визуальные стратегии, расстройство 
аутистического спектра, видеомоделирование, мультимедийная 
презентация. 

 
Gonchar G. Visual Trategies on the Speech Formation of the 

Children With Autism Spectrum Disorders in Speech Therapy 
The article actualizes the problem of selection the methods and 

techniques of speech therapy, which appropriate characteristics of the 
individual child with autism spectrum disorder (ASD). Purpose of the article is 
a review of visual strategies possible using in speech therapy work with 
autistic children, such as multimedia presentations and the video modeling.The 
author insists on the need of parallel remedial work on the development of 
communication and social skills for speech therapist. The communicative and 
language development features of children with ASD are described. The 
process of updating and activation of cognitive mechanisms, verbal channel 
information becomes available add-ons by using the huge possibilities of the 
visual analyzer during visualization of educational information by speech 
therapist for children with ASD is characterized. The terms "visual strategy" 
and "video modeling" are defined. The essence of video modeling is disclosed. 
The most efficient and littleknown in Ukraine method of development of 
social skills and communication in children with ASD are described: video 
modeling. The example of the possible using the video in incremental work to 
simulate the welcome skill of a child with ASD by speech therapist is given. 

Key words: visual strategy, autism spectrum disorder, video modeling, 
multimedia presentation. 

 
Стаття надійшла до редакції 22.01.2017 р. 
Прийнято до друку 24.02.2017 р. 
Рецензент – д.п.н., проф. Савченко С. В. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (306), 2017  
 

 18 

УДК 371.928+371.916+796.042 
 
З. Р. Маматова 
 
КОРЕКЦІЙНО-КОМПЕНСАТОРНА СПРЯМОВАНІСТЬ  

В РОЗВИТКУ РУХОВОЇ СФЕРИ У ДІТЕЙ ІЗ ЗПР 11-15 РОКІВ 
 
Надання своєчасної психолого-педагогічної допомоги дітям з 

обмеженими можливостями (на всіх вікових етапах їх індивідуального 
розвитку) являється найбільш важливим напрямком сучасної спеціальної 
психології і корекційної педагогіки. Для вирішення практичних завдань в 
цій області мобілізуються зусилля вчених, практичних робітників, 
організаторів спеціальної освіти. 

У останні роки помітну роль в організації державної і 
альтернативної допомоги цим дітям грають асоціації батьків, суспільні 
фонди і рухи, які всіляко сприяють оптимізації статусу дітей і дорослих з 
обмеженими можливостями здоров’я, досягають того, щоб вони займали 
рівноправне положення в суспільстві.  

Серед різних категорій дітей, що потребують ранньої корекційної 
допомоги, особливе місце займають діти і підлітки із затримкою 
психічного розвитку. 

Проблема дослідження полягає в обґрунтуванні оптимальних 
шляхів корекції рухових порушень молодших школярів із ЗПР в процесі 
їх фізичного виховання. 

Перед нами стоять наступні корекційно-розвиваючі завдання: 
• виправлення і компенсація діяльності всіх фізіологічних систем 

організму, включаючи нервову; виправлення порушень діяльності 
опорно-рухового апарату і точності координації рухів. Особлива роль тут 
відводиться корекції порушень в психічній сфері. Використовуючи 
положення корекційної теорії, можна визначити наступні напрямки: 

• повне чи часткове виправлення чи пом’якшення недоліків 
розвитку дитини з метою відповідності особистості дитини запитам 
суспільства, а, насамперед, задоволення потреб самої особистості дитини 
в розвитку; 

• злиття науково-виховного процесу з корекційно-розвиваючим, 
при умові продуманості і чіткості постановки корекційних цілей; 

• корекція в сфері соціальної поведінки, формування і 
удосконалення комунікативних форм поведінки; 

• корекція і розвиток рухової сфери (дрібна і загальна моторика), 
подолання рухових порушень, рухової незручності, удосконалення 
координації рухів, розширення діапазону функціональних можливостей 
основних фізіологічних систем організму, формування оптимального 
рухового стереотипу; 

• корекція і розвиток вербальної і рухової пам’яті, уміння 
подумки відтворювати заданий рух ( ідеомоторне тренування); 
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• корекція і розвиток в області емоційно-вольової сфери, 
виховання вольових зусиль, адекватних емоційних реагувань; 

• розширення рухового режиму, що є засобом підвищення 
функціональних можливостей організму школярів із ЗПР. 

Відомо, що неодмінною умовою психічного розвитку дітей є стан їх 
фізичного здоров’я, оскільки воно багато в чому визначає їхню 
пізнавальну активність. Нормалізація фізичного стану – один із 
важливіших аспектів соціалізації дитини з інтелектуальною 
недостатністю (А. Дмитриев, 1991, 2002; Б. Сермеев, 1988; С. Евсеев, 
1996, 2000; Л. Шапкова, 1997, 1999, 2000 и др.) [3, с. 20; 6, с. 43]. 

У більшості дітей із ЗПР відзначаються порушення формування 
рухової сфери різного ступеню вираженості (Г. Бутко, 2002; 
К. Лебединская, 1975, 1985; В. Лебединский, 1985, 2001; И. Марковская, 
1977, 1993; Е. Мастюкова, 1987, 1992; М. Певзнер, 2001; З. Тржесоглава, 
У. Ульенкова, 1994, 2002; Л. Переслени, 1984; М. Адиловой, 1988; 
В. Лубовского, 1994; и др.) [3, с. 10–13; 5, с. 127–138]. 

Особливу значущість набуває розробка науково обґрунтованих 
методів корекції рухових порушень у зв’язку з розширенням мережі 
спеціальних шкіл і класів для дітей із ЗПР. Визначення змісту і методів 
корекції рухових порушень у молодших школярів із ЗПР може 
розглядатися як один із пріоритетних напрямів корекційної педагогіки. 
Такий напрям визначається як корекційно-розвиваючий; він 
розглядається і як форма дії на рухову недостатність, і як форма 
реадаптації рухових порушень (С. Евсеев, Л. Шапкова, 2000; Е. Черник, 
1997) [6, с. 10–13]. 

Рухові здібності дітей є частиною загальних здібностей, існують у 
взаємозв’язку і взаємодії з іншими сторонами розвитку дитини, що 
визначає необхідність корекційної роботи з подолання рухових порушень 
у дітей із ЗПР. 

Причому важливо враховувати, що активність пропріорецепторів 
при м’язовій роботі пришвидшує дозрівання структур мозку, що 
забезпечують виконання важко координованих рухових актів. Це в свою 
чергу сприятливо діє на динаміку вищих психічних функцій. 

Об’єктом нашого дослідження є процес фізичного виховання 
школярів 11-15 років із ЗПР. 

Предметом дослідження є рухові порушення і їх корекція засобами 
фізичного виховання у дітей середнього шкільного віку із затримкою 
психічного розвитку. 

Метою дослідження є вдосконалення процесу фізичного виховання 
школярів із ЗПР 11-15 років на основі розробленої комплексної програми 
корекції їх рухових порушень. 

Основні положення: 
1. У молодших школярів із ЗПР спостерігаються специфічні рухові 

порушення, що характеризуються різним ступенем вираження і 
варіативністю проявів. Найбільш значними серед них є: неточність 
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сприйняття і відтворення просторових величин, труднощі збереження 
рівноваги, ускладнення у виконанні рухів у максимальному темпі, слабке 
вираження симетричної моторної асиметрії. 

2. Використання критеріїв, що визначають рівень розвитку рухових 
здібностей учнів масових шкіл і «зону різку» дозволяє цілеспрямовано 
проводити своєчасну роботу після виявлення рухових порушень, для їх 
профілактики і корекції, для здійснення диференційованого та 
індивідуального підходу в процесі фізичного виховання. 

3. Подолання рухових порушень дітей із ЗПР можливе за умови 
впровадження в процес фізичного виховання комплексної програми 
корекції, розробленої з урахуванням сенситивних періодів розвитку 
рухових здібностей і виявлення особливостей рухової сфери цієї 
категорії дітей. 

У процесі аналізу змісту навчальної діяльності дітей із затримкою 
психічного розвитку (ЗПР) в умовах шкільної освіти виявлено такі 
протиріччя: 

• між низьким рівнем адаптивних можливостей організму дитини 
до умов шкільного навчання та відсутністю механізмів, спрямованих на 
їх підвищення; 

• між пристосувальним характером процесу фізичного розвитку 
дітей із ЗПР в умовах шкільного навчання і відсутністю механізму обліку 
у них потенційних можливостей. 

Зазначені протиріччя дозволяють сформулювати проблему 
дослідження, яка полягає в тому, що корекція рухової сфери і 
підвищення на цій основі адаптивних можливостей організму дітей із 
ЗПР може здійснюватися більш продуктивно при включенні в процес 
навчальної діяльності розширеного рухового режиму, побудованого з 
урахуванням індивідуальних потенційних можливостей школярів. У 
роботах вітчизняних дефектологів вказується, що саме ця категорія дітей 
потребує спеціальної психолого-педагогічної корекції розвитку [4, 
с. 339–347]. 

Серед найбільш характерних симптомів незрілості рухової сфери 
дітей із ЗПР відзначаються: порушення регуляції рухів, недостатня 
координація і чіткість мимовільних рухів, труднощі перемикання і 
автоматизації, недорозвинення тонких моторних актів і швидка 
втомлюваність (С. Ляпидевский, 1956; Т. Власова, М. Певзнер, 1967; 
Н. Вайзман, 1971; И. Марковская, 1993 и т.д.) [4, с. 127–138]. Отже, діти 
із ЗПР потребують методично обґрунтованих і спеціально підібраних 
заходів, спрямованих на корекцію їх психомоторної сфери. 

А. Леонтьєв (1975) стверджував, що психіка не просто проявляється 
в русі, а в даному разі рух формує психіку. 

А. Бернштейн (1974) стверджував, що при будь-якому руховому 
тренінгу вправляються НЕ руки, а мозок, що особливо актуально для 
дітей із ЗПР. 
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Вибір конкретних компенсаторно-відновлювальних шляхів для 
дітей із ЗПР значно полегшується, якщо за основу принципів корекції 
прийняти рівневу теорію організації рухів (Н. Бернштейн, 1947). Вона 
дозволяє розкласти складний руховий акт на складові компоненти і 
виявити стан церебральних рівнів, їх роль в регуляції рухів і дій. 

А. Фонарев (1977) показав, що у дитини існує вроджений 
функціональний зв’язок між м’язовою системою і мозковими 
структурами, діяльністю органів чуття і вісцеральними органами, 
руховою функцією і емоційною сферою. 

Фундаментальними експериментальними дослідженнями було 
доведено, що при використанні оптимальної системи фізичних вправ 
порушення руху при враженні кори головного мозку можуть успішно 
корегуватися А. Лурія, 1962. Раціональна система рухових вправ руйнує 
колишні і виробляє нові моторні форми, в яких будуть реалізовані нові 
відносини до оточуючого, полегшуючи таким чином процес їх 
формування. У світлі рівневої теорії організації рухів, слід активно 
використовувати положення Н. Бернштейна про опору, що лежать на 
нижче збереженому рівні, одночасно розвиваючи рух, керівництво якими 
здійснюється встановленими вище, що мають смислову сторону у своїй 
організації. 

Фізичне виховання дітей із ЗПР в умовах шкільного навчання 
зумовлює їх активну участь у всіх сферах діяльності: комунікативної, 
трудової, художньої, предметно-практичної. По суті, фізичне виховання 
виступає як інтегральний чинник впливу, як на особистість дитини, так і 
на його функціональні можливості. Фізична культура має великі 
можливості для корекції недоліків і вдосконалення моторики дітей з 
тими чи іншими обмеженими психофізичними можливостями 
(Н. Козленко, 1966) [3, с. 34–36]. 

Фізичне виховання особливо привабливе тим, що носить 
інтеграційний характер: воно так співвідноситься з іншими 
компонентами виховання, що виконання його власних завдань вирішує 
питання реалізації завдань і всіх інших компонентів виховного процесу. 
Так, наприклад, регулярні фізичні вправи, розвиток рухових умінь і 
навичок покращують функціональні можливості ЦНС. Фізичні вправи 
призводять до покращення пам’яті, уваги, спостережливості; рухове 
диференціювання сприяє диференціюванню понять, розвиває мову і 
мислення. 

L. Dodson, W. Mullens, 1969; E. Hull, S. Jouns, M. Ziegler, 1984; 
I. Hughes, 1984 вважають, регламентована м’язова активність знижує 
агресивність, сприяє зняттю фрустрацій, надає антистресовий ефект, 
знижує тривожність, нормалізує психоемоційну сферу. 

У дітей шкільного віку функції регулювання м’язової активності в 
більшій мірі залежать від аферентації на ранніх етапах онтогенезу. З 
віком ці функції стають більш стабільними, відображаючи 
вдосконалення в процесі індивідуального розвитку надійності 
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центральних механізмів управління моторикою. Основним моментом 
організації рухових дій є складання програми руху. Велика точність 
рухів свідчить про вдосконалення програмування моторного акту. 
Зменшення з віком в структурі важко координованих рухів числа 
флуктуацій є одним із факторів, що забезпечують у підлітків велику 
точність і плавність рухів, що можна вважати ознакою вдосконалення в 
онтогенезі центральних регуляторних функцій, в тому числі механізмів 
корекції. 

Це концептуальне положення про корекцію порушеної рухової 
сфери, на наш погляд, підтверджує концепцію Л. Виготського про 
корекцію порушених функцій на основі розвитку збережених [2, с. 12–
16]. 

З урахуванням вище викладеного представляється можливим 
висловити наступні моменти про те, що корекція порушених рухів є 
надзвичайно складна за своєю структурною взаємодією функціональної 
системи. Вона забезпечує подолання рухових порушень шляхом 
взаємозв’язку вище- і нижче згаданих структур і утворень центральної 
нервової системи при цілеспрямованому впливі на них як з боку 
еффекторного апарату, так і з боку психіки. 

На сьогоднішній день в літературі відсутні роботи, присвячені 
вивченню впливу різних режимів м’язової діяльності на організм дітей 
середнього шкільного віку із ЗПР, мало вивченими залишаються питання 
про характер впливу рухових режимів на їх фізичний розвиток, 
функціональний стан та адаптаційні можливості. 

Висновки. 
1. У процесі експериментального дослідження розроблено критерії 

оцінки рухових можливостей дітей із ЗПР 11-15 років, які можна 
використовувати в системі фізичного виховання для виявлення рухових 
порушень, диференціальної діагностики розвитку рухових здібностей.  

2. Дослідження рухових можливостей дітей із ЗПР 11-15 років 
дозволило встановити специфічні рухові порушення: неточність 
сприйняття і відтворення просторових величин, труднощі збереження 
статичної рівноваги, сповільненість складної рухової реакції, труднощі у 
виконанні рухів у максимальному темпі, а також недостатній розвиток 
гнучкості і загальної витривалості, слабке вираження моторної асиметрії. 
Порушення координаційних здібностей у дітей із ЗПР в основному 
пов’язані з недорозвиненням найбільш складних і високо організованих 
рівнів рухової діяльності. 

3. Для оптимізації процесу фізичного виховання школярів із ЗПР 
11-15 років необхідна спеціально організована система корекції рухових 
порушень засобами фізичного виховання. У цих умовах істотно 
підвищується рівень рухових можливостей школярів. 

4. Відповідно до виявлених в процесі дослідження рухових 
порушень, з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей із 
ЗПР, розроблена комплексна програма корекції рухових порушень дітей 
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із ЗПР, спрямована на вдосконалення здібностей точного управління 
рухами в просторі, утримання рівноваги, підтримки максимального 
темпу рухів, швидкого реагування, спроможності до регуляції психічного 
збудження, виконання рухових дій за словесною інструкцією, а також на 
розвиток загальної витривалості, гнучкості, моторної асиметрії. 

5. Спираючись на положення про загальні і специфічні 
закономірності розвитку дітей з нормальним і порушеним психічним 
розвитком, корекційна програма з подолання рухових порушень 
школярів із ЗПР 11-15 років будується цілісний комплексний вплив з 
урахуванням загальних принципів корекційної педагогіки та адаптивної 
фізичної культури. 

6. В результаті реалізації спеціальної корекційної програми на 
уроках фізичної культури, на рекреаційних заняттях протягом 
навчального дня (фізкультхвилинки на загальноосвітніх уроках, ігри на 
перервах, динамічні паузи в другій половині дня), на ранковій гігієнічній 
гімнастиці відбулися позитивні зміни показників рухових здібностей у 
порівнянні з вихідними, які є статистично значущими. 
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Маматова З. Р. Корекційно-компенсаторна спрямованість в 

розвитку рухової сфери у дітей із ЗПР 11-15 років 
Дана стаття присвячена проблемі рухових порушень у дітей з 

затримкою психічного розвитку 11-15 років, а також використання 
системи фізичних вправ, як засобів корекції та компенсації порушених та 
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недорозвинених функцій, що дозволяє передбачити чи послабити прояв 
вторинних відхилень у розвитку дітей із затримкою психічного розвитку. 
Крім того, автор розглядає питання про підвищення якості фізичного 
виховання дітей із затримкою психічного розвитку в рамках шкільного 
навчального закладу, розкриваючи можливості вдосконалення процесу 
фізичного виховання дітей 11-15 років із затримкою психічного розвитку 
через впровадження в шкільні установи різні інноваційних фізкультурно-
оздоровчих технологій. Автор виділяє в якості ведучого принципу 
єдності фізичного і психічного розвитку дітей в процесі рухової 
підготовки, а також взаємозв’язок і єдність впливу фізичного виховання 
дітей з затримкою психічного розвитку. 

Ключеві слова: затримка психічного розвитку, рухова сфера, 
фізична підготовленість, фізичний розвиток, корекція. 

 
Маматова З. Р. Коррекционно-компенсаторная направленность 

в развитии двигательной сферы у детей с ЗПР 11-15 лет 
Эта статья посвящена проблеме двигательных нарушений у детей с 

задержкой психического развития 11-15 лет, а также использование 
системы физических упражнений, как способа коррекции и компенсации 
нарушенных и неразвитых функций, что позволяет ослабить проявления 
вторичных нарушений в развитии детей с задержкой психического 
развития. 

Кроме того, автор рассматривается вопрос о повышении качества 
физического воспитания детей с задержкой психического развития в 
рамках школьного образовательного учреждения, раскрывая 
возможности совершенствования процесса физического воспитания 
детей 11-15 лет с задержкой психического развития через внедрение в 
школьные учреждения различные инновационных физкультурно-
оздоровительных технологий. Автор выделяет в качестве ведущего 
принципа единства физического и психического развития детей в 
процессе двигательной подготовки, а также взаимосвязь и единство 
воздействия физического воспитания детей с задержкой психического 
развития. 

Ключевые слова: задержка психического развития, двигательная 
сфера, физическая подготовленность, физическое развитие, коррекция. 

 
Mamatova Z. Correction and Compensatory Direction in the 

Development of the Motor Areas in Children With Mental Retardation 
11-15 years 

The article deals with the pupils’ problems with psychic development 
problems as well as the system of physical exercises, as a means of correction 
and compensation defective and underdeveloped functions that allows 
foreseeing or reducing secondary defects occurrence at children with psychic 
development problems. 
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The author also addresses the issue of improving the quality of physical 
education of children with mental retardation in the school educational 
institution, opening the possibility of improving the process of physical 
education of children 11-15 years old with mental retardation through the 
introduction in schools of various innovative health and fitness technology. 
The author identifies as a leading principle of the unity of physical and mental 
development of children in the process of preparation of the motor, as well as 
interconnection and unity of the impact of physical education of children with 
mental retardation. 

Correction of movement disorders is extremely complex in its structure. 
It provides the overcoming of movement disorders by the relationship the 
above and below the underlying structures and formations of the central 
nervous system in a targeted impact on them both from the effector system. To 
date, no published works devoted to the study of the impact of various modes 
of muscle activity on the body of secondary school age children with mental 
retardation, poorly understood, questions remain about the nature of the 
influence of the motor modes on their physical development, functional state, 
and adaptive capabilities. 

Key words: mental retardation, motor area, physical fitness, physical 
development, correction. 
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ 
 
Питання якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах перебудови освітньої системи країни, пошуки оптимальних форм, 
засобів та методів їхнього навчання останні роки турбують суспільство, 
педагогічну спільноту, батьків. Педагогічний експеримент, щодо почався 
в системі освіти нашої країни біля десяти років тому триває і до сьогодні, 
оскільки ще науково не обґрунтовані оптимальні форми роботи для даної 
категорії учнів, ще триває педагогічна дискусія щодо співвідношення 
спеціального та загального в навчанні дітей із особливими освітніми 
потребами, пріоритеті інтегрованого чи інклюзивного навчання [1; 2; 3]. 

Сторонники реалізації положень Саламанської декларації 
вважають, що якісна освіта дітей із особливими потребами означає їхнє 
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включення у загальну діяльність спільно із іншими дітьми, починаючи 
ще з дошкільного віку, де вони вчаться вести повноцінне суспільне 
життя. Що спільна освіта дітей із особливостями розвитку є єдиною 
можливістю для такої дитини включитися в суспільне життя, набути 
впевненості, свободи мислення, максимально можливої самостійності. А 
політика підтримки спеціальної освіти в країні не дозволяє повною 
мірою реалізувати право дитини з обмеженими можливостями здоров’я 
на якісну освіту та інтеграцію [4, с. 2–4]. 

Інші науковці вважають, що розкриття потенційних можливостей 
дітей з психофізичними вадами залежить не стільки від форм навчання 
(інтегративна чи інклюзивна), хоча вони й визначають різну ступінь 
соціальної адаптованості, скільки від гнучкості системи спеціальної 
освіти, рівня та діапазону наданих спеціальних послуг (медичних, 
психологічних, соціальних, логопедичних тощо), які задовольняють 
потреби дітей, відповідають їхнім індивідуальним запитам, забезпечуючи 
раннє виявлення порушення, єдність діагностики та корекції розвитку, 
відповідність змісту освіти можливостям дитини, наступність 
дошкільної, шкільної і післяшкільної освіти [1, с. 5]. 

Сьогодні достатньо якісно теоретично розроблено і практично 
обґрунтовано принципіальні засади роботи з учнями в системі 
спеціального навчання. Ґрунтовно представлені принципи навчально-
виховної роботи для школярів загальноосвітніх шкіл. Але реалії 
сьогодення такі, що більшість учнів навчаються у інтегрованих 
колективах, для яких майже зовсім відсутні науково-методичні 
напрацювання. Завданням даної роботи стало визначення та висвітлення 
принципів педагогічної роботи, придатних для організації навчально-
пізнавальної діяльності учнів з особливими освітніми потребами в 
умовах інтегрованого навчання. 

Навчання дитини з особливими освітніми потребами – є 
специфічним навчально-виховним процесом. Специфічність такої 
педагогічної діяльності обумовлена тим, що особливі освітні потреби 
дитини виникли внаслідок її стану. Як правило, цей стан 
характеризується наявністю певних психофізичних порушень, вад 
розвитку, наслідків захворювання чи захворювання дитини, але в 
кожному разі – певних обмежень здоров’я. Таким чином, кожна дитина, 
яка відноситься до категорії осіб з особливими освітніми потребами, це 
дитина яка має порушення в стані здоров’я фізичного чи психічного, або 
і фізичного і психічного. Виходячи із позицій гуманістичного підходу, 
якій має передувати в роботі з такими дітьми, учень з особливими 
освітніми потребами перед усім потребує захисту, а навчально-виховний 
процес із таким школярем повинен будуватись під гаслом «не нашкодь!». 
І ця відправна педагогічна позиція, повинна витримуватися не залежно 
від форми навчання дитини з особливими освітніми потребами: 
спеціальна, інтегрована чи інклюзивна. Якщо додати, що сучасна 
загальноосвітня школа, в якої на інтегрованих умовах навчаються діти із 
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особливими освітніми потребами, приймає в перший клас учнів із 6-ти 
років і не передбачає можливості навчання в одному класі дітей 
різновікових груп, стає зрозумілим наскільки дитина з особливими 
освітніми потребами, по своїм можливостям, особливо на початковій 
ланці освіти, буде відрізнятися від своїх нормально розвинутих 
однолітків. Що для якісного навчання, яке забезпечить розвиток такого 
учня в інтегрованих умовах освіти необхідно «перебудувати» навчально-
виховний процес. А точніше побудувати його на інших принципах 
організації навчально-пізнавальної діяльності, оскільки ті принципи, які 
пропонує спеціальна педагогіка для дітей з психофізичними 
відхиленнями не прийнятні для організації роботи в загальноосвітній 
школі, а ті принципи на яких ґрунтується навчально-виховний процес 
загальноосвітньої школи – неприйнятні для дитини з обмеженими 
можливостями здоров’я. 

Сьогодні навчально-виховний процес дітей з особливими освітніми 
потребами в загальноосвітніх школах частіше розглядається як 
«інклюзивне навчання». Але відповідно до «Стандартів спеціальних 
послуг, які надаються під час інклюзивного навчання дітей з особливими 
потребами» інклюзивне навчання передбачає не тільки наявність 
інтеграційного закладу (загальноосвітній заклад, який здійснює навчання 
дітей з особливими освітніми потребами з їхніми однолітками), а й 
створення спеціальних умов (безперешкодний доступ до навчальних і 
інших приміщень, спеціальні навчальні програми, засоби і методи 
навчання); оцінювання (на додатковому устаткуванні, поточне, 
персональний догляд); наявність мультидисциплінарної команди 
фахівців (із різних сфер: логопед, психолог, дефектолог, вихователь, 
помічник учителя, які проводять моніторинг стану дитини і надають 
допомогу учню і родині); індивідуальний план надання послуг (який 
розробляється фахівцями і відображує всі аспекти догляду та сфер життя 
учня і має прогностичну складову) [4, с. 21–22]. Інклюзивний навчальний 
процес має відбуватися диференційовано за індивідуальними 
програмами, посильними для дітей, і за умови кваліфікованої 
спеціалізованої корекційної допомоги. Крім учителя у навчальному 
процесі активну участь бере помічник учителя, який володіє корекційно-
компенсаторними технологіями. Він здійснює превентивне і корекційне 
сприяння та надає психологічну та корекційні послуги [2, с. 5]. Але такі 
умови навчання осіб з особливими освітніми потребами в 
загальноосвітніх закладах на сьогодні майже відсутні. Тому на часі більш 
доцільно розглядати умови надання якісних освітніх послуг особам з 
особливими освітніми потребами при їх інтегрованому навчанні у 
загальноосвітніх закладах. 

Інтегроване навчання передбачає таке направлення, при якому 
дитини з особливими освітніми потребами навчається у загальноосвітній 
школі без створення спеціальних умов навчання і без усунення існуючих 
перешкод (організаційних, програмних, психологічних, архітектурних 
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тощо), що на сьогодні більше розповсюджено у вітчизняній системі 
освіти. 

Треба зазначити, що підходи до організації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів з особливими освітніми потребами і школярів із нормою 
розвитку різні. Не урахування цього призводить до неякісного надання 
освітніх послуг усім учасникам освітнього процесу. Принципи 
корекційної педагогіки та спеціальної освіти достатньо повно 
представлені в літературі (О. Гонєєв, Н. Назарова, Т. Нікуленко, 
І. Підласий та ін.). До провідних принципів віднесено: єдність 
діагностики і корекції, педагогічного оптимізму, необхідності 
спеціальної педагогічної допомоги, диференційованого та 
індивідуального підходу в навчанні, необхідності ранньої педагогічної 
допомоги, корекційно-компенсаторне спрямування освітнього процесу, 
соціально-адаптоване спрямування освітнього процесу, діяльнісний 
підхід у вихованні і навчанні, принцип розвитку мислення, язику та 
комунікації, як засобів спеціального навчання [3, с. 212]. Реалізація цих 
принципіальних засад організації навчально-виховного процесу 
передбачена лише в спеціальних закладах освіти, для чого і створюються 
спеціальні освітні умови. Додержання їх в педагогічному процесі, поряд 
з іншими спеціальними умовами (менший кількісний склад учнів, 
пролонгований термін навчання, використання перцептивних методів 
навчання тощо) дозволяють особі з психофізичними вадами досягти 
певного рівня розвитку та освіти. Загальноосвітні школи будують свою 
навчально-виховну роботу спираючись в основному на інші положення, 
такі як: принцип науковості, принцип поваги до особистості учня та 
вимогливості до нього, принцип свідомості та активності особистості в 
цілісному педагогічному процесі, принцип зв’язку теорії з практикою та 
інші. У практичних робітників, які працюють з інтегрованими групами 
учнів, утруднення виникають вже на етапі визначення пріоритетності 
певних принципіальних положень організації навчально-виховної роботи 
з учнями, що мають особливі освітні потреби і колективу учнів у цілому. 
Враховуючи відсутність науково-методичних рекомендацій по цьому 
питанню кожен учитель вирішує його на свій розсуд, спираючись на 
власні знання, досвід, професіоналізм. 

Визначаючи принципіальні підходи організації навчально-
пізнавальної роботи в інтегрованих колективах учнів, будемо намагатись 
виходити перед усім із ідей гуманної педагогіки, враховуючи також 
соціальний запит і очікування щодо розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами. Пошук нових моделей навчання дітей із 
психофізичними вадами, відказ від спеціальної системи навчання 
викликано потребою активної соціалізації, соціальної інтеграції таких 
дітей, починаючи з дошкільного чи молодшого шкільного віку. Але не 
слід забувати, що інтегроване навчання змушує дитину з особливими 
освітніми потребами самому визнавати свою особливість, свою, не рідко, 
неповноправність. З одного буку це є болісним для дитини, з іншого – це 
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є умовою його соціалізації, умовою правильного життєвого вибору та 
всебічної соціальної інтеграції. Але будувати такий навчальний процес 
на засадах гуманної педагогіки досить важко. Не дивлячись на соціальні 
очікування та бажання батьків такі діти залишаються «дітьми з 
особливими потребами». І чим дитини менше, тим більше потреб вона 
має, більша необхідність їхнього урахування в побудові педагогічного 
процесу. Тому першим принципом доречно визначити принцип 
урахування потреб учня з особливостями психофізичного розвитку в ході 
організації навчально-пізнавальної діяльності. 

Не лише діти з обмеженими можливостями здоров’я мають певні 
потреби. Можна виділити декілька базових потреб любої дитини, що є 
актуальними в освітньому контексті: 

• потреба в любові, сприйняття дитини такою як вона є; 
• потреба у враженнях, пізнавальна потреба; 
• потреба в активності фізичної і психічної; 
• потреба у взаємодії, спілкуванні з іншими; 
• потреба в самореалізації, самопрезентації. 
У дитини з вадами психофізичного розвитку до цих потреби 

додаються її власні, особливі потреби: 
• потреба в індивідуальному темпі навчання; 
• потреба у додатковому відпочинку; 
• потреба у логопедичній допомозі; 
• потреба у спеціальних методах навчання і додаткових 

дидактичних засобах; 
• потреба у формуванні  правильних еталонів поведінки, тощо. 
Не правильно конструювати навчально-виховний процес в 

інтегративній групі учні не враховуючи різні потреби дітей, не 
визначаючи педагогічних умов, при яких ці потреби будуть задовільнено. 
Навіть базові потреби дитини не завжди задовольняються у повному 
обсягу. Так наприклад, потреба дитини в любові та сприйняттї є базовою 
для кожної дитини. Вона задовольняється при комплексній роботі 
батьків, школи, оточення дитини. Педагог може задовольнити цю 
потребу учня звертаючись до нього по імені; уважно вислуховуючи учня, 
демонструє при цьому прямий відкритий погляд; підтримуючи 
впевненість учня доброзичливим спокійним голосом, мімічними 
жестами: посмішкою, кивками голови, погладжуючи по плечу; 
використовуючи звернення від зменшено-пестливого у неформальній 
обстановці, до нейтрально-ділового при обговоренні навчальної теми.  

Усі діти потребують любові, але не усі її отримують відповідно до 
потреби. І не тому що учні з особливостями розвитку потребують більше 
любові, а тому що усі діти мають різні умови життя, родинних стосунків, 
соціальне оточення тощо. Любов і визнання дитини неможна замінити 
жалем і заходами  опіки дитини. Тому завдання учителя не лише самому 
в педагогічному процесі задовольняти цю потребу дитини, але й 
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створювати умови для задоволення її у кожного учня: діагностувати 
рівень потреби у дитини, визначати особливість родинних відношень, 
проводити роботу із батьками, виховувати доброзичливі відносини між 
учнями інтегрованого колективу, моделювати педагогічні ситуації, в 
яких учень отримає визнання від однолітків, навчати дітей «ділитись» 
любов’ю, добрими звичками, словами вдячності тощо. Такий підхід 
згладжує негативні відчуття дитини з особливими освітніми потребами 
щодо своєї неповноправності, додає їй впевненості, стає передумовою 
розвитку потенційних можливостей школяра. 

Дитина розвивається і навчається у взаємодії та спілкуванні. 
Дитина з особливими освітніми потребами не є виключенням. Ще 
Л. Виготський обґрунтував «соціальний компонент» компенсації дефекту 
як один із провідних чинників розвитку дитини з певними вадами [3, 
с. 148]. Враховуючи типові порушення, які притаманні усім дітям з 
вадами психофізичного розвитку, а саме порушення в сприйнятті, 
збереженні, утриманні та використанні інформації, сповільнений 
мовленивий розвиток спілкування та взаємодія є важливим фактором 
активізації пізнавальної діяльності такого учня. Який потребує створення 
педагогічних моделей залучення його до взаємодії та спілкування, а 
інтегрована група є найкращим засобом реалізації цієї потреби. 

Потребу дитини у взаємодії та спілкуванні педагог може 
задовольнити: 

• використовуючи «запрошуючи», відкриті жести, пози, варіації 
голосу; 

• позитивною реакцією на дитину, що наближується, поворотом 
голови, посмішкою; 

• дотриманням певного вільного простору між учителем і 
дитиною; 

• штучним створенням «обставин спілкування» (покласти учню 
на парту книгу, малюнок, щоб дитина звернулася з питанням до 
вчителя); 

• комплектуванням груп учнів для сумісного виконання певного 
завдання (Наташа, Оля та Діма готують усе необхідне для роботи з 
фарбами на уроці малювання); 

• педагогічне моделювання умов, що активізують спілкування 
учнів тощо. 

Для задоволення базової потреби дитини у фізичній активності 
педагог може використовувати: 

• слова та дії, що активізують учня; 
• створює умови для рухів, рухової активності усіх членів 

інтегрованої групи; 
• чередує різні види навантаження: інтелектуальне та фізичне, 

використовує фізичні завдання різної складності та інтенсивності; 
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• дозволяє дитини з особливими освітніми потребами обрати вид 
активності і підтримує її в досягненні певного результату; 

• постійно обновляє предмети (матеріал), що використовується, 
способи виконання, партнерів, змінює завдання, алгоритм роботи. 

Але цій роботі буде також передувати діагностика рухових потреб 
учня, оскільки на рівень цих потреб буде впливати і тип ВНД дитини, її 
руховий досвід, щоденний обсяг рухової активності, складність дефекту, 
стан здоров’я учня та інші чинники. 

Передбачаємо, що для реалізації цього принципу в умовах 
загальноосвітньої школи необхідно залучити не лише учителя-класовода, 
але й учителя фізичної культури, методиста з лікувальної фізичної 
культури, батьків-волонтерів. 

Потреба дитини у самореалізації та самопрезентації в умовах 
інтегрованого навчання може бути задовільнена у такий спосіб: 

• створення позитивних педагогічних ситуацій, для проявлення 
дитиною своїх умінь (ситуацій успіху); 

• створенні умов «кризи компетенції» – складних, проблемних 
ситуацій, у яких дитина змушена демонструвати свої уміння, 
комунікативні навички, актуалізувати набуті уміння; 

• відведення «місця для презентації», наприклад полки, на якої 
кожен учень, на певний час, може розмістити свій малюнок,  цікаве фото, 
власноруч виконану модель літака та інше; 

• надання дитині певної ролі: помічник (при виконанні певної 
роботи), відповідальний (по догляду за квітами), суддя (на ігровій 
перерві) тощо; 

• зміна позиції учня: капітан – ігрок – суддя; відповідальний – 
помічник – виконавець. 

Як вже відзначали, діти з особливими освітніми потребами це ті, які 
мають певні психофізичні порушення. Психічні відхилення в розвитку 
дитини з особливими освітніми потребами мають місце в складній 
структурі любого дефекту. Тому наступний принцип, який є 
обов’язковим для додержання в педагогічній роботі з інтегрованою 
групою учнів, це принцип психологічної комфортності освітнього 
простору, який передбачає створення довірлевой, доброзичливої 
атмосфери, запобігання стресоутворюючим чинникам освітнього 
процесу, що можуть спровокувати погіршення стану учня з особливими 
освітніми потребами. 

Навчання дитини з особливими освітніми потребами в інтегрованій 
групі може стати умовою як психологічного комфорту, так і 
дискомфорту, стресу для дитини. Наприклад, постійне невстигання за 
учнями основної групи, невдалі відповіді, небажання однокласників 
сидіти за одною партою створюють умови психологічного дискомфорту з 
яким дитина самотужки не здатна впоратися. У такому стані психічної і 
фізичної перенапруги освітні можливості дитини значно знижуються, 
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пізнавальна активність погіршується, уповільнюються усі психічні 
процеси, що негативно позначається не лише на навчальних досягненнях, 
а й на розвитку дитини,  його активності, стані здоров’я, що є небажаним 
і небезпечним. 

Якщо ж учню з особливими освітніми потребами, при навчальному 
невстиганні надається своєчасна посильна допомога в подоланні 
труднощів, він відчуває підтримку, розуміння однокласників, коли він 
сам вирішує поставлене перед ним завдання (яке може бути нижче 
рівнем, ніж у основної групи), він відчуває при цьому стан задоволення, 
відкриття, то і психологічні переживання даної ситуації матимуть 
позитивну емоційну характеристику – радості успіху, гордості за себе, 
вдячності однокласникам. Цю ситуацію можна схарактеризувати як 
психологічно комфортну. 

Психологічний дискомфорт при навчанні в інтегрованій групі 
можуть відчувати і діти із нормою розвитку. Цей стан може виникнути у 
наслідок дуже уповільнених темпів роботи на уроці, не цікавих для них 
уроках, необхідністю вислуховувати відповіді «слабих» учнів, 
відсутності розвивального впливу. Для запобігання цьому учитель 
інтегрованого колективу повинен завжди пред’являти учням завдання 
різного рівня складності, орієнтуючись на їхні можливості, активно 
впроваджувати в навчальний процес принцип диференційованого та 
індивідуального підходу. 

Визначимо деякі принципіальні умови для створення психологічно 
комфортного освітнього простору при інтегрованому навчанні:  

• взаємовідносини у інтегрованому колективі повинні 
ґрунтуватися на сприйнятті і повазі до кожного його члена; 

• освітня середовище (форми, вимоги, засоби та ін.) має бути 
гнучким, щоб при необхідності перебудуватися відповідно до мінливих 
потреб особистості; 

• в інтегрованому колективі мають бути визначені певні правила і 
норми, що регулюють процеси діяльності та взаємодії, які зрозумілі і 
прийнятні усіма учасниками і обов’язкові для дотримання; 

• напрями освітнього та виховного впливів повинні співпадати із 
впливами оточуючого середовища; 

• забезпечена психологічна підтримка та умови безпечної 
взаємодії в процесі навчально-виховної діяльності усіх учасників 
інтегрованої групи; 

• опора на взаємодію з педагогами та однолітками, спрямована на 
відкриття дитиною світу і самого себе у світі, використовуючи гуманні 
засоби та підходи. 

Реалізація педагогом цих підходів у навчально-виховному процесі 
забезпечить можливість «відкриття» кожної дитини, покращить її 
навчально-пізнавальну діяльність, стане передумовою розвитку учня з 
особливими освітніми потребами, забезпечить його повноцінну 
інтеграцію в освітнє середовище. 
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Подальший розвиток цього напряму вбачаємо у з’ясуванні шляхів 
реалізації виокремлених принципів організації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів з особливими освітніми потребами в умовах 
інтегрованого навчання на початковій ланці навчання. 
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Начинова О. В., Стадник О. Є. Принципи організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів з особливими освітніми 
потребами в умовах інтегрованого навчання 

У статті досліджуються шляхи покращення організації навчально-
пізнавальної діяльності школярів в інтегрованих учнівських колективах. 
Розглядається сутність особливих освітніх потреб учнів з обмеженими 
можливостями здоров’я та обґрунтовується необхідність визначення 
принципів організації навчально-пізнавальної діяльності для учнів в 
інтегрованих групах. Наголошується, що принципи організації навчально-
виховної роботи, на яких ґрунтується система спеціальної освіти 
недоречні в загальноосвітніх закладах, а принципи навчання на яких 
будується навчально-виховний процес загальноосвітньої школи – 
неприйнятний для учнів з особливими освітніми потребами. 
Характеризується інклюзивна та інтегрована форма організації навчально-
виховної роботи, аналізується сучасний підхід до навчання учнів з 
особливими освітніми потребами у сучасному освітньому просторі. 

Визначено та схарактеризовано умови реалізації деяких 
принципіальних засад організації навчально-пізнавальної діяльності 
учнів з особливими освітніми потребами при інтегрованому навчанні. 

Ключові слова: навчально-пізнавальна діяльність, принципи 
навчання, інтегрований колектив. 

 
Начинова Е. В., Стадник Е. Е. Принципы организации учебно-

познавательной деятельности учащихся с особыми образовательными 
потребностями в условиях интегрированного обучения 

В статье исследуются пути улучшения организации учебно-
познавательной деятельности учащихся в интегрированных школьных 
коллективах. Рассматриваются причины особых образовательных 
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потребностей детей и обосновывается необходимость поиска адекватных 
принципов организации учебно-познавательной деятельности учащихся в 
интегрированных коллективах. Аргументируется невозможность 
перенесения существующих принципов обучения из традиционной или 
специальной системы образования в условия интегрированного обучения. 
Характеризуется сущность инклюзивного и интегрированного обучения, 
анализируется современный подход к формам организации учебно-
воспитательной деятельности учащихся с особыми образовательными 
потребностями в современном образовательном пространстве. 

Определены принципы организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся с особыми образовательными потребностями в 
условиях интегрированного обучения и описаны условия реализации 
некоторых из них. 

Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность, принципы 
обучения, интегрированный коллектив. 

 
Nachinova E., Stadnik E. Principles of the Organization of 

Educational and Informative Activity of Special Needs Pupils in Terms of 
Integrated Education 

The article deals with the ways of improvement of the organization of 
educational and informative activity of pupils in integrated community. The 
peculiarities of pupils, representing a group of "children with special educational 
needs" are in the focus of the article and the necessity to create special 
conditions for their educational process in integrated school community is 
revealed. The specificity of educational activities in an integrated students body 
and the impossibility to apply the existing principles of traditional education or 
special education system to an integrated education is proved. The essence of 
inclusive and integrated education is defined in the article, modern approaches 
to the organization of educational activities of pupils with special educational 
needs in the modern educational system are analyzed. The integrated form of 
education of people with special educational needs, as the leading form of 
organization of educational process in modern educational institutions is 
considered. The conditions for the implementation of certain fundamental 
approaches to educational activities of students with special educational needs in 
terms of integrated system are under consideration. The most important 
principles of the organization of educational activities include: principle of 
taking in to consideration the special needs of integrated students body, the 
principle of psychological comfortable educational environment for all 
participants in the integrated group. 

Key words: principles of education, educational and cognitive activity, 
integrated team. 
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УДК 376.37 
 
Н. В. Павлова 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗВУКОВЫХ МОДУЛЯЦИЙ  

В НЕЙРОЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ 
НАРУШЕНИЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В настоящее время в коррекции тяжелых нарушений речи (ТНР) на 

лидирующие позиции выдвинулись новые, адаптированные под 
дизонтогенетическую реальность методы, объединяющие подходы 
патопсихофизиологических, нейропсихологических и классических 
дефектологических приемов работы. В частности, эффективным 
практическим методом является использование звуковых 
нейромодуляций для преодоления безречия у младших дошкольников, в 
основе речевой патологии которых – нарушения сенсорного компонента 
речепорождения. К ним, прежде всего относятся сенсорная и 
сенсомоторная формы алалии и задержки речевого развития (ЗРР) по 
алалическому типу, которые являются наиболее сложно поддающимися 
коррекционному воздействию речевыми нарушениями в силу 
глобального влияния первичных проблем становления сенсорного звена 
речепорождения, связанного с необходимостью понимания обращенной 
речи для последующего формирования коммуникации в целом.  

Сегодня более 70% детей рождаются с наличием перинатальных 
поражений подкорковых и стволовых отделов головного мозга (ГМ) [3, 
с. 57], запускающих сугубо компенсаторный механизм работы, поэтому 
традиционные психолого-медико-педагогические методы коррекции во 
многих случаях уже не приносят ожидаемых результатов, особенно на 
начальных этапах работы. Следовательно, актуальной задачей 
становится стимуляция естественной активности структур ГМ для 
возможности развития познавательных, когнитивных и вербальных 
функций с выравниванием темпов дизонтогенеза для абилитации. Ниже 
рассматривается эффективность применения компьютерных программ, 
использующих высокочастотные звуки для коррекции ТНР, ведущим 
компонентом которых является сенсорная недостаточность. 

В большинстве случаев контингент неговорящих детей имеет 
сложный сочетанный характер дефекта и неврологическую 
отягощенность [5, с. 76] Это подтверждается данными 
электрофизиологических исследований (нейросонография, метод 
стволовых вызванных потенциалов (СВП), электроэнцефалография 
(ЭЭГ), допплерография), проведение которых обязательно в рамках 
нейрологопедической диагностики, поскольку с их помощью 
регистрируются выраженные изменения в структурах ГМ, что помогает 
понять характер нарушений и пути их коррекции. В диагностике 
алалических проявлений наибольшее внимание следует уделять анализу 
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данных об изменении скорости СВП, так как это позволяет судить о 
первичности проблемы именно сенсорного компонента в нарушении 
процесса порождения речи. Для нейрологопедической практики 
дальнейшего использования нейроакустических тренировок, имеющих 
выраженную эффективность и помогающих запустить активную 
вербализацию у лиц с недостаточностью сенсорного звена 
речепорождения, имеет значение показатель VI-го пика 
коротколатентных СВП. Увеличение его длительности в сравнении с 
нормой говорит о нарушении скорости декодирования речеслуховой 
информации. Подразумевается использование модифицированной 
методики акустических СВП на короткий тональный стимул 4 кГц, когда 
по латентности VI пика устанавливается характерная особенность для 
детей с нарушениями развития речевой функции в виде замедленности 
проведения и обработки акустической информации в структурах 
слуховых трактов ствола мозга [4, с. 36–44]. Данный показатель 
достаточно объективен и не зависит от внешних факторов и 
эмоционального состояния. Напрмер, у детей, страдающих алалией он 
статистически выявляется у 69-71% детей. При этом, приведенные 
цифры стремятся к нулю после успешных коррекционных мероприятий, 
что подтверждается клинически и контрольными исследованиями.  

В ситуациях, когда логопедическое заключение определяется как 
ЗРР по алалическому или темпоалалическому типу или как общее 
недоразвитие речи 1 уровня в виде сенсорной алалии (СА) или 
сенсомоторной формы алалии (СМА), а также как системное 
недоразвитие речи (СНР) тяжелой и средней степени при умственной 
отсталости, вопрос помощи ставится, прежде всего, в плоскости 
улучшения ситуации с пониманием обращенной речи. При этом 
очевидно, что первично нарушенную функцию по распознаванию 
речевых сигналов следует корректировать именно в направлении 
доведения скорости декодирования вербальных раздражителей до 
нормативной. В короткие сроки добиться этого можно с помощью 
применения нейрофизиологических модуляций. Если по данным ЭЭГ 
имеется принципиальная возможность применения таких способов для 
формирования роста новых нейронный сетей, то самым подходящим 
действенным средством ранней коррекции, как показывает практика 
последних лет, будет являться метод, опирающийся на эффект Томатиса. 
Основное открытие французского врача-отоларинголога Альфреда 
Томатиса состояло в том, что им доказана позитивная способность 
звуков высокой частоты налаживать гармоничное функционирование 
коры ГМ, в частности, относительно речеслухового центра это удается 
путем осуществления физической тренировки волосковых клеток 
внутреннего уха и нейроэпителия коры ГМ за счет изменения их 
тонусного напряжения, получающегося в процессе прослушивания 
ребенком обработанных высокочастотных звуков. На сегодняшний день 
одной из самых эффективных и при этом доступных – является авторская 
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программа Высокочастотной Терапии «Электронное ухо», получившая 
лицензию от Linguistic Corection Center – Ukraine, разработанная Владой 
Ивановной Тарасенко. Используемые в рамках практической 
деятельности программы «Домашний дефектолог » и «Домашний 
логопед» [6; 1; 2] позволяют нормализовать скорость обработки 
речеслуховых акустических сигналов после курса, состоящего всего из 
одной-двух программ. А в дальнейшем, значительно сокращается и 
время работы над устранением недоразвития фонематических процессов. 
Высокая результативность вышеобозначенных программных продуктов 
достигается путем использования множества заданных параметров для 
прохождении звука высокой частоты через кору ГМ, в частности, не 
менее чем по 4-м звуковым каналам одновременно (два из которых 
функционируют посредством передачи вибрационного сигнала, в разы 
быстрее распространяющего звук по кости), и в т.ч. для восстановления 
альфа и бета-ритмов ЭЭГ. Это позволяет создавать программу 
высокочастотной терапии под конкретные нарушения отдельно взятого 
ребенка! Расширенной характеристикой, дающей мощный 
коррекционный эффект является также использование двух основных 
видов стимуляционного воздействия.  

1. Непосредственно, акустическая стимуляция: 
• отфильтрованные почастотно музыкальные произведения 

Моцарта и Вивальди; 
• отфильтрованный почастотно женский голос (начитка сказок и 

рассказов на различных языках); 
• отфильтрованный почастотно мужской голос (также в 

мультилингвистическом режиме начитывающий стихотворения); 
• стимуляция ритмом направлена на выработку внимания (в т.ч. 

речевого). Это позволяет ребенку усваивать слоговую структуру; 
• стимуляция зонированием (подача сигналов осуществляется на 

конкретно нуждающиеся в возбуждении зоны, что особенно актуально 
при использовании программ для детей с ведущей левой рукой и 
амбидекстеров); 

• стимуляция задержкой сигнала во времени (задерживая подачу 
звука в определенный динамик, мы усиливаем воздействие на заданное 
полушарие, стремясь помочь ему проявить природно заложенную 
доминантность в обработке поступающей информации); 

• стимуляция громкостью (благодаря разности громкости в 
динамиках удается сделать один из каналов восприятия более 
чувствительным, что также усиливает работу ведущего по речи 
полушария); 

• стимуляция задержкой подачи сигнала между обычными 
наушниками и динамиками с костной проводимостью, формирует 
правильный путь в обработке фонематически значимых признаков речи; 
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• стимуляция массажными движениями становится возможной 
благодаря попеременной подаче сигналов на 4-х используемых 
динамиках, что помогает стимулировать глубокие структуры коры ГМ; 

• стимуляция длительностью воздействия позволяет максимально 
прорабатывать все корковые зоны за счет полноценного осуществления 
всех эффектов стимуляции. 

2. Визуальная стимуляция: 
• изменение яркости экрана с частотой, близкой к альфа-ритму, 

приводит к ускорению и улучшению психических процессов, 
участвующих в обработке информации; 

• изменение яркости экрана с частотой, близкой к бету-ритму, 
стимулирует естественное восстановление всех процессов, связанных с 
обработкой речевой информации. 

Занятия по системе идут поэтапно, блоками, состоящими из  
15-25 часов частотного воздействия. Поэтому в среднем терапия длится 
3-4 недели по одному часу в день (используется двукратное 
прослушивание по 30 минут) с перерывами на выходные дни после 
наиболее насыщенных этапов. Во время использования программ 
«Электронное ухо» исключаются все тяжелые лекарственные препараты 
– транквилизаторы, ноотропы и т.п., так как сам по себе метод 
достаточно интенсивный и не нуждается в дополнительной стимуляции с 
помощью лекарств. При этом, витамины, их комплексы, а также 
микроэлементы можно применять в обычном режиме. Результат 
оценивается не ранее, чем через 3 месяца, поскольку в течение еще  
1,5-2 месяцев после окончания активной терапии продолжаются 
позитивные изменения в речевых центрах коры ГМ. 

Таким образом, основные преимущества отечественных программ 
звуковых модуляций в коррекции ТНР у младших дошкольников можно 
обозначить в виде следующих выводов: 

1. Учет уровней поражения слухоречевого анализатора в отличие от 
стандартизированности иных программ, использующих эффект Томатиса, 
помогает дифференцированному подходу в назначении той или иной 
модификации. Таким образом, мы можем учитывать текущие проблемы в 
сочетании с ведущим полушарием и зонами поражения ГМ конкретного 
ребенка. 

2. Сокращение времени прохождения ежедневной стимуляции 
более комфортно для семьи в целом, поскольку коррекция проходит по 
полчаса два раза в день, что проще для мамы, которой приходится 
отвлекать ребенка, занимая его каким-либо видом деятельности, и для 
ребенка, ухо и мозг которого получают необходимые нагрузки в 
режимном подходе. При этом, стимуляция частотами звука длится весь 
период прослушивания терапии, а не частично, как в иных похожих 
методиках, используемых повсеместно в мире. 

3. Эффективность данной терапии для речевых расстройств более 
чем высока благодаря тому, что применяется речевая стимуляция, а не 
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только музыкальный материал. Речевые стимулы благоприятствуют 
развитию вербальной коммуникации, особенно, при всех формах 
безречия у младших дошкольников.  

4. При проведении терапии высокими частотами воздействие 
происходит как через моно, и стерео, так и с помощью наушников 
локальной костной проводимости. В результате достигается увеличение 
эффективности данной программы, поскольку стимулируются сразу 
несколько пораженных зон коры ГМ. 

5. Несомненным плюсом данного вида акустических тренировок 
является и то, что их можно проводить в привычных для ребенка 
домашних условиях. Это снимает фактор напряженности из-за проблем с 
невозможностью строго по времени добираться на занятия в течение 
примерно 4-х недель два раза в день, не приходится приводить 
возбужденного дорогой или, наоборот, уже впавшего в полудрёму 
ребенка в чувство реальности. В конце концов, не требуется прибегать к 
изменению режима малыша ради проведения терапии. А самое важное, 
что стимуляция получается строго направленной именно на сенсорный 
канал восприятия, ведь после ночного и обеденного сна, т.е. лучшего 
времени для проведения нейроакустической модуляции, когда кора ГМ 
ребенка еще не получила возбуждающего влияния зрительных образов, 
тактильно-кинестетических ощущений, акустических раздражителей и 
т.п., она относительно спокойна и, при этом, нуждается в «подпитке» и, 
самое важное, способна ее принять. Подобного 100%-го усвоения 
коррекционного материала невозможно достичь при проведении 
воздействия похожими методами, предполагающими приезд детей на 
процедуры прослушивания! 

6. Ну, и самое главное: использование терапии высокими частотами 
в виде использования программ «Электронное ухо. Домащний логопед-
дефектолог» существенно снижает затраты родителей и повышает 
эффективность проводимых мероприятий для ребенка, так как отменяет 
на время ее проведения многие виды коррекционной и медикаментозной 
помощи.  

Таким образом, описанная аппаратная коррекция является 
ориентированным методом раннего вмешательства, исходящим из 
понимания патологии нейроонтогенеза речевого развития. В итоге, 
целевое использование звуковых модуляций, активизирующих 
естественное речевое развитие ребенка, не являясь лечебной процедурой, 
тем не менее, вызывает мощные положительные сдвиги в развитии 
речевой функции у детей младшего дошкольного возраста, патогенез 
безречия которых базируется на ведущей роли недостаточности 
сенсорного компонента речепорождения. 
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Павлова Н. В. Використання звукових модуляцій в 

нейрологопедичнiї корекції тяжких порушень мовлення у молодших 
дошкільнят 

У статті розкрито особливості значення даних нейрологопедичної 
діагностики молодших дошкільнят з тяжкими порушеннями мовлення 
для визначення тактики раннього втручання з метою першочергового 
формування початкового рівня розуміння зверненої мови такими дiтьми. 
Стимуляція природної активності структур головного мозку для 
розвитку вербальних функцій з вирівнюванням темпів дизонтогенеза при 
сенсорних формах вiдсутнiстi мовлення можлива при застосуванні 
комп'ютерних програм, що використовують високочастотні звуки. 
Збільшення тривалості VI піку стовбурових викликаних потенціалів у 
порівнянні з нормою свідчить про порушення швидкості декодування 
мовнослухової інформації, яка відновлюється нейроакустичними 
тренуваннями. Наведено основні положення доцільності використання 
вітчизняних програм звукових модуляцій по системі «Електронне вухо. 
Домашній логопед-дефектолог», якi дозволяють у вiдносно коротки 
строки здійснити пасивну корекцію мовного статусу у дітей, які 
позбавлені мовних засобів комунікації. 

Ключові слова: акустичні нейротренування, сенсорний компонент, 
алалія. 
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Павлова Н. В. Использование звуковых модуляций в 
нейрологопедической коррекции тяжелых нарушений речи у 
младших дошкольников 

В статье раскрыты особенности значения данных 
нейрологопедической диагностики младших дошкольников с ТНР для 
определения тактики раннего вмешательства с целью первоочередного 
формирования начального уровня понимания такими детьми обращенной 
речи. Стимуляция естественной активности структур ГМ для развития 
вербальных функций с выравниванием темпов дизонтогенеза при 
сенсорных формах безречия внутри ТНР возможна при применении 
компьютерных программ, использующих высокочастотные звуки. 
Увеличение длительности VI пика стволовых вызванных потенциалов в 
сравнении с нормой свидетельствует о нарушении скорости 
декодирования речеслуховой информации, которая восстанавливается 
нейроакустическими тренировками. Приведены основные положения 
целесообразности использования отечественных программ звуковых 
модуляций по системе «Электронное ухо. Домашний логопед-
дефектолог». 

Ключевые слова: акустические нейротренировки, сенсорный 
компонент речепорождения, алалия. 

 
Pavlova N. The Use of Sound Modulation in Neirologic Correction 

of Severe Speech Disorders in Preschool Children 
In the article the peculiarities of the data values speech diagnosis of 

preschool children with severe speech disorders to determine the strategy of 
early intervention with the aim of determining the starting level of 
understanding of the back of the tongue. Stimulation of natural activity of 
brain structures for the development of verbal functions to align the pace of 
dysontogenesis in touch forms no speech is possible with the use of computer 
programs that use high-frequency sounds. The increase in the duration the VI 
peak stem evoked potentials compared to a norm constitutes a violation of the 
speed decoding monologue information that is restored neuroacoustic training. 
The main provisions of the feasibility of using the domestic programs of sound 
modulations on the system "Electronic ear. Home speech therapist-speech 
pathologist", which allow in a relatively short time to implement passive 
correction of speech status of children who are deprived of language means of 
communication. We showed the basic principles of the effects of high 
frequency sounds when using the "Electronic ear", has identified types and 
technologies, announced the effectiveness of the use of data these 
neurotraining for children of primary school age, the leading broken link in the 
structure of the speech defect which is the lack of sensory auditory perception.  

The article presents information obtained in the course of the experience 
from the practical application of sound modulation in working with children 
with severe speech disorders. Also focus on the role of diagnostics to 
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determine initially disrupted component that determines the course of the 
entire correctional process, including the use of high frequency therapy. 

Key words: neuroacoustic training, sound modulations, stimulation of 
natural activity of brain structures. 
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СУЧАСНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА  
У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 
Соціально-економічні зміни, які відбуваються в Україні, що 

орієнтуються на входження в европейській освітній простір, потребують 
реформування системи вищої освіти, її удосконалення, підвищення рівня 
її якості з метою забезпечення підготовки кваліфікованих кадрів, здатних 
до творчої праці, впровадження наукоємкіх технологій. Важливою 
проблемою сучасної освіти є підготовка вчителя-логопеда, який уміє 
нешаблонно мислити, з високим рівнем особистісних якостей, здатних 
творчо застосовувати знання бути педагогічно гнучким щодо 
інноваційного перетворення освітнього процесу у спеціалізованих 
навчальних закладах. 

Високий професіоналізм фахівців багато в чому залежить від 
потенціалу, отриманого у вищому навчальному закладі, від ступеня 
задоволення його освітніх потреб і професійної підготовки, і тому, 
головною вимогою до системи вищої освіти стає задоволення 
пізнавального інтересу студентів при проектуванні й реалізації 
індивідуально-освітнього маршруту студента. У цьому випадку, система 
вищої освіти стає гнучкою, варіативною, що чуйно реагує на зміну 
запитів суспільства, що й відповідає освітнім потребам майбутнього 
вчителя-логопеда.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що проблема 
професійної підготовки студентів була у центрі уваги багатьох 
дослідників: передачі знань підростаючому поколінню (В. Оконь, 
А. Петровський, В. Полонський, І. Харламов та інші); єдності викладання 
і навчання (С. Баранов, В. Краєвський, І. Лернер, П. Підкасистий, 
М. Скаткін та інші); особистісні та професійні якості педагога 
(Ф. Гоноболін, В. Крутецький, Н. Кузьміна, Г. Сухобська, 
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С. Кондратьева, Ю. Кулюткін, В. Сластьонін, А. Маркова, А. Орлов, 
Л. Фрідман). 

Тому метою статті є розкрити психолого-педагогічні особливості 
професійної підготовки майбутніх вчителів-логопедів. 

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях приділяється 
увага професійній підготовці майбутнього вчителя, зокрема змісту 
педагогічної освіти (А. Алексюк, С. Гончаренко, М. Євтух, І. Зязюн, 
І. Підласий та інші); вдосконаленню технологій навчання майбутнього 
вчителя (В. Бондар, О. Мороз, О. Пєхота, О. Савченко та інші); 
оптимізації методів і прийомів професійної підготовки майбутніх 
вчителів (Д. Кавтарадзе, М. Поташник, Т. Яценко та інші ). 

Професійна підготовка майбутнього вчителя – об'єктивний процес, 
в основі якого лежать певні закономірності: 

• обумовленість системи підготовки освітніми потребами 
особистості і суспільства; 

• відповідність змісту, форм, методів, технологій загально-
професійної підготовки рівню розвитку педагогічної науки і освітньої 
практики, особливостям професійної педагогічної діяльності в сучасних 
умовах; 

• єдність задач професійної освіти, виховання і розвитку особи 
майбутніх вчителів-логопедів в процесі підготовки; 

• взаємозв’язок цілей, функцій, змісту і методів професійної 
підготовки; 

• залежність якості професійної підготовки від характеру, змісту, 
форм і методів організації освітнього процесу та ін. [1]. 

І. Глазкова так визначає мету професійної підготовки: 
• формування якостей майбутнього вчителя (М. Кобзев, 

В. Страхов) [5];  
• оволодіння систематизованими знаннями, уміннями, навичками 

і необхідними особистісними професійними якостями (Н. Хмель) [7];  
• озброєння студентів професійними знаннями, уміннями 

навичками (Н. Кузьміна). 
У довідковій словниковій літературі якості знань виявляються в 

результаті багатоаспектного аналізу засвоєння і застосування знань 
людиною в різних видах діяльності. І. Лернер, В. Краєвський розглядали 
якості знань:  

Повнота знань студента визначається кількістю всіх знань про 
об’єкт, що вивчається, передбачених програмою. 

Глибину знання характеризує число усвідомлених істотних зв’язків 
даного знання з іншими, з ним що співвідносяться. 

Оперативність знань передбачає готовність і уміння студента 
застосовувати їх у схожих ситуаціях. 

Гнучкість знань виявляється в швидкості знаходження способів 
застосування його при зміні ситуації. Показником гнучкості знання є 
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також здатність запропонувати декілька способів його застосування для 
однієї і тієї ж ситуації. 

Конкретність і узагальненість виявляються в розкритті 
конкретних проявів узагальненого знання і в здатності підводити 
конкретні знання під узагальнені. Узагальнене знання завжди передбачає 
наявність конкретних знань. 

Систематичність знань припускає усвідомлення складу деякій 
сукупності знань, ієрархії їх і послідовності, тобто усвідомлення одних 
знань як базових для інших. 

У комплексному дослідженні проблеми професійної підготовки 
майбутніх учителів-логопедів Є. Бондаревська пропонує концепцію 
вдосконалення професійно-педагогічної підготовки. Вона виокремлює 
наступні підходи: 

• особистісно-професіографічного – виявлення властивостей 
особистості сучасного вчителя і моделювання змісту його підготовки з 
урахуванням цих властивостей; 

• системно-компонентного – із виокремленням у системі 
педагогічної освіти трьох основних елементів: орієнтація на професію, 
професійну підготовку й професійну адаптацію вчителів-логопедів; 

• професійно-діяльнісного – виражається у формуванні в 
студентів системи професійно-значущих умінь і здібностей, що 
визначають успішність професійної діяльності [2, с. 74–80]. 

В. Сластьонін необхідною умовою якісної підготовки студентів 
вважав функціональну повноту педагогічної освіти, що забезпечує 
взаємозв’язок методологічної, спеціальної, загальнопедагогічної, 
психологічної, професійно-етичної, дидактичної й методичної підготовки 
вчителів, формування в студентів сучасного стилю цілісного науково-
педагогічного мислення, готовності до професійної самоосвіти [4, с. 63].  

На думку Б. Райського, професійно-педагогічна підготовка означає 
оволодіння більшим обсягом суспільно-політичних і наукових знань із 
навчальної дисципліни й суміжних галузей науки, володіння високим 
рівнем загальної культури, знання педагогічної теорії, загальної, вікової 
й педагогічної психології, здатність до врахування умов розв’язання 
даного педагогічного завдання й самокритичного аналізу результатів, 
формування широкого кола знань і навичок виконання відповідних дій, 
що є компонентом конкретних видів навчально-виховної діяльності. 

Сутність вимог до підготовки педагогічних кадрів полягає у 
створенні умов для їхньої наступної ефективної професійної діяльності з 
урахуванням швидкої зміни в структурі й змісті шкільної освіти й 
необхідності відновлення педагогічних знань і оволодіння сучасними 
методиками навчання предмета. Тому за роки навчання майбутній 
учитель повинен не тільки придбати знання, але й навчитися ці знання 
здобувати самостійно. 

Професійна підготовка з боку особистісного підходу у своїх 
дослідженнях розглядає Е. Галицьких. На її думку, етапам професійної 
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підготовки відповідають «фази» розвитку особистості майбутнього 
вчителя, що входять в нове середовище педагогічного вищого 
навчального закладу: 

• адаптація – засвоєння цінностей і норм педагогічної культури, 
оволодіння засобами і формами діяльності; 

• індивідуалізація – індивідуальність особистості майбутнього 
вчителя, самовизначення у професії, знаходження особистісного 
значення майбутньої професійної діяльності; 

• інтеграція – професійна самореалізація в контексті педагогічної 
реальності.  

К. Абульханова-Славська дотримується точки зору про тісний 
взаємозв’язок і взаємовплив професії та життєвого шляху, що розглядає 
професійне самовизначення особистості як найважливіший фактор –
 реалізацію особистісної перспективи.  

Професійний розвиток майбутнього вчителя-логопеда відбувається 
через засвоєння цінностей майбутньої професії. Вони виступають 
основою формування ціннісно-професійної позиції, яка регулює процес 
вирішення професійних завдань. Фахівець характеризується здатністю 
вийти за межі безперервного потоку повсякденної педагогічної практики 
і побачити свою професійну працю в цілому. Надає майбутньому 
вчителю-логопеду можливість конструювати своє сучасне і майбутнє, 
можливість внутрішньо сприймати, усвідомлювати і оцінювати труднощі 
і протиріччя педагогічного процесу, самостійно і конструктивно 
вирішувати їх відповідно до своїх ціннісних орієнтацій, розглядати 
труднощі як стимул подальшого розвитку. Усвідомлення вчителем своїх 
потенційних можливостей, перспективи особистісного і професійного 
зростання спонукає його до постійного експериментування, що 
розуміється як пошук, творчість, можливість вибору. Вирішальним 
елементом професійного розвитку вчителя-логопеда є можливість і 
необхідність робити вибір, а значить, відчувати свою свободу, з одного 
боку, і свою відповідальність за усе, що відбувається і станеться, з 
іншого боку. 

Л. Мітіна визначає характеристику праці вчителя з наступних 
напрямів: педагогічна спрямованість, педагогічна компетентність, 
педагогічна гнучкість. Автор визначає напрями, які характеризують 
особистість вчителя від яких залежить ефективність педагогічної праці. 
Фундаментальною умовою розвитку інтегральних характеристик 
особистості вчителя є усвідомлення ним необхідності зміни, 
перетворення свого внутрішнього світу і пошук нових можливостей 
самореалізації в професійній праці, тобто підвищення рівня професійної 
самосвідомості [5, с. 87]. 

На думку В. Петровського особистісна гнучкість включає 
загальнопсихологічну характеристику індивіда, що пов’язана зі змінами 
індивідуальних параметрів діяльності, яка пов’язана з рухливістю 
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нервових процесів. Автор встановив, що підвищення гнучкості мислення 
учнів, може бути варіативним, за умови наявності гнучкості у вчителя. 

Отже метою формування гнучкості педагогічних знань у вищому 
навчальному закладі можна визначити як можливість студентів на 
практиці застосовувати знання в нових незнайомих ситуаціях, є 
необхідним для розвитку значущих якостей майбутніх педагогів. Тобто 
повинна бути сформована педагогічна грамотність. 

Загальні педагогічні знання становлять основу педагогічної 
грамотності. В. Онушкін та Є. Огарєв. визначають педагогічну 
грамотність як персоніфікований комплекс знань, умінь та навичок, що 
становлять здатність особистості передавати іншим засвоєні їм знання і 
соціальний досвід. Автори виділяють три основних компоненти: 

1) соціально-психологічний – знання мотивації суб’єкта, які 
обумовлені його положенням у суспільстві; 

2) психологічний – розуміння особливостей психічної діяльності, у 
відповідності віку; 

3) дидактичний – уміння обирати форми та методи роботи, які 
необхідні для вирішення завдань. 

Усі ці компоненти педагогічної грамотності пов’язані зі структурою 
педагогічного знання, обґрунтованої В. Гінецинським. Психологічний 
компонент педагогічної грамотності вимагає знання про людину, як 
об’єкті педагогічного впливу. Соціальний компонент педагогічної 
грамотності вимагає знання про колектив, як результаті педагогічного 
впливу, знання про засоби ефективної взаємодії у групі, команді. 
Дидактичний компонент педагогічної грамотності припускає знання про 
діяльності як засобі здійснення педагогічного впливу і включає вміння 
обирати форми та методи педагогічної взаємодії, які необхідні для 
вирішення завдань. 

Отже, провідним завданням вищої школи є – формування студентів 
системою педагогічних знань. У сучасних умовах фахівець повинен мати 
не тільки навички самоосвіти, але й знання про те, як навчати інших. На 
підставі всього вищесказаного можна зробити висновок, формування 
педагогічних знань у вищому навчальному закладі можна визначити як 
можливість студентів на практиці застосовувати знання в нових 
незнайомих ситуаціях, є необхідним для розвитку значущих якостей 
майбутніх педагогів. Тобто повинна бути сформована педагогічна 
грамотність. 

Гнучкість на думку Л. Мітіної – це різноманітність і адекватність 
дій, що виявляються, як у зовнішніх формах активності, так і у 
внутрішніх (психічних). 

Структура педагогічної гнучкості включає наступні види: 
інтелектуальну, емоційну, поведінкову, що в професійній діяльності 
взаємозв’язані. 

Майбутній фахівець спеціальної освіти повинен уміти думати, 
тобто організувати взаємозв’язок минулих і справжніх подій; критично 
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відноситися іншому аспекту розвитку наших суспільств; уміти 
протистояти невпевненості і складності; займати позицію в дискусіях і 
відстоювати свою власну думку; бачити важливість політичного і 
економічного оточення, в якому проходить навчання і робота; оцінювати 
соціальні звички, пов’язані із здоров’ям, споживанням, а також з 
оточенням навколишнім середовищем; уміти оцінювати витвори 
мистецтва і літератури. У процесі формування гнучкості педагогічних 
знань Р. Бендлер, Д. Гриндер зазначають, що на практиці майбутній 
вчитель повинен мати гнучкість у поведінки, що включає безліч реакцій 
поведінки. Вони вказують на уміння педагога змінювати поведінку 
залежно від ситуацій і обставин, тобто виявляти поведінкову гнучкість.  

М. Бурно вважав, що головну роль у розвитку творчих здібностей 
відіграє гнучкість, що дозволяє змінити тактику і нормалізувати 
поведінку. Однією із головних причин що породжують труднощі у 
професійної діяльності вчителя є недостатня сформованість умінь 
саморегуляції у різних аспектах його особистісного розвитку. 
Поведінкова гнучкість формується й розвивається разом з 
удосконалюванням системи саморегуляції в цілому і її окремих 
компонентів. 

Так Л. Мітіна стверджує під гнучкістю, пластичністю поведінки – 
здатність вчителя уміння відмовлятися від невідповідних ситуацій і 
завдань способів поведінки, засобів діяльності і розробляти або приймати 
нові, оригінальні підходи до проблемній ситуації. 

Аналіз наукових досліджень надає підставу стверджувати про 
необхідність розвитку гнучкості мислення, наявності у суб’єкта певних 
знань, оволодіння їм способами дій, системами розумових операцій. 

У статті проаналізовано професійно-педагогічна підготовка 
вчителів-логопедів у вищій школі, основні підходи та закономірності. на 
основі аналізу психолого-педагогічної літератури нами визначені основні 
напрями професійної підготовки фахівця в сучасних умовах. Проведений 
аналіз дозволяє стверджувати, що професійна підготовка вчителів 
повинна бути спрямована на розвиток їх професійного, особистісного 
потенціалу та індивідуальних особливостей. Провідним завданням вищої 
школи є формування у майбутніх вчителів гнучкості педагогічних знань, 
що сприяє розвитку умінь знаходити оптимальні рішення, бути 
педагогічно гнучким.  

Отже, професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя-
логопеда включає розвиток педагогічної гнучкості, що тісно пов’язано з 
його особистісними якостями, яка дозволяє займати власну позицію у 
майбутній професійній діяльності у закладах спеціальної освіти. 
Подальшого дослідження потребує розробка основних критеріїв 
педагогічної праці при підготовці майбутніх учителів-логопедів. 
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Самойлова І. В. Сучасні умови професійно-педагогічної 

підготовки майбутнього вчителя-логопеда у вищій школі 
У статті обґрунтовано професійна підготовка майбутнього вчителя-

логопеда. Професійна підготовка майбутнього вчителя-логопеда включає 
розвиток педагогічної гнучкості, що тісно пов’язано з його особистісними 
якостями, яка дозволяє займати власну позицію у майбутній професійній 
діяльності у закладах спеціальної освіти. Визначено та охарактеризовано 
оцінювання рівня сформованості етапам професійного становлення 
відповідають «фази» розвитку особистості майбутнього вчителя що 
входять в нове середовище педагогічного вищого навчального закладу. 
Проаналізовано основні підходи до професійного становлення 
майбутнього вчителя як складну системна характеристика, що визначає 
процес і результат становлення особистості як суб’єкта професійної 
діяльності. Провідним завданням вищої школи є формування у майбутніх 
вчителів гнучкості педагогічних знань, що сприяє розвитку умінь 
знаходити оптимальні рішення, бути педагогічно гнучким.  

Ключові слова: адаптація, індивідуалізація, інтеграція, організованість, 
соціально-професійна мобільність, комунікативність, креативність. 

 
Самойлова И. В. Современные условия профессионально-

педагогической подготовки будущего учителя-логопеда в высшей 
школе 

В статье обоснована профессиональная подготовка будущего учителя-
логопеда. Профессиональная подготовка будущего учителя-логопеда 
включает развитие педагогической гибкости, тесно связано с его 
личностными качествами, позволяет занимать собственную позицию в 
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будущей профессиональной деятельности в учреждениях специального 
образования. Определены и охарактеризованы оценивания уровня 
сформированности этапам профессионального становления отвечают 
«фазы» развития личности будущего учителя входящих в новую среду 
педагогического высшего учебного заведения. Проанализированы основные 
подходы к профессиональному становлению будущего учителя как 
сложную системная характеристика, определяющая процесс и результат 
становления личности как субъекта профессиональной деятельности. 
Ведущей задачей высшей школы является формирование у будущих 
учителей гибкости педагогических знаний, способствует развитию умений 
находить оптимальные решения, быть педагогически гибким. 

Ключевые слова: адаптация, индивидуализация, интеграция, 
организованность, социально-профессиональная мобильность, 
коммуникативность, креативность. 

 
Samoilova I. Current Conditions Vocational Teacher Training 

Future Teachers-speech Therapist at High School 
In the article the training of future teachers, a speech therapist. Training 

future teachers, speech therapy involves the development of educational 
flexibility that is closely related to his personal qualities, which allows you to 
hold its position in future careers in special education institutions. 

The process of vocational teacher training scientists define as a system 
characterized by the relationship and interaction of structural and functional 
components, which defines a set of feature characteristics, to form individual 
student according to the goal - to reach a new level of readiness of students to 
professional work. 

Defined and characterized the evaluation of the formation stages of 
professional development correspond to "phase" of future teachers' personality 
within the new environment of pedagogical university. The main approaches 
to professional development of future teachers as a complex system 
characteristic that defines the process and the result of personality as a subject 
of professional activity. The main objective of high school is to develop in 
future teachers the flexibility pedagogical knowledge that contributes to the 
development of skills to find the best solutions, be pedagogically flexible. 

The future of special education specialist should be able to assume that 
organize the relationship past and present events; able to withstand the 
uncertainty; take a position in the debate and defend their own opinion; see the 
importance of the political and economic environment in which learning takes 
place and work; evaluate social habits related to health, consumption. 

Key words: adaptation, individualization, integration, organization, and 
social and professional mobility, communication, creativity. 
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В. В. Тарасова 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ  
ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ  

У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ 
 

Сучасний етап розвитку суспільства ставить перед освітою нові 
завдання, спрямовані на істотне посилення уваги до навчання, виховання 
і розвитку особистості. В допоміжній школі загальні завдання навчання і 
виховання вирішуються в поєднані зі спеціальними, у число яких 
входить і корекція порушень мовленнєвого розвитку розумово відсталих 
учнів. 

Мовлення, як суспільно-історичне явище, супроводжує всі сторони 
буття людини, забезпечуючи успішність її адаптації, інтеграції 
та соціалізації. Тому увага до мовленнєвого розвитку кожної особи не 
випадкова, особливо, коли йдеться про дітей з інтелектуальним 
недорозвитком. Мовлення дитини розглядається як специфічна, 
ієрархічно організована діяльність. Як і будь-яка інша діяльність, 
мовлення характеризується мотивованістю, цілеспрямованістю, певною 
структурою. До функцій мовлення, крім спілкування, належать також 
пізнавальна та регулювальна. Мовлення відіграє винятково важливу роль 
у формуванні вищих психічних функцій. Вчені Л. Виготський, Л. Занков, 
М. Гнєздилов, Г. Дульнєв, А. Леонтьєв, М. Феофанов, В. Петрова, 
М. Савченко, Є. Соботович, Г. Каше, М. Певзнер вивчали особливості 
психічного розвитку розумово відсталих дітей, виявили характерні 
особливості їх усного і писемного мовлення, розкрили вплив 
мовленнєвого недорозвинення на формування розумових операцій. 
Характерні риси мовленнєвого розвитку розумово відсталих дітей 
розкриті в дослідженнях А. Аксьонової, М. Гнездилова, В. Петрової. 
Великий внесок у створення спеціальної методики навчання мови внесли 
розробки М. Гнездилова та В. Петрової з питань оволодіння розумово 
відсталими дітьми граматичним ладом мовлення. 

Необхідною умовою формування соціально активної і духовно 
багатої особистості є оволодіння мовленням як засобом спілкування. При 
розумовій відсталості через загальний недорозвиток психіки збагачення 
досвіду протікає уповільнено і спотворено. Аномально розвинені 
практична та пізнавальна діяльності не можуть сприяти швидкому 
накопиченню уявлень і не стимулюють появу нових інтересів та потреб. 
Дитина не відчуває необхідності у мовленнєвому спілкуванні з 
оточуючими. 

У зв’язку з тим, що у розумово відсталої дитини на час вступу до 
школи практика мовленнєвого спілкування займає менший відрізок часу, 
ніж у нормальних дітей і це є додатковим чинником ускладнення 
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спілкування. постає проблема, яка полягає у пошуках шляхів 
забезпечення органічного взаємозв’язку між мовною освітою і 
мовленнєвим розвитком учнів. 

Актуальність і значущість цієї проблеми окреслена перш за все 
когнітивною функцією мовлення, тісним зв’язком процесу розвитку 
мовлення і пізнавальної діяльності. Недорозвинення мовлення негативно 
впливає на загальний психічний розвиток дитини, ускладнює її 
спілкування з оточенням. 

Метою даної статті є з’ясування основних особливостей процесу 
розвитку мовлення у дітей з інтелектуальною недостатністю. 

Повільне розширення словника розумово відсталих учнів пов’язане 
з тим, що вони, сприймаючи висловлювання, не помічають у ньому 
незнайомих слів. Словник у дітей з інтелектуальними вадами 
збагачується дуже повільно. Адже засвоїти нове слово означає не лише 
запам’ятати його звучання, а й зрозуміти його зміст, опанувати ним як 
поняттям. До причин сповільненого розвитку мовлення дітей-
олігофренів можна також віднести властивий їм загальний моторний 
недорозвиток, який порушує процес дієвого активного знайомства з 
навколишнім світом і тим самим накопичення уявлень і відомостей про 
нього. 

Бідність словника призводить до неправомірно частого вживання 
однієї й тієї самої групи слів, що робить мовлення одноманітним, 
шаблонним і неточним, створює труднощі спілкування розумово 
відсталої дитини з оточуючими її людьми. З одного боку, ускладнюється 
розуміння зверненого мовлення, з іншого – ускладнюється побудова 
власних висловлювань. 

Проте мовлення дітей з розумовою відсталістю характеризується не 
лише бідністю словника. При вадах інтелекту спостерігається неточність 
використання значення слів [8, c. 220]. Порушення семантичних полів 
слів призводить до того, що школярі можуть не розрізняти поняття 
«форма» і «колір», «місяць» і «пора року» тощо. Діти часто не знають 
назв багатьох добре знайомих їм предметів. Бувають випадки, коли 
дитина взагалі неправильно розуміє слово, яке використовує у власному 
мовленні: називаючи предмет, учень не впізнає його серед інших. Це 
свідчить про наявність у лексиці беззмістовних слів. 

Поряд із системою змістових зв’язків, на основі яких слова 
об’єднуються у семантичні групи, у розумово відсталих учнів часто 
виникають зовнішні, звукові зв’язки, які дають їм змогу сприймати як 
синоніми слова, подібні за звучанням. 

Дітям з розумовою відсталістю важко усвідомити багатозначність 
слів. Лише невелика частина слів, відомих учням допоміжної школи, 
використовується ними у власному мовленні. Причиною цього є 
недостатність розумової діяльності, пізнавальна пасивність, звуженість 
вербальних контактів. У словнику дитини з розумовою відсталістю з 
частин мови переважають в основному іменники, що позначають назви 
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конкретних предметів [6, c. 151]. Узагальнювальні та абстрактні терміни 
засвоюються розумово відсталими дітьми лише завдяки спеціальному 
навчанню і вживаються з власної ініціативи дуже рідко. 

Дієслова, які вони використовують у власному мовленні, 
відрізняються однотипністю, синонімічною бідністю. Замість слів, що 
позначають конкретні дії, учні допоміжної школи часто використовують 
лише одне дієслово – «робити». Вони не намагаються уточнити значення 
дієслова за допомогою префіксів, що позначають напрям руху. 

Дуже мало у словнику таких дітей прикметників. Описуючи 
предмет, діти зазвичай називають лише його колір та величину і не 
вказують на інші властивості (форму, якість поверхні тощо). Школярі 
недиференційовано розуміють значення багатьох прикметників, а також 
неправильно утворюють їх. Особливо повільно відбувається розширення 
словника прикметників, що позначають особистісні якості людини. 
Замість прикметників у цьому випадку розумово відсталі школярі 
використовують іменники. 

Украй бідним в учнів допоміжної школи є запас прислівників [8, 
c. 223]. Він, як правило, є обмеженим словами «тут», «там», «потім». 
Діти часто плутають прислівники, що позначають просторові 
відношення. Лише завдяки спеціальному навчанню діти починають 
користуватися такими словами, як «завтра», «багато», «далеко». 

Характерною особливістю мовлення дітей-олігофренів є часте 
використання особових та вказівних займенників (він, той, цей, там, туди 
та ін.), якими вони заміняють інші слова, що ускладнює розуміння їхніх 
висловлювань, робить останні недостатньо об’єктивізованими. 

Завдяки спеціальному навчанню збагачується лексика розумово 
відсталих школярів різними частинами мови, відбувається уточнення 
значення вже наявних у словнику термінів, здійснюється активізація 
пасивного вербального багажу. У мовленні учнів з’являються і 
починають займати певне місце слова, що мають узагальнювальне 
значення. 

Процес мовленнєвого висловлювання охоплює такі складні 
розумові дії, як програмування, вибір мовних одиниць, адекватних 
задуму, багаторівневий контроль за правильністю побудови фрази, 
використання граматичних конструкцій, вимови слів. Цими розумовими 
діями дитина з інтелектуальною недостатністю володіє на вкрай 
низькому рівні. Навіть старші учні допоміжної школи відчувають значні 
труднощі за необхідності висловити власну думку. 

Мовлення учнів початкових класів з розумовою відсталістю 
складається з простих, непоширених, часто неповних і неправильно 
побудованих речень. Висловлювання можуть бути однослівними і мати 
синкретичний характер – коли одним словом позначається ситуація чи 
подія.  

Перехід до вживання поширених, а тим паче складних речень 
здійснюється дуже повільно. В учнів допоміжної школи виявляється 
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порушеним і розуміння зверненого до них мовлення. Важко 
сприймаються ними довгі поширені фрази, складнопідрядні 
речення.Недоступними для їхнього розуміння є метафори, прислів’я. 
Вони розуміють їх буквально [5, c. 30]. 

Є. Соботович звертає увагу на те, що діти-олігофрени не розуміють 
переносного значення не лише метафор, а й загально вживаних 
словосполучень. 

Діти з розумовою відсталістю і в старших класах погано володіють 
словотворенням, не володіють мовленням на довільному рівні, тому не 
розрізняють правильно і неправильно побудованих як за смислом, так і 
за граматикою фраз. 

В усному мовленні більшості розумово відсталих учнів молодших 
класів основні виразні засоби представлені недостатньо, їхнє мовлення є 
монотонним, бідним на інтонації, насиченим неправильними наголосами, 
непотрібними паузами. Порушення темпу мовлення ускладнює його 
сприймання і знижує можливості спілкування. Невміння дітей-
олігофренів користуватися інтонацією позбавляє їхнє мовлення 
емоційності. Неповноцінними виявляються у дітей з розумовою 
відсталістю як монологічне, так і діалогічне мовлення. 

Учні допоміжної школи рідко ініціюють спілкування, адже у них є 
зниженою потреба у соціальних контактах та самовираженні. Від 
розмови дітей часто відволікають сторонні подразники, через що вони 
втрачають думку, не розуміють до кінця те, що почули. Вони мало 
спілкуються між собою та з дорослими. Дорослі не завжди терпляче 
вислуховують їх і не часто підтримують з ними більш-менш тривалу 
бесіду. 

Аналіз досліджень показує, що у цих дітей є несформованим не 
тільки саме мовлення, але й його передумови: у них не розвинуті 
просторові дії, не сформований інтерес до оточуючого, не розвинута 
предметна діяльність. Всі ці важливі фактори лежать в основі розвитку 
смислової сторони мовлення, а також його граматичної побудови. Крім 
того, у цих дітей нема потреби в спілкуванні, і не розвинуті домовленнєві 
засоби спілкування; не сформовані слухова увага і сприйняття, 
фонематичний слух і артикуляційний апарат, що забезпечує становлення 
звукової сторони мовлення. Тому необхідно вести корекційну роботу з 
дітьми в двох напрямках – з однієї сторони, над створенням передумов 
мовленнєвого розвитку, з іншої – над розвитком основних функцій 
мовлення: функції спілкування (комунікативної), пізнавальної функції і 
функції регулювання діяльності. 
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Тарасова В. В. Загальна характеристика процесу формування 

лексичної сторони мовлення у розумово відсталих дітей 
У статті освітлюється проблема формування мовлення у дітей з 

порушенням інтелекту. Зазначається, що актуальність і значущість цієї 
проблеми окреслена перш за все когнітивною функцією мовлення, 
тісним зв’язком процесу розвитку мовлення і пізнавальної діяльності. 
Звертається увага на те, що недорозвинення мовлення негативно впливає 
на загальний психічний розвиток дитини, ускладнює її спілкування з 
оточенням. Дається загальна характеристика процесу формування 
мовлення у розумово відсталих дітей. 

Ключові слова: мовлення, спілкування, розумово відсталі діти. 
 
Тарасова В. В. Общая характеристика процесса формирования 

лексической стороны речи у умственно отсталых детей 
В статье освещается проблема процесса формирования речи у детей 

с нарушением интеллекта. Отмечается, что во вспомогательной школе 
общие задачи обучения и воспитания решаются в единении со 
специальными задачами, в число которых входит и коррекция 
нарушений речевого развития умственно отсталых учащихся. 
Обращается внимание на то, что, учитывая особенности развития детей с 
интеллектуальным недоразвитием и их возможности в овладении 
языковым развитием вообще, и грамматическим строем в частности, что 
подобные нарушения могут быть исправлены только в результате 
специально организованной коррекционной работы.   

Ключевые слова: речь, общение, умственно отсталые дети. 
 
Tarasova V. General Characteristics of the Formation of the Lexical 

Aspects of Speech in Mentally Retarded Children 
The article highlights the issue of the formation of speech in children 

with intellectual disabilities. It is noted that in the secondary school general 
education and training objectives are in union with special tasks, which may 
include correction of speech of mentally retarded students. Attention is drawn 
to the fact that, given the characteristics of children with intellectual 
underdevelopment and their ability to master language development in 
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general, and the grammatical system in particular, that such violations can be 
corrected only by specially organized remedial work. It indicates a problem, 
which is to find ways to provide the organic link between the language 
education and speech development of pupils. It is noted that the relevance and 
significance of the problem outlined above all cognitive function of speech, 
the close relationship of the process of the development of speech and 
cognitive activity. And also stresses that these children do not have formed not 
only it, but also its background: they are not developed spatial actions which 
are not formed interest in the environment, is not developed objective activity. 
These are all important factors underlie the semantic aspects of speech 
development, as well as its grammatical construction. In addition, these 
children have no need to communicate, and no pre-speech-developed means of 
communication; not formed auditory attention and perception, articulation and 
phonemic hearing apparatus, which provides the establishment of a sound 
party of speech. It is therefore necessary to conduct remedial work with 
children in two ways - on the one hand, to create preconditions for the 
development of speech, on the other - on the development of basic speech 
functions: communication functions (communicative), cognitive function and 
activities of regulatory functions. 

Key words: broadcast, communication, mentally retarded children. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДНОЩІВ  
У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ПРИ ЗАСВОЄННІ 

МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ 
 
Забезпечення здатності розумово відсталої дитини до адаптації у 

змінюваних умовах соціального життя є найважливішою метою 
корекційного виховання, оскільки погіршення адаптаційної поведінки як 
наслідок стійкого субнормального інтелектуального функціонування є 
основною суттєвою ознакою у сучасних визначеннях розумової 
відсталості. Як зазначає В. Синьов, для досягнення соціальної адаптації 
інтелектуально неповноцінної дитини шляхом включення її в освітньо-
реабілітаційний процес, останній, з психолого-педагогічної точки зору, 
має забезпечувати корекційний вплив на індивіда [5]. Розв’язання цього 
завдання здійснюється в процесі навчання дітей загальноосвітнім і 
трудовим навичкам, в процесі корекційного впливу на хід їх розвитку. 
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Оволодіння будь-якою професією неможливе без наявності системи 
математичних знань, умінь та навичок. Тому математика як навчальна 
дисципліна посідає винятково важливе місце в навчально-виховному 
процесі. Не зважаючи на певну складність для засвоєння вона відіграє 
провідну роль серед інших навчальних дисциплін, які вивчаються 
розумово відсталими дітьми.  

Як зазначено у Державних санітарних нормах та правилах 
«Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних 
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують 
корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-
реабілітаційних центрів», математика належить до однієї з 
найскладніших дисциплін, якими здатні оволодіти розумово відсталі 
школярі [2]. Спеціальні дослідження В. Крутецького показали, що для 
творчого оволодіння математикою як навчальним предметом необхідна 
здатність до формалізованого сприйняття математичного матеріалу, 
розуміння формальної структури задачі, здатність до швидкого і 
широкого узагальнення математичних об’єктів, відносин, дій, здатність 
мислити згорнутими структурами (згортання процесу математичного 
міркування), гнучкість розумових процесів, здатність до швидкої 
перебудови спрямованості розумового процесу, математична пам’ять 
(узагальнена пам’ять на математичні відносини, методи вирішення задач, 
принципи підходу до них) [3].  

У корекційній педагогіці є низка досліджень присвячених різним 
аспектам процесу формування математичних знань, умінь та навичок 
розумово відсталих дітей (О. Гаврилов, В. Ек, І. Зикманова, Р. Ісенбаєва, 
Г. Капустина, Н. Королько, М. Кузьмицька, О.Ляшенко, К. Михальський, 
М. Перова, О. Смалюга, А. Хилько).  

В дослідженнях В. Ек, М. Кузьміцького, К. Михальського, 
О. Смалюги, М. Перової, А. Хилько розроблена методика навчання 
рішенню арифметичних завдань, показана роль підготовчих вправ, 
спрямованих на збагачення практичного досвіду учнів, порівняння і 
зіставлення, дидактичних ігор, наочності, схематичних малюнків, різних 
форм запису змісту і рішення задач, а також предметно-практичних 
вправ, спрямованих на конкретизацію змісту завдань. 

Експериментальному дослідженню підлягала методика формування 
дочислових і числових уявлень, методика навчання розумово відсталих 
школярів нумерації й арифметичних обчислень (Н. Богановська, 
В. Неаріїя, О. Штітелене). 

Б. Горським, І. Шийною експериментально розроблена методика 
вивчення нумерації й арифметичних дій з багатозначними числами 
(класом тисяч), запропонована система корекційно-розвивальних вправ, 
практичних завдань, тісно пов’язаних з професійно-трудовим навчанням 
і життям. Удосконалено методику вивчення звичайних і десяткових 
дробів (Т. Терехова, Л. Гринько). Дослідження шляхів удосконалення 
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методики навчання вимірюванню величин і дій над числами, отриманими 
від вимірювань (І. Манжула, І. Фінкельштейн). 

Пошуку прийомів розвитку активності і самостійності розумово 
відсталих учнів в процесі роботи над арифметичною задачею присвячено 
дослідження А. Хилько, а розвитку самостійності при виконанні 
домашніх завдань – дослідження О. Ляшенко. 

Дослідженню труднощів, які виникають під час засвоєння 
математичних понять та призводять до зниження мотивації до навчання, 
розладів поведінки і як наслідок шкільної дезадаптації присвячені роботи 
О. Гаврилова, О. Ляшенка, Н. Королько, М. Моро, Н. Непомнящої, 
М. Перової, Ю. Пумпутіса, Т. Розанової, О. Соколова. Спеціальні 
дослідження В. Крутецкого показали, що успіх в навчанні математики 
розумово відсталих дітей багато в чому залежить, з одного боку, від 
урахування труднощів і особливостей оволодіння ними математичними 
знаннями, а з іншого – від урахування потенційних можливостей учнів. 
Отже, постає проблема визначення труднощів розумово відсталих учнів, 
які виникають при засвоєнні математичних понять, що стане 
передумовою формування усвідомлених математичних знань, умінь і 
навичок та сприятиме корекції наявних психофізичних відхилень та 
всебічний розвиток дитини. Актуальність проблеми вивчення труднощів 
розумово відсталих дітей при засвоєнні математичних понять та 
практична її значущість обумовили вибір теми наукової статті: 
Детермінанти виникнення труднощів у розумово відсталих дітей при 
засвоєнні математичних понять. 

Мета статті – виявити детермінанти виникнення труднощів у 
розумово відсталих дітей при засвоєнні математичних понять. 

Як зазначає Є. Жеребкін, поняттям називається форма мислення, 
яка відтворює предмети і явища в їхніх істотних ознаках [1]. Із цього 
визначення випливає, по-перше, що поняття – це уявний образ предмета, 
його відображення, а не сам предмет. Тому поняття про предмети не 
можна сплутувати із самими предметами, відбитими в цих поняттях. 
Поняття – це логічна форма думки, думка про предмет. 

По-друге, поняття відтворює не все, що має предмет, не всі його 
ознаки, а тільки істотні. Щоб утворити поняття, необхідно вивчити 
предмет в усіх істотних його проявах. Вироблення того чи іншого 
поняття завжди є кроком уперед у пізнанні навколишнього світу, щаблем 
у розвитку науки. Вироблення поняття – це не одноактна дія, а складний 
пізнавальний процес. У процесі утворення понять користуються такими 
логічними способами, як порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, 
повідомлення, які найбільше ушкоджені у розумово відсталих дітей. 

Змістом поняття називається сукупність існуючих ознак предметів, 
відображених у понятті. Зміст поняття становлять ознаки, які 
відтворюють якість предмета і відрізняють його від інших схожих 
предметів. 
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Оволодіння навіть елементарними математичними поняттями 
вимагає від дитини досить високого рівня розвитку таких процесів 
логічного мислення, як аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, які 
порушені у розумово відсталих дітей. М. Перовою виявлено загальні 
особливості засвоєння математичних знань, умінь і навичок, які є 
характерними для всіх розумово відсталих дітей та виявлено загальні 
труднощі засвоєння математики, які пояснюються особливостями 
психофізичного розвитку дітей [3, с. 14]. Нами ж будуть проаналізовані 
основні детермінанти виникнення труднощів у розумово відсталих дітей 
при засвоєнні математичних понять в аспекті як біологічних так і 
соціальних факторів психічного розвитку. 

Гетерохроність розвитку нейрофізіологічних і психічних 
функціональних систем детермінується різними факторами. Взаємодія 
між морфогенезом мозку і соціальними впливами при формуванні 
психіки є двосторонньою. Хроногенне дозрівання різних структур мозку 
є необхідною передумовою розвитку психічних функцій. У свою чергу, 
активна адресація різних форм соціальних впливів на дитину визначає 
спосіб формування психічних функцій і впливає на дозрівання 
відповідних структур її мозку. Зокрема, Ш. Ауербах зазначав, що кожна 
ознака, нормальна чи відхилена від норми, – результат процесу розвитку 
і визначається як генами, так і середовищем [4, с. 37]. 

Зовнішніми факторами, обумовленими впливами середовища, 
можуть бути як специфічні умови життя розумово відсталої дитини, що 
впливають на формування психічного розвитку (сімейні відносини, 
культурне середовище, рівень життя, включення у навчальні і виховні 
програми й ін.). Внутрішні фактори, пов’язані з індивідуальною 
ситуацією розвитку організму дитини, зокрема, зі специфікою 
морфогенезу мозку.  

В цьому аспекті доцільно пригадати слова Л. Виготського, який 
наголошував на тому, шо діти з порушеннями психофізичного розвитку 
розвиваються за тими ж закономірностями, що й нормальні. У зв’язку з 
цим в психічному розвитку дитини з розумовою відсталістю присутні ті 
ж стадії, що і в розвитку нормальної дитини, відбувається послідовна 
зміна провідних видів діяльності, що визначає перехід від однієї стадії до 
іншої. Отже, для інтелектуального і особистісного розвитку дитини з 
розумовою відсталістю формування елементарних математичних уявлень 
є настільки ж значущими, як і для дітей з нормальним інтелектуальним 
розвитком. Однак, як зазначає Л. Баряєва, це відбувається лише в тому 
випадку, якщо створюються особливі умови для розвитку дитини і вона 
включається в процес систематично здійснюваної корекційно-виховної 
роботи, елементом якої стає цілеспрямоване формування математичних 
понять. 

Тож, можна стверджувати, що для психічного розвитку дітей з 
розумовою відсталістю, зокрема здатності до оволодіння математичними 
поняттями, що забезпечується синергетичною взаємодією пізнавальних 
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процесів, особливої значущості набуває урахування не лише 
морфогенезу мозку, але і соціальних, середовищних факторів, зокрема, 
педагогічних умов, в яких дитина перебуває. 

Поняття, що вивчаються в курсі математики, зазвичай 
представляють у вигляді чотирьох груп. В першу включаються поняття, 
пов’язані з числами і операціями над ними: число, додавання, доданок, 
більше й ін. До другої входять поняття: вираз, рівність, рівняння й ін. 
Третю складають геометричні поняття: пряма, відрізок, трикутник і т. д. 
Четверту групу утворюють поняття, пов’язані з величинами і їх 
вимірюванням [4]. 

Наявність розумової відсталості обумовлює виникнення у дитини 
різних відхилень в усіх видах психічної діяльності. Отже, розглянемо 
типові труднощі, які виникають у розумово відсталих дітей при засвоєнні 
математичних понять внаслідок наявності дифузного органічного 
ураження головного мозку.  

Труднощі засвоєння математичних понять пов’язаних з числами і 
операціями, а також математичними обчисленням математичних виразів 
обумовлені вузькістю, нецілеспрямованістю і слабкою активністю 
сприйняття. Діти сприймають завдання не в повному обсязі, а 
фрагментарно, тобто частинами, а недосконалість аналізу і синтезу не 
дозволяє ці частини пов’язати в єдине ціле, встановити між ними зв’язки 
і залежності і, виходячи з цього, обрати правильний шлях вирішення. 
Сприймаючи завдання фрагментарно, дитина і виконує його на основі 
сприйнятого фрагмента. Фрагментарність сприйняття є однією із причин 
помилкового обчислення значення числових виразів, що містять дві дії, 
коли учні виконують тільки першу дію, а записують відповідь до всього 
виразу.  

Недосконалість моторики розумово відсталих дітей (рухова 
недостатність, скутість рухів або, навпаки, імпульсивність) створює 
значні труднощі в перерахунку предметів: учень називає один предмет, а 
бере чи відсуває відразу кілька предметів, тобто назва чисел випереджає 
показ чи, навпаки, показ випереджає назву чисел. 

Слабка активність сприйняття призводить до труднощів засвоєння 
геометричних понять. Діти не впізнають знайомі геометричні фігури, 
якщо вони даються в незвичному положенні або їх потрібно виділити в 
предметах, знайти в навколишньому середовищі. Вони не можуть знайти 
в задачі числові дані, якщо вони записані не цифрами, а словами, 
виділити питання, якщо воно стоїть не в кінці, а на початку або в 
середині завдання. 

Труднощі під час формування математичних понять пов’язаних з 
числами і операціями викликаються також недосконалістю зорового 
сприйняття (зорового аналізу і синтезу) і моторики дітей. Це 
проявляється в навчанні письма взагалі і цифр зокрема. Діти нерідко 
будують цифри, а не пишуть: наприклад, при написанні цифри 1 
спочатку пишуть вертикальну паличку, а потім до неї прилаштовують 
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гачок праворуч, пишуть цифру від низу до верху (не запам’ятовують, з 
якого елементу треба починати написання цифри) [3]. 

Недосконалість зорового сприйняття, труднощі просторового 
орієнтування призводять до того, що учні не бачать рядків і не розуміють 
їх значення. Порушення письма у деяких дітей посилюється тремором 
(тремтінням) рук, паралічами. Порушення координації рухів у окремих 
учнів нерідко спричиняє дуже сильному натиску при письмі, який 
призводить до поломки олівця і прориву паперу. Написання цифр, 
прикладів з року в рік удосконалюється, так як в процесі навчання 
корегується моторика, зорове сприйняття. Однак і в старших класах ще 
спостерігаються випадки нестійкого почерку. 

Відомо, що у розумово відсталих дітей з великими труднощами 
виробляються нові умовні зв’язки, особливо складні, але, виникнувши, 
вони виявляються неміцними, крихкими, а головне, 
недиференційованими. Слабкість диференціації нерідко призводить до 
уподібнення знань. Учні швидко втрачають ті суттєві ознаки, які 
відрізняють одну фігуру від іншої, один вид завдання від іншого, ті 
ознаки, які дозволяють розрізняти числа, дії, правила і т. д. Наприклад, 
отримавши завдання знайти схожі геометричні фігури, учні відбирають і 
квадрати, і прямокутники, і трикутники; одиниці довжини вони 
уподібнюють одиницям маси, вартості, площі. Причини уподібнення 
знань неоднорідні. Одна з причин, як вказує Ж. Шиф, полягає в тому, що 
набуті знання зберігаються неповно, неточно, системи цих знань 
недостатньо розчленовані [6, с. 47]. 

Інша причина слабкої диференційованості математичних понять 
криється у відриві математичної термінології від конкретних уявлень, 
реальних образів, об'єктів, в нерозумінні конкретної ситуації завдання, 
математичних залежностей і відносин між даними, а також між даними і 
шуканими. Наприклад, учні не уявляють собі реально таких одиниць 
виміру, як кілометр і кілограм, а деяка схожість в їх звучанні призводить 
до їх уподібнення. 

Труднощі в навчанні математиці розумово відсталих дітей 
обумовлюються інертністю процесів мислення. Відмічається 
«застрягання» на прийнятому способі рішення прикладів, завдань, 
практичних дій. Дуже важко відбувається перемикання з однієї 
розумової операції на іншу, якісно іншу. Наприклад, учні, навчившись 
складати і віднімати прийомом перераховування, з великими 
труднощами оволодівають прийомами прилічування і відлічування. 

При обчисленні значення числових виразів, що містять дві різні дії, 
наприклад додавання і віднімання, учень, виконавши одну дію, не може 
переключитися на виконання іншої дії: 

Діти нерідко записують відповідь першого прикладу у відповіді 
всіх наступних прикладів, тобто спостерігається явище персевераціі: 

Порушення мислення впливають на формування математичних 
понять: вираз, рівність, рівняння. Завдання на знаходження невідомого 
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компонента учень відтворює як задачу на знаходження результату, тобто 
більш звичну. Інертність мислення розумово відсталих проявляється у 
формуванні понять про метричну систему вимірювання, в «буквальному 
перенесенні» наявних знань без урахування ситуації, без змін цих знань 
відповідно до нових умов. Наприклад, дії з числами, отриманими при 
вимірюванні величин, учні виконують так само, як з абстрактними:  
5 см 4 мм + 8 мм = 13 см (або 13 мм). Перетворення і дії з числами, 
вираженими в мірах часу, вони виконують так само, як з числами, 
вираженими в метричній системі мір: 3 год 50 хв = 350 хв. Причина 
таких помилок не тільки в незнанні співвідношення мір, але і в 
особливостях мислення учнів: вони рідко попередньо аналізують 
завдання, насилу актуалізують адекватні завданням знання.  

Труднощі в навчанні математики розумово відсталих учнів 
поглиблюються слабкістю регулюючої функції мислення цих дітей. 
Деякі учні бувають не впевнені в своїх діях, вони часто звертаються до 
вчителя за підтримкою, не пишуть відповідь, поки не отримають 
схвалення з боку вчителя. Без будь-якого критичного обговорення вони 
можуть тут же змінити відповідь, рішення задачі, не вдумуючись в те, що 
роблять і чи потрібно. 

Таким чином, для успішного навчання розумово відсталих дітей 
математиці вчитель повинен добре вивчити їх склад, знати причини 
розумової відсталості кожної дитини, особливості її поведінки, 
визначити її потенційні можливості, з тим щоб намітити шляхи 
включення її у фронтальну роботу класу з урахуванням психофізичних 
особливостей, ступеня дефекту. Спеціальному педагогові доцільно бути 
орієнтованим у соціальній ситуації розвитку дитини, знати про наявність 
або відсутність факторів середовища, що стимулюють та підсилюють 
ефект корекційного виховання та засвоєння математичних понять 
зокрема. Це дасть можливість правильно здійснити диференційований і 
індивідуальний підхід до дітей, визначити оптимальні шляхи корекційної 
роботи та перспективи розвитку кожної дитини, тобто забезпечити їх 
всебічний розвиток. 
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Утьосова О. І. Детермінанти виникнення труднощів у розумово 

відсталих дітей при засвоєнні математичних понять 
У статті розглядаються фактори, які впливають на виникнення 

труднощів у розумово відсталих дітей при засвоєнні математичних 
понять. Вироблення математичного поняття розглядається як складний 
пізнавальний процес, при утворенні якого користуються такими 
логічними способами, як порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, 
повідомлення. Автор зазначає, що здатність до оволодіння 
математичними поняттями забезпечується синергетичною взаємодією 
пізнавальних процесів, при цьому особливої значущості набуває 
урахування не лише морфогенезу мозку, але і соціальних, середовищних 
факторів, зокрема, педагогічних умов, в яких дитина перебуває, змісту 
корекційно-виховної допомоги, елементом якої стає цілеспрямоване 
формування математичних понять, часу та комплексності її надання. 

Ключові слова: розумова відсталість, математичні поняття, 
соціальні та біологічні фактори, пізнавальні процеси. 

 
Утесова Е. И. Детерминанты возникновения трудностей у 

умственно отсталых детей при усвоении математических понятий 
В статье рассматриваются факторы, влияющие на возникновение 

трудностей у умственно отсталых детей при усвоении математических 
понятий. Выработка математического понятия рассматривается как 
сложный познавательный процесс, при образовании которого 
пользуются такими логическими способами, как сравнение, анализ, 
синтез, абстрагирование, сообщение. Автор отмечает, что способность к 
овладению математическими понятиями обеспечивается 
синергетическим взаимодействием познавательных процессов, при этом 
особую значимость приобретает учет не только морфогенеза мозга, но и 
социальных факторов, в частности, педагогических условий, в которых 
ребенок пребывает, содержания коррекционно-воспитательной помощи, 
элементом которой становится целенаправленное формирование 
математических понятий, времени и комплексности ее предоставления. 

Ключевые слова: умственная отсталость, математические понятия, 
социальные и биологические факторы, познавательные процессы. 
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Utesova E. The Factors of Difficulties in Mentally Retarded 
Children in the Assimilation of Mathematical Concepts 

This article discusses the factors that affect the occurrence of difficulties 
in mentally retarded children in learning mathematical concepts. Development 
of mathematical concepts is regarded as a complex cognitive process, the 
formation of which enjoy such a logical way, as a comparison, analysis, 
synthesis, abstraction, message. Elaboration of mathematical concepts is 
considered as a complex cognitive process, formation of which use a logical 
path, as a comparison, analysis, synthesis, abstraction, message. The author 
notes that the mental development of children with mental retardation, in 
particular the ability to master the mathematical concepts, provides a 
synergistic interaction of cognitive processes, particular significance into 
account not only the morphogenesis of the brain, but also social, 
environmental factors, in particular, pedagogical conditions in which the child 
learns. Therefore, the author analyzes the social and biological determinants of 
difficulties in mentally retarded children in the assimilation of mathematical 
concepts, due to the peculiarities of brain morphogenesis. Social determinants 
are considered in the aspect of the content of corrective training assistance to 
the child, which becomes a part of purposeful formation of mathematical 
concepts, the time and comprehensiveness of care. 

Key words: mental retardation, mathematical concepts, social and 
biological factors, cognitive processes. 
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НАПРЯМИ І ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ 
РОБОТИ У ВНЗ 

 
УДК 378.015.31  

 
О. М. Вдовиченко 
 

КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-
КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 

МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Пріоритетним завданням сучасної системи вищої медичної освіти є 

формування компетентних лікарів, яким притаманна соціально-
комунікативна активність, культура поведінки, етика професійного і 
міжособистісного спілкування. Комунікація у структурі професійної 
діяльності лікаря є багатофункціональним феноменом, що сприяє 
ефективному виконанню різних фахових завдань.  

У дослідженнях останніх років також частково увага приділялася 
формуванню комунікативної культури фахівців медичної галузі, а саме: 
особистісне та професійне становлення майбутнього лікаря (О. Гуменюк, 
Т. Скрябіна, Я. Цехмістер); розвиток професійної культури медичних 
працівників (О. Крсек, М. Лісовий, С. Хлєстова); формування 
професійно-етичної культури майбутнього лікаря (А. Агаркова, 
С. Бухальська, О. Уваркіна); формування комунікативної культури 
лікарів (О. Маркович, В. Олійник, Л. Переймибіда); оволодіння 
культурою фахової мови у формуванні комунікативної культури 
майбутнього лікаря (Г. Сагач, С. Поплавська, І. Тимченко). Тож 
актуальність дослідження саме соціально-комунікативної культури 
майбутніх медиків у позааудиторній діяльності набуває подальшого 
вивчення.  

Мета статті полягає у обґрунтуванні критеріїв та показників 
сформованості соціально-комунікативної культури студентів вищих 
медичних навчальних закладів. 

Специфіка лікарської практики при реалізації професійних 
обов’язків ґрунтується на цінностях загальної культури та етиці 
медичного працівника. У процесі комунікації з різними суб’єктами 
професійної діяльності значущим є орієнтація на загальнолюдські 
цінності, серед яких важливе місце надається комунікативній культурі, 
яка спрямована на утвердження гуманістичних цінностей у фаховій 
діяльності лікарів.  

У Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
Загальноєвропейських рекомендаціях із мовної освіти, Стандарті мовної 
освіти, Концепції розвитку медичної освіти в Україні (2008), Концепції 
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розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010-2020), Концепції 
реформування системи підготовки лікарів в Україні та приведенні її у 
відповідність до вимог Болонської декларації (2003), Постанові Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження національної рамки кваліфікацій» 
(2011), Програмі розвитку вищої медичної освіти до 2020 року, 
Національній стратегії розвитку освіти в України (2012-2021) 
наголошено на підвищенні якості освітньої діяльності у вищих 
навчальних закладах, що передбачає оволодіння високим рівнем 
комунікації з різними суб’єктами професійної діяльності.  

Необхідність формування комунікативної культури майбутніх 
лікарів зафіксовано в Етичному кодексі лікаря в Україні (стаття 19), у 
якому зазначено, що особливого значення набуває важливість 
встановлення довірливих взаємовідносин і співробітництва між лікарем і 
пацієнтом, які визначаються високим рівнем сформованості 
комунікативної культури як невід’ємної частини професійної 
компетентності лікарів.  

Заклади вищої освіти, які готують фахівців медичного профілю, не 
можуть залишатися осторонь процесів реформування вищої школи в 
Україні. Саме в умовах сучасних динамічних соціальних перетворень 
одним з завдань вищої освіти в Україні є формування у випускників 
вищих медичних навчальних закладів сформованої соціально-
комунікативної культури, яка входить до кластеру загальних 
(універсальних) компетентностей.  

У науковій літературі виділяють декілька підходів щодо проблеми 
визначення критеріїв сформованості тієї чи іншої якості, зокрема 
критерії та показники обґрунтовувались ученими І. Бехом [2], 
В. Білоусовою, М. Боришевським, І. Звєрєвою, І. Мартинюк, В. Моляко, 
М. Монаховим, С. Максименком, Л. Проколієнко тощо.  

У психолого-педагогічних дослідженнях використовують критерій, 
який з точки зору педагогічній теорії, подається як мірило, ознака, на 
основі якої здійснюється оцінка рівнів сформованості й результатів 
виховного впливу [2, с. 8]; як властивість об’єктів, що виражають їх 
стійку характеристику [1].  

Дослідник І. Бех визначає критерій як ідеальний зв’язок, еталон, що 
відтворює вищий, найдосконалішій рівень сформованості певного 
утворення, порівняно з яким можна встановити ступінь відповідальності 
і наближення його реального рівня до норми, до ідеалу [2, с. 68].  

Так, А. Агаркова стверджує, що спільна діяльність внутрішньо 
пов’язана з взаємодією людей, яка завжди включає відносини не тільки 
між об’єктом і суб’єктом, але й між людьми, а взаємодія між людьми, як 
правило, опосередковує сформованим їх тактом і дієвим відношенням до 
об’єкта [1]. 

Зауважимо, що під критеріями ми розуміємо ідеальний зразок, 
еталон, який визначає вищий, найдосконаліший рівень функціонування 
певної системи, порівняно з яким можна встановити ступінь 
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відповідності і наближення його реального рівня до ідеалу. При цьому 
критерію подається як сукупність ознак (показників), які дозволяють 
відрізнити один рівень від іншого.  

У нашому дослідженні ми визначаємо критерій як ознаку, на основі 
якої здійснюється оцінка рівнів сформованості соціально-комунікативної 
культури майбутніх медиків у позааудиторній діяльності.  

Показник – це визначений кількісний чи якісний прояв ознаки, який 
визначає оцінку, рівень, стиль вимірювання величини. Необхідно 
зазначити, що формування будь-якої якості особистості не можлива без 
засобів, завдяки яким і відбувається формування тієї чи іншої якості, 
зрозуміти яку можна, усвідомивши логіку розвитку сформованої якості. 

Головним критерієм сформованості соціально-комунікативної 
культури майбутніх лікарів є певний рівень, який виявляється у 
соціально-значущих якостях, що відповідає вимогам сучасного соціуму. 

Саме для визначенні рівня сформованості соціально-
комунікативної культури майбутніх лікарів ми виділяємо критерії, а 
також достатнє число показників для того, щоб повною мірою 
схарактеризувати критерії сформованості інтегрального утворення у 
студентів-медиків.  

Важливим, на нашу думку, при визначенні рівня соціально-
комунікативної культури майбутніх лікарів є урахування обсягу знань та 
ступеню їх усвідомлення, проявів у студентів мотиваційно-ціннісної 
сфери: (емоційно-позитивне ставлення не тільки до себе, а й до 
оточуючих), ступеня розвитку комунікативних умінь й навичок та їх 
стійкості, здатності до саморегуляції у прояві міжособистісних 
відносинах та міжособистісної взаємодії.  

Це свідчить про те, що формування соціально-комунікативної 
культури майбутніх лікарів ми розглядаємо як узагальнене поняття, яке 
ґрунтується на системі критеріїв нижчого рівня узагальнення, в ролі яких 
виступають структурні компоненти даного рівня.  

Тобто визначені критерії, взаємодіючи між собою утворюють 
цілісність, а у свою чергу, кожен з критеріїв представлений низкою 
показників, що й утворюють термінолексему «соціально-комунікативна 
культура студентів медичних закладів».  

Для якісної оцінки рівня соціально-комунікативної культури 
студентів медичних закладів нами було виділено такі критерії: 
когнітивний, ціннісно-мотиваційний, деонтологічний, поведінковий.  

Визначаючи і доповнюючи один одного, вони, взаємодіючи з 
показниками характеризують кількісний і якісний аспект особистості 
студента та відображають наявність та дієвість вияву соціально-
комунікативної культури майбутніх лікарів. Схарактеризуємо їх більш 
детальніше.  

Когнітивний критерій характеризує рівень розвитку знань про 
сутність комунікативної культури, про норми, правила та особливості 
комунікативної культури у професійній діяльності.  



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (306), 2017  
 

 67 

У контексті нашого дослідження показниками когнітивного 
компоненту нами було виділені наступні:  

• розуміння основних понять комунікативної культури та фахової 
мови лікаря; 

• знання про сутність комунікативної культури,  
• уявлення про комунікативні норми під час спілкування та 

міжособистісної взаємодії. 
На наше переконання, ціннісно-мотиваційний критерій інтегрує в 

собі цінності, установки, ціннісно-орієнтаційні потреби у комунікативній 
взаємодії з іншими. Показниками є орієнтація на комунікативну 
взаємодію з пацієнтами, їхніми родичами, колегами; додержання 
професійної цінності особистості.  

Зазначимо, що В. Тернопільська стверджує, що «у діяльності 
людини на задоволення безпосередніх суспільних потреб впливає 
суспільна шкала цінностей» [6, с. 56].  

Ціннісні орієнтації, як одне із центральних особистісних утворень, 
виражають свідоме ставлення індивіда до соціальної дійсності, і тій своїй 
якості визначають широку мотивацію його поведінки, суттєво впливаючи 
на всі сторони його діяльності [113, с. 22]. 

На переконання академіка І. Беха, цінність – це поняття, яке 
включає все, що може цінити особистість, що для неї є значимим і 
важливим [2, с.  62].  

У структурі людської діяльності ціннісні орієнтації тісно пов’язані 
із пізнавальними (когнітивними) і вольовими її сторонами.  

• розуміння основних понять комунікативної культури та фахової 
мови лікаря; 

• знання про сутність комунікативної культури; 
• уявлення про комунікативні норми під час спілкування та 

міжособистісної взаємодії. 
Деонтологічний критерій характеризує ґрунтовні знання майбутніх 

лікарів щодо особливостей професійного спілкування з пацієнтами, 
їхніми родичами та колегами-медиками. 

У контексті нашого дослідження показниками цього критерію нами 
було виділені наступні показники:  

• обізнаність етичного кодексу лікаря; 
• професійні цінності усного та писемного фахового мовлення; 
Наступний критерій формування соціально-комунікативної 

культури студентів медичних закладів – поведінковий, що репрезентує 
набуття комунікативних знань та умінь майбутніх лікарів у вищому 
медичному закладі к позааудиторній діяльності.  

Зауважимо, що цей критерій передбачає оволодіння студентами 
активною життєвою позицією та адекватністю самооцінки, що надасть 
змогу самим студентам майбутнім лікаря встановити ступінь 
відповідальності поведінки з їхніми комунікативними уміннями у 
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професійній та позапрофесійній сферах діяльності. Показниками цього 
критерію ми відзначаємо: розвиток мотивації до вироблення 
комунікативної культури; стимулювання до позитивних змін у 
міжособистісних взаєминах у професійній діяльності.  

Незважаючи на значний інтерес дослідників до проблеми 
комунікації, питання про особливості формування соціально-
комунікативної культури майбутніх спеціалістів та розвиток її складових, 
які визначають здатність молодого спеціаліста до самореалізації й 
адаптації у суспільних відносинах, вимагають поглибленого вивчення. 
Наступний крок ми вбачаємо у розробці програми формування 
соціально-комунікативної культури студентів медичних навчальних 
закладів у позааудиторній діяльності.  
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Вдовиченко О. М. Критерії і показники сформованості 
соціально-комунікативної культури студентів вищих медичних 
навчальних закладів у позааудиторній діяльності 

У статті представлені критерії і показники сформованості 
соціально-комунікативної культури студентів вищих медичних 
навчальних закладів. Презентовано досвід роботи з формування 
соціально-комунікативної культури у позааудиторній діяльності. 
Актуалізовано, що формування соціально-комунікативної культури 
майбутніх медиків є невід’ємною складовою професіоналізму та 
необхідною умовою, яка забезпечує підвищення професійної і 
персональної компетентності в суспільних відносинах.  

Ключові слова: соціально-комунікативна культура, заклади вищої 
освіти, студенти, професійна компетентність.  

 
Вдовиченко О. М. Критерии и показатели сформированности 

социально-коммуникативной культуры студентов высших 
медицинских учебных заведений в внеаудиторной деятельности 

В статье представлены критерии и показатели формирования 
социально-коммуникативной культуры студентов высших медицинских 
учебных заведений. Представлен опыт работы по формированию 
социально-коммуникативной культуры в внеаудиторной деятельности. 
Актуализировано, что формирование социально-коммуникативной 
культуры будущих медиков является неотъемлемой составляющей 
профессионализма и необходимым условием, которое обеспечивает 
повышение профессиональной и персональной компетентности в 
общественных отношениях. 
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УДК 378:[796+793.3] 
 
Є. Є. Завгородня  
 

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
ЯК ПРІОРИТЕТНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОРОЗВИТКУ 
 
Система сучасної вищої освіти в Україні спрямована на подальший 

розвиток і вирішення нагальних завдань формування активної 
особистості викладача, його здатності до реалізації свого творчого 
потенціалу у складних та динамічних соціальних і економічних умовах, 
на його духовний і професійний саморозвиток. Все глибше проникають 
та посилюються тенденції спрямовані на зміну змісту вищої освіти, 
вдосконалення методів та форм роботи зі студентами. З кожним роком 
все більше уваги приділяється самостійній і індивідуальній творчо-
пізнавальній компоненті навчального процесу, яка сприяє розвитку 
процесу самоактуалізації студента, тобто, повноцінної реалізації свого 
творчого потенціалу, різносторонніх здібностей і можливостей. 

Особливої уваги, безумовно, потребує система вищої освіти, в якій 
головним завданням є фахова підготовка майбутнього спеціаліста, який 
володіє широким спектром знань і вмінь з дисциплін природничо-
наукової (фундаментальної), загально професійної і практичної 
підготовки та сучасними інноваційними методиками їх викладання, які 
спрямовані на розвиток ініціативності, активності, самостійності і 
критичного сприйняття та осмислення інформаційних потоків. Сучасний 
фахівець повинен бути здатним нейтралізувати зовнішні антинаукові 
інформаційні впливи навколишнього середовища знаходити умови і 
можливості для безперервного самовдосконалення, самореалізації, 
самовиховання.  

Аналізуючи сучасні психолого-педагогічні дослідження, можливо 
зробити висновок, що в сучасному освітньому середовищі проблемі 
формування творчої активності майбутніх фахівців приділяється значна 
увага. Вона піднімається у працях Л. Виготського, С. Гончаренка, 
О. Олексюк, Г. Падалки, С. Сисоєвої, В. Тернопільської, О. Рудницької 
та багатьох інших. Результати їх досліджень доводять, що творча 
активність повинна розглядатися як інтегративна характеристика 
особистості, яка, по-перше, відображає нові мотиви її поведінки і 
потреби творчого самовираження, а з іншого боку що знаходить своє 
вираження в якісних змінах професійної діяльності. 

Як відзначається багатьма авторами наукових досліджень, існує 
декілька рівнів розвитку активності особистості: 

• перший, найпоширеніший рівень, це репродуктивно-
наслідувальна активність. На цьому рівні власний досвід особистості, 
його накопичення, відбувається шляхом запозичення (наслідування) 
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досвіду інших людей. Цей процес характерний для всього життєвого 
шляху людини, при цьому, особистісна активність, її рівень, недостатня. 
Бо досвід інших людей базується на основі минулого, а сучасне життя 
ставить перед особистістю нові задачі, ефективно вирішувати які 
потрібно спираючись на сьогодення;  

• другий рівень це пошуково-виконавча активність. Для цього 
рівня характерна більша самостійність особистості, людина сприймає 
задачу і самостійно шукає шляхи її розв’язання;  

• третій, найвищий, рівень це творча активність. На цьому рівні 
особистість прагне знайти нові, оригінальні, нешаблонні,способи 
ефективного вирішення поставлених завдань з прицілом на майбутнє. 

Творча активність майбутнього фахівця в даній роботі буде 
розглядатися як найвищий рівень педагогічної діяльності, як вияв 
активності особистості викладача. Варто зазначити, що активність це 
система сукупності окремих компонентів, взаємозв’язок яких дозволяє 
виявити нові інтелектуальні якості особистості студента, чи властивості, 
які мають відношення до їх формування. До таких важливих 
властивостей, перш за все, належить професійна компетентність, його 
гуманістична спрямованість у майбутній діяльності, розвинуті 
педагогічні здібності та набута педагогічна техніка. 

Заслуговує на увагу сприйняття творчої активності як природного 
потенціалу особистості студента і рушія його творчого розвитку, 
визначаючи її вплив, як сприятливий для процесу формування фахової 
компетентності майбутнього викладача. 

Приєднуючись до думок провідних науковців, ми погоджуємося, 
що процес перетворення й удосконалення сучасної вищої освіти вимагає 
пошук нових ідей, технологій, форм і методів організації навчального 
процесу з метою професійно-творчого розвитку особистості на основі її 
внутрішніх мотивів, системи цінностей і професійних цілей. Активність 
майбутнього фахівця виступає багатокомпонентним і багатофакторним 
явищем, що характеризує собою сплав знань і умінь, особистісних і 
професійних якостей та здібностей майбутнього викладача, направлених 
на створення суб’єктивно і об’єктивно нового в педагогічній практиці та 
зумовлює можливості професійного розвитку майбутнього фахівця [2]. 

Поняття «професійного саморозвитку» є одним з центральних у 
педагогічній психології, воно визначається як складний поступ, який 
характеризується прогресивними й регресивними інтелектуальними, 
поведінковими, особистісними та діяльнісними змінами перш за все в 
самій людині. Так Л. Виготський зазначав, що «розвиток є неперервним 
процесом саморуху, що характеризується передусім постійним 
виникненням утворенням нового, чого не було на попередніх етапах» [1]. 

Зауважимо, професійний розвиток майбутнього фахівця – це 
свідомий, осмислений та цілеспрямований процес спрямований на 
підвищення рівня як своєї професійної компетентності так і розвитку 
значущих професійних якостей у відповідності до динамічних зовнішніх 
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соціальних і економічних вимог, конкретних умов наступної професійної 
діяльності, сформованої програми власного розвитку. Наголошуємо, що 
не існує межі для професійного самовдосконалення та саморозвитку, бо 
цей процес має динамічний, діалектичний характер і зумовлюється 
новими цілями та новими вимогами, які з’являються у відповідності зі 
змінами стандартів професійної діяльності, а також ідеальних уявлень 
про зміст, сенс, методи і форми професійної діяльності. 

У психолого-педагогічних літературних джерелах виділяють два 
основні напрямки саморозвитку особистості:  

• самовиховання (виховання волі, особистісних якостей, 
формування певних рис характеру та поведінки);  

• самоосвіта (розумове виховання, інтелектуальне зростання, 
накопичення загальних і професійних знань і умінь).  

Самоосвітня діяльність майбутнього фахівця передбачає не лише 
просте накопичення нової інформації з обраної сфери діяльності, а й 
постійне системне осмислення та періодичне переосмислення цієї 
інформації, порівняння і інтеграцію з набутими раніше знаннями. 
Наголошуємо, питання самоосвіти майбутніх спеціалістів тісно пов’язане 
з активністю майбутнього вчителя. Адже у структурі активності 
майбутнього фахівця існує внутрішня єдність всіх компонентів, а їх 
збалансованість і повнота представлені особистісними і професійними 
властивостями і якостями, які додають майбутньому фахівцю додаткову 
силу, тим самим забезпечуючи йому здатність виступати в ролі суб’єкта 
педагогічної творчої діяльності [5].  

Потреби в активності у кожного майбутнього фахівця специфічні, 
притаманні тільки цій особистості, оскільки на їх склад впливають 
різноманітні фактори, серед яких: особистість виладача, наукова і 
педагогічна підготовка, його інтереси, загальноосвітній та культурний 
рівень; результати власної педагогічної роботи, самооцінка та оцінка 
його праці іншими суб’єктами навчального процесу [2]. 

Сучасні методики формування активності майбутнього фахівця 
ґрунтуються на концептуальних засадах педагогічної майстерності й 
педагогічної творчості. Саме тому, формування активності майбутнього 
фахівця можливо визначити як процес створення необхідних умов для 
такої теоретичної та практичної професійної підготовки, яка зможе 
забезпечити розвиток творчих особистісних якостей та професійних 
умінь, які будуть сприяти майбутній педагогічній діяльності, 
результатом якої є подальший професійний саморозвиток [4]. 

На основі узагальнення практичних напрацювань 
В. Тернопільської, С. Сисоєвої, Н. Чернухи, нами було виокремлено 
принципи формування активності майбутнього фахівця в сучасній 
професійній підготовці фахівців: поєднання традицій і новаторства; 
системність та послідовність навчання; індивідуалізація та 
диференціація; наочність; поєднання вербальних і невербальних факторів 
впливу; рух від простого до складного; багаторазове повторення та 
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варіативність; міцність знань і умінь; між предметні зв’язки. А з боку 
саморозвитку особистості характеристиками професійного саморозвитку 
буде результат всіх вище згаданих процесів. 

Варто зазначити, комплексна професійна підготовка майбутніх 
фахівців передбачає не лише формування активності, практичних 
навичок та умінь професійної праці, але й створює базу для можливого 
подальшого засвоєння та удосконалення ними професійної та 
педагогічної майстерності, розвитку професійно-практичних здібностей, 
без яких неможлива майбутня викладацька діяльність, відкриває шлях до 
саморозвитку [6]. 

Зауважимо, система вищої освіти в Україні, сучасні суспільні 
потреби гуманізації її змісту, курс на всебічний, гармонійний розвиток 
особистості кожного майбутнього фахівця вимагають створення 
відповідного середовища яке буде здатне формувати творчу активність 
студента вимагає перш за все оновлення програм із профільних 
дисциплін для спеціальної професійної підготовки викладача. 
Наголосимо, творча пізнавальна активність є передумовою творчої 
діяльності, а, отже, розвитку творчих здібностей і потенціалу 
особистості.  

На наше переконання, конкурентоспроможний фахівець завжди 
займається самоосвітньою діяльністю для розвитку у себе навичок 
контролю за своїми вчинками та психічним станом; швидкого 
оцінювання різних ситуацій; вміння аналізувати свої дії та діяльність 
учнів; вміння спілкуватися, отримувати та обробляти інформацію; 
навичок та вміння організувати будь-який педагогічний процес. 
Основним критерієм, який характеризує підвищення рівня професійної 
майстерності, виступає процес професійного саморозвитку. 
Саморозвиток це один із основних чинників, який формує професійну 
культуру викладача. Творчий фахівець-професіонал ніколи не 
задовольняється досягнутим рівнем свого професійного розвитку, бо в 
цьому випадку процес професійного зростання припиняється.  

Перспективи розвитку творчої активності майбутнього фахівця 
полягають у потребі відродження у студентської молоді ціннісного 
ставлення до майбутньої професійної діяльності, нерозривності та 
взаємозумовленості; сприянні зростанню свідомості студентської молоді, 
залучення їх до креативності у майбутній професійній діяльності; 
доцільності утвердження пріоритетів здорового способу життя людини; 
потребі у фахівцях в межах всієї України; а також бажанням молоді 
здобути сучасну освіту із обраної спеціальності; необхідністю підготовки 
конкурентоспроможних фахівців, які будуть відповідати міжнародним 
стандартам; наявності відповідної технічної та методичної бази; 
підготовки висококваліфікованих сучасних спеціалістів із вченими 
ступенями й званнями. 
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– 229 с. 6. Андрощук Л. М. Місце творчості в процесі поетапного 
формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя 
хореографії / Л. М. Андрущук. – К., 2006. – 126 с. 

 
Завгородня Є. Є. Розвиток творчої активності майбутнього 

фахівця, як пріоритетна складова професійного саморозвитку 
Статтю присвячено проблемі формування творчої активності 

майбутнього фахівця у контексті професійного саморозвитку, яка може 
бути взята за основу при дослідженні процесу формування фахової 
культури спеціалістів у освітньому середовищі вищого навчального 
закладу. Узагальнено визначення творчої активності, виокремленні 
перспективи формування творчої активності майбутнього фахівця, 
сформульовані рівні творчої активності. Визначено, що основним 
критерієм, який характеризує підвищення рівня професійної 
майстерності, виступає процес професійного саморозвитку. 
Сформульовані принципи формування активності майбутнього фахівця в 
сучасній професійній підготовці: поєднання традицій і новаторства; 
системність та послідовність навчання; індивідуалізація та 
диференціація; наочність; поєднання вербальних і невербальних факторів 
впливу; рух від простого до складного; багаторазове повторення та 
варіативність; міцність знань і умінь; між предметні зв’язки. 

Ключові слова: активність, творча активність, рівні активності, 
структура творчої активності. 

 
Завгородняя Е. Е. Развитие творческой активности будущего 

специалиста как приоритетная составляющая профессионального 
саморазвития 

Статья посвящена проблеме формирования творческой активности 
будущего специалиста в контексте профессионального саморазвития, 
которая может быть взята за основу при исследовании процесса 
формирования профессиональной культуры специалистов в 
образовательной среде вуза. Обобщены определения творческой 
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активности, выделены перспективы формирования творческой 
активности будущего специалиста, сформулированы уровни творческой 
активности. Определено, что основным критерием, характеризующим 
повышение уровня профессионального мастерства, является процесс 
профессионального саморазвития. Сформулированы принципы 
формирования активности будущего специалиста в профессиональной 
подготовке: сочетание традиций и новаторства; системность и 
последовательность обучения; индивидуализация и дифференциация; 
наглядность; сочетание вербальных и невербальных факторов влияния; 
движение от простого к сложному; многократное повторение и 
вариативность; прочность знаний и умений; межпредметные связи. 

Ключевые слова: активность, творческая активность, уровни 
активности, структура творческой активности. 

 
Zavhorodnya E. Development of Creative Activity of Future 

Specialist, as a Priority Component of Professional Self 
The system of modern higher education in Ukraine is aimed at further 

addressing the urgent problems of vocational training of the future professional 
with a wide range of knowledge and skills in the disciplines of natural sciences 
(fundamental), general professional and practical training and modern 
innovative methods of teaching, aimed at the development of initiative, activity, 
self-reliance and critical thinking and perception of information flows in 
complex and dynamic social and economic conditions. This process requires a 
search for new ideas, technologies, forms and methods of organization of the 
educational process to professional and creative development of the personality 
on the basis of its internal motives, values and professional goals. The article is 
devoted to the formation of creative activity of the future expert in the context of 
professional self-development, which can be used as a basis for the study of the 
process of formation of professional culture experts in the educational 
environment of higher education. Overview definition of creative activity, 
identification of prospects for formation of creative activity of future specialist 
formulated level of creative activity. Determined that the main criterion that 
characterizes improvement of professional skills, professional self-serving 
process. The principles of formation of future professional activity in modern 
professional training: a combination of tradition and innovation; consistency and 
continuity of learning; individualization and differentiation; clearness; a 
combination of verbal and nonverbal factors influence; movement from simple 
to complex; repetition and variation; the strength of knowledge and skills; 
between substantive ties. 

Key words: activity, creative activity, levels of activity, structure of 
creative activity. 
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УДК 378.015 
 
І. С. Котєнєва 
 
ПРО ДІАГНОСТИКУ ПАТРІОТИЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
У сучасному українському соціумі намітився перехід до зміцнення 

основ державності, відродження культурно-історичних традицій та їх 
сталого розвитку. У цих умовах особливу значимість здобуває завдання 
консолідації суспільства на основі демократичних цінностей, 
громадянськості та патріотизму. 

Патріотизм, як моральне почуття й сукупність соціально-
політичних відносин є потужним соціумом, необхідною умовою для 
захисту національних інтересів, для досягнення успіху в міжнародній 
конкуренції, для збереження й зміцнення української цивілізації. Саме 
тому, сьогодні майбутнє України залежить від ступеня готовності 
молодих поколінь до гідних відповідей на історичні виклики, готовності 
до захисту інтересів своєї держави. Із цієї причини система 
патріотичного виховання, що має міцні, перевірені часом традиції, 
потребує вдосконалювання, відповідно до нових реалій [4; 5]. 

Мета статті – охарактеризувати діагностику патріотичної 
вихованості студентської молоді сучасного вишу. 

Патріотичне виховання являє собою складну керовану систему, що 
включає різноманіття взаємозалежних між собою елементів, внутрішніх 
стійких зв’язків і відносин об’єктивного й суб’єктивного характеру, а 
також підсистеми змістовного, організаційного й методичного плану. 
Система патріотичного виховання передбачає формування і розвиток 
соціально значимих цінностей, громадянськості й патріотизму в процесі 
виховання й навчання в вищих навчальних закладах усіх типів і видів; 
масову патріотичну роботу, що зорганізується й здійснюється 
державними структурами, суспільними рухами й організаціями; 
діяльність засобів масової інформації, наукових і інших організацій, 
творчих союзів, спрямованих на розгляд і висвітлення проблем 
патріотичного виховання, на формування й розвиток особистості 
громадянина й захисника Батьківщини [1]. 

Таке трактування патріотизму веде до розуміння патріотичного 
виховання, як цілісного комплексу принципів, методів, засобів і форм 
виховних впливів і взаємовпливів. Враховуючи специфіку навчально-
виховного процесу сучасного ВНЗ, систему ідеалів і цінностей, 
патріотичне виховання студентської молоді можна уявити, як сукупність 
двох взаємопов’язаних підсистем. Це ідеали та цінності, які мають 
національний та загальнолюдських характер і пов’язані з національно-
історичними традиціями та звичаями українського народу та, такі, що 
зумовлені статусом студентів, як соціальної групи.  
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Сучасні наукові засади організації патріотичного виховання 
студентської молоді у ВНЗ вимагають урахування рівня їхньої 
патріотичної вихованості. 

У дослідженні рівня патріотичної вихованості молоді сьогодні 
науковці приділяють увагу таким аспектам: розуміння та усвідомлення 
особистістю понять «патріот» та «патріотизм»; прояв патріотичних 
почуттів у ставленні до української мови, історії та культури 
українського народу, взагалі до держави, відповідальне ставлення до 
майбутнього фаху. Саме тому, рівень патріотичної вихованості 
студентської молоді варто розглядати як системну характеристику 
особистості, в якій відображена наявність і ступінь сформованості 
відповідних якостей, звичок поведінки[1; 2; 3].  

Сучасні науковці патріотичну вихованість визначають за 
допомогою критеріїв, показників та ознак. Слушною є позиція 
В. Фарфоровського, який серед критеріїв патріотичної вихованості 
виділяє ступінь засвоєння традицій народу, участь у патріотичній 
діяльності як показник ставлення до Вітчизни, готовності до її захисту, 
військової служби. Та дослідження В. Шахненко, в яких в якості 
параметрів виміру патріотичної вихованості визначається понятійний 
рівень патріотизму, спрямованість особистості, її моральні якості, 
характеристика діяльності. Цікавою є позиція Л. Мозгової, яка до 
основних критеріїв патріотичної вихованості відносить патріотичні 
почуття, знання, діяльність і ставлення особистості та М. Монахова, який 
узагальненими критеріями патріотичної вихованості вважає певні якості 
особистості [7]. 

Розробка й практичне використання критеріїв та показників 
патріотичної вихованості студентської молоді необхідне:  

по-перше, для вивчення, аналізу й оцінки реального стану роботи з 
патріотичного виховання;  

по-друге, для подальшого розвитку науково-теоретичних і 
методичних основ патріотичного виховання;  

по-третє, для визначення й обґрунтування діючих напрямків, форм, 
методів, засобів, технологій, реалізація яких сприяє підвищенню 
ефективності й досягненню більш високих результатів у патріотичному 
вихованні студентської молоді [1]. 

Таким чином, проблема критеріїв є не тільки й не стільки 
теоретичною, скільки практичною, оскільки без неї неможливо 
правильно орієнтуватися в процесі виконання завдань по патріотичному 
вихованню й особливо в оцінці його конкретних результатів. 

Критерій у науковій літературі визначається як ознака, на підставі 
якої виробляється оцінка, судження. У теорії і практиці педагогічної 
освіти існують загальні вимоги до виділення й обґрунтування критеріїв. 
Відповідно до них, критерії повинні: відображувати основні 
закономірності формування особистості; установлювати зв’язок між 
усіма компонентами досліджуваної системи; якісні показники повинні 
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виступати в єдності з кількісними; критерії повинні по можливості 
охоплювати основні види педагогічної діяльності. Кожен критерій 
характеризується декількома показниками.  

При цьому необхідно брати до уваги й той факт, що поняття 
«критерій» за своїм обсягом ширше, ніж поняття «показник» і що 
останній входить до нього як складова частина та є компонентом 
критерію. Показник як компонент критерію служить типовим та 
конкретним виявленням сутності якостей процесу чи явища, який 
підлягає вивченню. Разом із тим, пріоритет належить тим показникам, які 
характеризують виявлення якості [8]. 

Виступаючи в ролі мірила, норми, критерій служить свого роду 
зразком, еталоном, що виражає рівень досліджуваного явища, процесу, 
установлює ступінь його відповідності, наближення до норми, ідеалу.  

Методологічною основою для визначення критеріїв оцінки 
результатів роботи з патріотичного виховання студентської молоді 
служить діяльність, як процес формування патріотизму у свідомості, 
цінностях, діях, учинках і поведінці особистості. При цьому діяльнісна 
сторона даного процесу, тобто реальні дії й практичні справи виступають 
як критерій і реалізованість свідомості (потреб, інтересів, мотивів, цілей). 
Діалектикою співвідношення цих двох найбільш важливих компонентів – 
свідомості й діяльності й обумовлюються встановлення основних 
критеріїв оцінки результатів роботи з патріотичного виховання, суб’єкт-
об’єктний взаємозв’язок між ними. Це дозволяє певні сторони 
індивідуальної, групової або суспільної свідомості розглядати як основу 
для виділення критеріїв патріотичного виховання. Тому велике значення 
серед критеріїв і показників результатів роботи з патріотичного 
виховання студентської молоді мають не тільки певні цінності, інтереси, 
позиції, принципи, цілі, установки, специфічні ознаки і якісні 
характеристики особистості, але й, що особливо важливо, їхня реалізація 
в дійсності, реальний прояв у практиці патріотично спрямованої 
діяльності. 

Аналіз досліджень, тією чи іншою мірою пов’язаних з розглядом 
даної проблеми свідчить, що серед основних критеріїв, що 
характеризують результати виховання, у тому числі роботи з 
патріотичного виховання, виділяються:  

по-перше, критерій, у якому центральне місце займає патріотична 
свідомість, що включає різні компоненти (патріотичні знання, почуття, 
погляди, переконання, цінності, мотивацію, орієнтації, ідеали і т.д.);  

по-друге, діяльнісний, результативний критерій, що виражається 
головним чином у безпосередньому прояві активності, найважливіших 
якостей, властивостей поведінки, конкретних дій особистості, що 
характеризують патріотичну спрямованість, й представляють реальний 
внесок у виконання боргу перед Батьківщиною, гідне служіння їй. 

Перший критерій, пов’язаний з різними компонентами свідомості, 
духовного миру особистості має переважно суб’єктивну основу в особі 
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людського фактора. Другому критерію, навпаки, головним чином 
властива об’єктивна основа.  

Отже, стосовно оцінки патріотичного виховання студентської 
молоді критерій – це сукупність ознак його основних характеристик, 
параметрів, ступінь їх виразності або рівень розвитку. Виведення 
критеріїв у значній мірі ґрунтується на аналізі характерних рис, 
особливостей патріотичного виховання як ефективної діяльності, у якій 
реалізуються пропоновані до неї вимоги. Чим повніше відбивають 
критерії ці вимоги, тим більш вони об’єктивні. 

Критерії повинні відповідати наступним методологічним вимогам: 
• бути інструментом визначення реальних результатів роботи з 

патріотичного виховання студентської молоді; 
• забезпечувати відповідність оцінки результатів роботи з 

патріотичного виховання з його реальним станом; 
• об’єктивно оцінювати суб’єктивну сторону діяльності з 

патріотичного виховання. 
Цілісне розуміння критеріїв роботи з патріотичного виховання в 

їхній сукупності ґрунтується на принципі єдності патріотичної 
свідомості й патріотичної діяльності. Цей принцип – інтегруючий 
відносно основних критеріїв, які поєднуються в єдину систему й можуть 
бути представлені в одному узагальненому критерії. У ньому в 
концентрованому виді втримуються як пропоновані до нього вимоги, так 
і найважливіші сторони, компоненти патріотичної свідомості й 
патріотично спрямованої діяльності, які також співвідносяться із цими 
вимогами й оцінюються залежно від ступеня відповідності їм за 
допомогою критеріїв і показників. 

Інтегративний критерій патріотичного виховання представляє 
собою сукупність основних ознак показників, що розкривають істотні 
моменти, параметри, що характеризують його як процес, тобто ті 
способи, фактори, умови, за рахунок використання яких забезпечується 
найбільш повна реалізація можливостей цієї діяльності. Із цього 
випливає, що, будучи одним з компонентів критерію, та або інша ознака, 
показник роботи з патріотичного виховання, виступає як конкретний і 
типовий прояв його істотних сторін. Можна стверджувати, що існує 
зв’язок між критеріями роботи з патріотичного виховання, його змістом, 
істотними сторонами діяльності й кінцевим результатом. Тому, щоб 
відповідати своєму призначенню, критерії роботи з патріотичного 
виховання, якщо мати на увазі їх змістовний аспект, повинні значною 
мірою розкривати, характеризувати, виражати його сутність і специфіку 
й у той же час бути орієнтованими, націленими на бажані результати. 

Результати патріотичного виховання, що співвідносяться з 
об’єктивно заданими параметрами цієї діяльності є визначальними для 
виведення й формулювання конкретних критеріїв. Ґрунтуючись на цьому 
висновку, а також на попередньому аналізі єдності й взаємозв’язку 
патріотичної свідомості й патріотичної діяльності, у тому числі в плані 
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досягнення й прояву реальних результатів, можна констатувати, що 
критерії роботи з патріотичного виховання диференціюються на дві 
групи. 

До першої групи входять критерії, що відбивають процес роботи з 
патріотичного виховання, діяльність, спрямовану на формування і 
розвиток патріотизму в студентської молоді. Вони характеризуються 
конкретними параметрами, відповідними до кінцевих результатів. 

У другу групу входять критерії, що оцінюють найважливіші 
сторони, властивості, якість конкретної особистості або соціальної групи, 
що є результатом роботи з розвитку в них патріотичної свідомості, 
готовності й здатності гідного служіння Батьківщині. 

Основними критеріями першої групи є: 
• цільовий – визначає готовність суб’єктів патріотичного 

виховання правильно визначати й творчо вирішувати його завдання, 
знаходити конкретні шляхи підвищення ефективності цієї діяльності по 
досягненню бажаного результату; 

• результативний – визначає дієвість роботи з патріотичного 
виховання в плані забезпечення реального впливу її суб’єктів на 
свідомість особистості, внаслідок чого в діяльності й поведінці суб’єктів 
відбуваються конкретні позитивні зміни, які характеризуються 
зростанням самореалізації на благо Батьківщини. 

Ці критерії й показники є у своїй сукупності основою для 
визначення результатів ефективності роботи з патріотичного виховання. 

За допомогою даних критеріїв результати роботи з патріотичного 
виховання студентської молоді можуть бути визначено трьома 
основними способами: 

а) за кінцевим результатом патріотичного виховання (визначення 
ефективності даної діяльності в плані реалізації взаємодії між її 
суб’єктами й об’єктом); 

б) по конкретних особливостях роботи з патріотичного виховання з 
погляду оптимального використання в процесі цієї діяльності 
відповідних засобів, форм, методів для розв’язання тих або інших 
соціально-педагогічних завдань; 

в) вивченням, фіксуванням (за певними показниками) тих змін, що 
реально проявляються, які відбулися або відбуваються в особистості як в 
об’єкті патріотичного виховання в результаті його здійснення. 

Таким чином, критерії й показники роботи з патріотичного 
виховання дозволяють визначити не тільки дану діяльність у цілому, але 
й окремі її сторони. Не тільки її результат, але й процес його досягнення. 
Не тільки зусилля суб’єкта, але й їх реалізацію, втілену в об’єкті. 

Основними критеріями другої групи виступають: 
• когнітивний – визначає, рівень розвитку патріотично 

орієнтованих знань, уявлень, що є основою розуміння патріотизму й 
цілісного самовизначення особистості, як суб’єкта соціально значимої 
діяльності, здійснюваної на благо Батьківщини; 
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• світоглядно-ціннісний – характеризує ступінь сформованості 
системи поглядів, переконань, принципів, заснованих на усвідомленні 
найважливіших проблем, цінностей, пріоритетів, інтересів суспільства й 
держави, що дозволяють усвідомити роль, місце й значення особистості, 
в розвитку патріотизму, у посиленні його позитивного впливу на всі 
сторони життя й діяльності; 

• мотиваційний – характеризує рівень патріотичної спрямованості 
особистості її орієнтацій, мети, установки,обумовлений духовно-
моральними й соціально значимими потребами й інтересами, вищими 
спонуканнями й устремліннями, іншими компонентами, що формують 
цілепокладання суб’єкта як громадянина – патріота Батьківщини; 

• поведінковий – визначає готовність особистості до повноцінної 
самореалізації в якості громадянина – патріота Батьківщини в одній або 
декількох сферах соціально значимої діяльності.  

Показниками критеріїв другої групи є: когнітивний, світоглядно-
ціннісний, мотиваційний, поведінковий. 

Когнітивний: знання власної історії (родини, роду, прізвища) на тлі 
знання вітчизняного історико-культурного процесу; знання про «малу 
батьківщину» (рідний край: історія, культура, традиції, досягнення, 
проблеми й ін.); знання про свою Батьківщину, її історію, культуру, 
етнос, героїчні здійснення, досягнення, проблеми та ін.; розуміння 
сутності й особливостей українського патріотизму; знання змісту таких 
понять і категорій, як «Батьківщина», «патріотизм», «патріот», «борг», 
«служіння Батьківщині», «національні інтереси», «захист Батьківщини» і 
ін.; розуміння ролі, місця й значення України у світовій цивілізації, 
самобутності й унікальності нашої держави, що має свій шлях в історії 
людства; здатність до аналізу процесів і явищ, проблем і протиріч, 
властивих суспільству й державі, розуміння їх причин і шляхів 
розв’язання в інтересах динамічного розвитку України. 

Світоглядно-ціннісний: осмислення Батьківщини як вищої 
соціально значимої, духовної історичної й інтегрованої цінності; 
усвідомлення нерозривності з Батьківщиною, нерозривної причетності з 
тим, що її становить (природа, історія, мова, культура, національна 
приналежність, родовід, релігія, територія, менталітет і ін.); гордість за 
приналежність до історії, традицій, культури, героїчних здійснень і 
досягнень Батьківщини; пріоритетність цінностей і інтересів 
Батьківщини перед індивідуальними, сімейними, груповими, корпоратив-
ними, національними, політичними й ін.; осмислення своєї ролі й місця в 
житті суспільства, держави й долі Батьківщини (соціально-ціннісне 
самовизначення); переконання в необхідності захисту національних 
інтересів України, її незалежності, цілісності й суверенітету, відродження 
її сили й могутності. 

Мотиваційний: потреба в пізнанні історичного минулого й 
сучасного етапу розвитку суверенної держави Україна; прояв стійкого 
інтересу до історії України, до проблем і особливостей розвитку 
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сучасного суспільства й держави; наявність патріотичних ідеалів, 
духовних, моральних і культурних зразків як регуляторів 
життєдіяльності особистості; позитивне відношення й інтерес до 
Збройних Сил України, інших військових формувань, бажання виконати 
цивільний і військовий борг по захисту Батьківщини; прояв значеннєвих, 
ціннісних мотивів життєдіяльності по будівництву й захисту 
Батьківщини; наявність досвіду патріотичної мотивації в соціально 
значимих видах діяльності; дотримання патріотичних принципів у 
поведінці, прояв цивільної й патріотичної позиції. 

Поведінковий: готовність до особистої участі у творчій діяльності 
на благо Батьківщини й її захисту; сукупність навичок, умінь, якостей, 
необхідних для реалізації функції захисту Батьківщини в одній зі сфер 
життя суспільства, держави; соціальна активність особистості, як 
суб’єкта патріотичної діяльності; самореалізація як суб’єкта патріотичної 
діяльності в однієї або декількох сферах суспільного й державного 
життя; реальний внесок у розвиток і зміцнення України в одній або 
(декількох) сферах соціально значимої діяльності; відстоювання й 
твердження патріотизму як життєво важливого принципу в боротьбі з 
космополітизмом, маргінальністю, з його деформаціями й 
перекрученнями. 

Перші три критерії й відповідні їм показники, які відносяться до 
другої групи, мають суб’єктивну основу, оскільки всі вони є вираженням, 
головним чином, морально-психологічних властивостей особистості.  

Кінцеві результати роботи з патріотичного виховання проявляються 
в поведінці й діяльності особистості. Тому основним критерієм, що 
найбільш об’єктивно визначає реальні результати цієї діяльності, є 
поведінковий. Ці результати визначаються, по-перше, ступенем 
готовності особистості до виконання тієї або іншої патріотичної місії й, 
по-друге, досягнутими в процесі її здійснення конкретними підсумками, 
вимірюваними відповідними показниками [7]. 

Узагальнюючи розгляд критеріїв першої й другої груп можна 
констатувати наступне: 

по-перше, усі критерії й показники взаємозалежні й взаємо-
обумовлені. Велике значення має облік їх співвідношення один до 
одного в складі утвореної ними певної сукупності. Завдяки їх інтегрова-
ності вони можуть використовуватися комплексно, як єдине ціле; 

по-друге, у зв’язку з тим, що робота з патріотичного виховання 
характеризується складною внутрішньою структурою, що включає в себе 
цілу сукупність різних компонентів, чи навряд правомірно обмежуватися 
лише одним або декількома невзаємопов’язаними між собою критеріями. 
Тому більш доцільно говорити про оптимальну сукупність ряду 
узагальнених критеріїв, яка доповнюється складеними елементами, що  
конкретизують їх (показниками); 

по-третє, стрижневою ознакою кожного критерію повинна бути 
повна й точна відповідність національним інтересам, що пов’язані з 
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забезпеченням вищих соціально значимих функцій в ім’я відродження 
цілісності й незалежності України, як суверенної держави, її 
найважливіших сфер життєдіяльності, що визначають цивілізований 
спосіб життя всіх громадян. 

Таким чином, запропоновані групи критеріїв і показників для 
комплексної оцінки роботи з патріотичного виховання студентської 
молоді у ВНЗ можуть розглядатися як системне утворення. Застосування 
їх у комплексі дозволяє найбільше об’єктивно й конкретно оцінювати 
ефективність і результативність діяльності сучасного ВНЗ з 
патріотичного виховання студентської молоді в цілому, а також стосовно 
до окремої особистості. 
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Котєнєва І. С. Про діагностику патріотичної вихованості 

студентської молоді 
У статті розглянуто особливості роботи сучасного вишу з 

патріотичного виховання студентської молоді, на підґрунті якого 
визначено необхідність діагностики патріотичної вихованості. 
Обґрунтована необхідність розробки й практичного використання 
критеріїв та показників патріотичної вихованості студентів.  
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Визначено методологічну основу та методологічні вимоги щодо 
оцінки результатів роботи з патріотичного виховання. 

Наведено класифікацію критеріїв патріотичної вихованості 
студентів. Групи критеріїв і показників для комплексної оцінки роботи з 
патріотичного виховання у ВНЗ, які розглянуто як системне утворення. 
Схарактеризовано кожний критерій через сукупність показників, які 
дозволяють об'єктивно й конкретно оцінювати ефективність і 
результативність діяльності сучасного ВНЗ з патріотичного виховання 
студентської молоді в цілому, а також стосовно до окремої особистості. 

Представлено сутнісні характеристики інтегративного критерію 
патріотичного виховання студентської молоді на сучасному етапі. 

Ключові слова: патріотичне виховання, виховання студентської 
молоді, патріотична вихованість, критерії та показники патріотичної 
вихованості.  

 
Котенева И. С. О диагностике патриотической воспитанности 

студенческой молодежи 
В статье рассмотрены особенности работы современного высшего 

ученого заведення по патриотическому воспитанию студенческой 
молодежи, на основе которого определена необходимость диагностики 
патриотической воспитанности. Обоснована необходимость разработки и 
практического использования критериев и показателей патриотической 
воспитанности студентов. Даны определения основных понятий. 

Определена методологическая основа и методологические 
требования относительно оценки результатов работы по 
патриотическому воспитанию. 

Приведена классификация критериев патриотической 
воспитанности студентов. Выделены группы критериев и показателей 
для комплексной оценки работы по патриотическому воспитанию в вузе, 
которые рассмотрены как системное образование. В первую группу 
входят критерии, которые отражают процесс работы по патриотическому 
воспитанию направленную на формирование и развитие патриотизма у 
молодежи. Во вторую группу входят критерии, которые оценивают 
свойства и качества конкретной личности, что является результатом 
работы по развитию у них патриотического сознания, готовности и 
способности достойного служения Родине. 

Детально охарактеризован каждый критерий через совокупность 
показателей, которые позволяют объективно и конкретно оценивать 
эффективность и результативность работы современного высшего 
учебного заведения по патриотическому воспитанию студенческой 
молодежи как в целом, а так и конкретно каждой отдельной личности. 

Представлены сущностные характеристики интегративного 
критерия патриотической воспитанности студенческой молодежи на 
современном этапе. 
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Ключевые слова: патриотическое воспитание, воспитание 
студенческой молодежи, патриотическая воспитанность, критерии и 
показатели патриотической воспитанности.  

 
Koteneva I. About Diagnostics of Patriotic Good Breeding of 

Student's Youth 
In the article features of work of the modern higher educational 

institution on patriotic education of student's youth on which basis necessity of 
diagnostics of patriotic good breeding is defined are considered. Necessity of 
working out and practical use of criteria and indicators of patriotic good 
breeding of students is proved. Definitions of the basic concepts are given. 

The methodological basis and methodological requirements concerning 
an estimation of results of work on patriotic education is defined.   

Classification of criteria of patriotic good breeding of students is 
resulted. Groups of criteria and indicators for a complex assessment of works 
on patriotic education in high school which are considered as system 
formation are allocated. The first group includes criteria which reflect work 
process on patriotic education directed on formation and development of 
patriotism in youth. The second group includes criteria which estimate 
properties and qualities of the concrete person that grows out of work on 
development in them of patriotic consciousness, readiness and ability of 
worthy service to the Native land. 

Each criterion through set of indicators which allow objectively and to 
estimate particularly efficiency and productivity of work of a modern higher 
educational institution on patriotic education of student's youth as a whole is in 
details characterised,  and is concrete each separate person. 

Intrinsic characteristics integrative criterion of patriotic good breeding of 
student's youth at the present stage are presented. 

Key words: patriotic education, education of student's youth, patriotic 
good breeding, criteria and indicators of patriotic good breeding.  
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Актуальність статті обумовлена сучасними змінами, що 

відбуваються в усіх сферах суспільства, які висувають на перше місце 
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людину-професіонала, фахівця. Саме тому, підготовка творчого 
досвідченого і професійно компетентного фахівця стає пріоритетним 
завданням сучасної вищої освіти.  

Соціальне замовлення, на яке орієнтована освіта, висуває високий 
рівень вимог до випускника ВНЗ, до його професійної підготовленості, 
конкурентоздатності на ринку праці. У той же час, без конкурентоздатної 
життєвої стратегії, сформованих уявлень про професійну кар’єру, без 
розуміння необхідності бути готовим до зустрічі з багатьма 
перешкодами, молодий фахівець приречений на програш як у 
професійній, так і в особистісній сфері. 

Метою статті є обґрунтування актуальності проблеми формування 
професійної кар’єри особистості у ВНЗ. 

Теоретичними передумовами досліджуваної проблеми є 
дослідження кар’єри в сучасній психології, менеджменті, соціології: 
наповнення поняття «кар’єра» (О. Бодальов. Л. Рудкевич); розгляд 
кар’єри з позицій процесуального, статусного, ціннісного підходів 
(В. Ігнатов, В. Білоліпєцький, А. Понеділков); визначення змісту цілей 
кар’єри (О. Кібанов); розгляд моделей кар’єри (О. Єгоршин) і кар’єрної 
стратегії (В. Романов). 

Серед закордонних досліджень слід особливо виділити внесок 
А. Бандури (A. Bandura), який розглянув ключову особистісну 
детермінанту кар’єрного успіху – самоефективність (self-efficacy); 
Дж. Роттера (J. Rotter) у вивченні особистісних факторів (locus of control), 
що забезпечують успішну кар’єру, М. Лондона (M. London), який увів у 
понятійний апарат теорії кар’єри терміни: «кар’єрний інсайт» (career 
insight), «ідентифікація з кар’єрою» (career identity), «кар’єрна стійкість» 
(career resilience); Д. С’юпера (D. Super) – концепція «життєвих кар’єр»; 
Д. Хол і Ф. Марвіс (D. Hall, P. Mirvis) – концепція поліваріативної 
кар’єри; Е. Шейн (E. Schein) – теорія ключових моментів кар’єри – 
«кар’єрних якорів», а також роботи з мотивації до кар’єри Р. Ное, А. Ное 
й Дж. Бахубер (R. Noe, A. Noe, J. Bachuber). 

Теоретичні засади дослідження проблеми професійної кар’єри 
молоді представлено в роботах К. Абульханової-Славської, З. Акбієвої, 
М. Александрової, С. Джанер’ян, Е. Зеєра, Н. Кірт, Є. Клімова, 
А. Маркової, Л. Мітіної, Є. Могильовкіна, О. Молл, М. Пряніжнікова, 
О. Садон, О. Цариценцевої.  

Сучасних дослідників, при всій різноманітності їх підходів, поєднує 
ідея кар’єри як поступового службового просування, що 
супроводжується зміною навичок, здібностей, кваліфікаційних 
можливостей працівника. Не випадково в ряді англійських еквівалентів 
поняття «кар’єра» стоїть поруч «career» та «promotion» просування по 
службі, підвищення у званні, чині [3; 4; 6]. 

Професійна кар’єра осмислюється сучасними науковцями як 
важливий показник розвитку людини в соціальній системі, пов’язаний зі 
знаходженням професійної самоідентичності, мобільністю, 
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відповідальністю, прийняттям культури, ціннісних орієнтацій 
професійного середовища, безперервної самоосвіти, саморозвитку, 
самоактуалізації. Це ключове поняття, яке найбільш точно віддзеркалює 
особливості сучасного етапу розвитку людини і суспільства, що 
зумовлюються переходом до особистісно-діяльнісної освітньої 
парадигми, змінами в структурі ринку праці, посиленням особистої 
відповідальності щодо професійної інтеграції в суспільство, складністю її 
планування на віддалену перспективу [5]. 

Поняття професійної кар’єри сформувалося на підґрунті синтезу 
різних теоретичних та методологічних підходів. У сучасній науці кар’єра 
розглядається як частина процесу соціально-професійної мобільності. 
Під кар’єрою розуміють просування особистості по сходинкам 
професійної, соціальної, виробничої або іншої ієрархії, яка 
детермінується об’єктивними та суб’єктивними чинниками. [7] 

Обґрунтування актуальності проблеми формування професійної 
кар’єри особистості у ВНЗ зумовлена низкою чинників.  

По-перше, сучасний соціум кардинальним образом змінив 
відношення до професійної кар’єри і став більш позитивно оцінювати 
кар’єрні устремління особистості. Разом з тим, змінилися не тільки 
відношення до кар’єри, але і соціально-економічні вимоги до неї. 
Можливості самореалізації практично всіх категорій населення 
максимально зросли, при цьому здійснювати свій соціальний вибір стало 
складніше.  

По-друге, ринок праці дійсно став ринком, і перед сучасною 
молоддю стало завдання оперативно і адекватно реагувати на нову 
інформацію, тонко вловлювати, що від неї потрібно сьогодні, оцінювати, 
яким чином винагороджується та або інша робота, бачити можливості 
використання, своїх знань у різних сферах діяльності, будувати свою 
професійну кар’єру. Сучасному випускникові ВНЗ необхідно 
орієнтуватися в професії. Знати майбутні професійні можливості, 
експериментувати, одержувати більшу волю діяльності, професійно 
рости і будувати кар’єру.  

По-третє, особливо суперечливим і складним є процес 
формування професійної кар’єри молоді, яка при зовнішній 
інтегрованості являє собою глибоко диференційовану соціальну 
спільність. Розходження в соціально-економічному положенні, освіті, 
доходах, соціальному статусі професії приводять молодих людей до 
реалізації різних стратегій поведінки в професійно-трудовій сфері. 
Труднощі побудови професійної кар’єри молоді полягають у тому, що в 
нашій країні на сьогоднішній день, нажаль не зложилася система: 
ціннісних орієнтацій і норм нової економічної свідомості; уявлень про 
можливості професійного самовизначення і кар’єрного росту. Що 
ставить молоде покоління в умови практично самостійного синтезу 
ціннісної основи своєї професійної поведінки, що виражається в 
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невисокому рівні соціальної і індивідуальної компетентності і 
недостатності ресурсів для формування професійної кар’єри. 

Молодь представляє майбутнє нашої країни. Від її дій, професійної 
поведінки, можливостей професійної самореалізації залежить подальший 
розвиток українського суспільства.  

Професійне становлення особистості здійснюється успішно, якщо в 
процесі навчання формується система адекватних уявлень про 
професійну кар’єру, які впливають на формування життєвих та 
професійних планів особистості, організують і спрямовують її 
активність, надають їй якісну своєрідність, неповторний індивідуальний і 
соціальний вигляд. Наявні в суб’єкта уявлення про професійну кар’єру 
впливають на професійний розвиток, і виступають у якості регуляторів 
професійного самовизначення [1]. 

Професійна успішність майбутнього фахівця залежить не тільки від 
його здібностей, особистісних якостей, мотивацій і цінностей як таких, 
але і від їхньої відповідності обраної спеціальності, від сформованої вже 
у ВНЗ здатності вишиковувати стратегії і тактики гнучкої орієнтації в 
професійному середовищі. Сформована в сучасному ВНЗ база такого 
орієнтування повинна включати уявлення про професійну кар’єру і 
кар’єрну самоефективність (self-efficacy), «кар’єрну причетність», 
«кар’єрну стійкість» (career resilience), «кар’єрний інсайт» (career 
insight) [4]. 

У вітчизняній науці донедавна поняття «професійна кар’єра» 
практично не використовувалося і в основному, кар’єра розумілася в 
негативному змісті, який почав зникати в останні роки. Зараз професійну 
кар’єру розглядають як одну з показників індивідуального професійного 
життя людини, досягнення бажаного статусу і відповідного йому рівня і 
якості життя, а також досягнення популярності і слави. Успішно 
побудована кар’єра дозволяє людині добитися визнання своєї 
неповторності, значимості для інших людей, для суспільства в цілому. 

Професійна кар’єра осмислюється сучасними науковцями як 
важливий показник розвитку людини в соціальній системі, пов’язаний зі 
знаходженням професійної самоідентичності, мобільністю, 
відповідальністю, прийняттям культури, ціннісних орієнтацій 
професійного середовища, безперервної самоосвіти, саморозвитку, 
самоактуалізації. Це ключове поняття, яке найбільш точно віддзеркалює 
особливості сучасного етапу розвитку людини і суспільства, що 
зумовлюються переходом до особистісно-діяльнісної освітньої 
парадигми, змінами в структурі ринку праці, посиленням особистої 
відповідальності щодо професійної інтеграції в суспільство, складністю її 
планування на віддалену перспективу.  

Разом з тим з позитивним відношенням суспільства до кар’єрних 
устремлінь особистості спостерігаються і негативні тенденції, серед 
яких: неадекватні кар’єрні амбіції випускників, що відразу претендують 
на керівні позиції, велику винагороду і на право вирішувати стратегічні 
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питання підприємства; скептичне відношення до випускників 
роботодавців, що віддають перевагу фахівцям з досвідом роботи. 
Ураховуючи, що система освіти є самою масовою в глобальній системі 
суспільного розвитку, є підстава вважати, що професійна освіта має 
потенціал для формування уявлень про професійну кар’єру студентів. 

Особливої актуальності зазначена проблема набуває у сфері 
фахової підготовки студентів сучасного ВНЗ, оскільки їх майбутня 
діяльність є однією з найбільш складних за змістом та функціями, 
здійснюється в мінливих умовах одночасного впливу багатьох чинників, 
що потребує від фахівця бути адаптивним, динамічним, креативним, 
неупередженими, здатним вирішувати нестандартні завдання та ситуації.  

Перетворення, що відбуваються в соціально-економічній сфері 
українського суспільства створили принципово нову ситуацію в вищій 
освіті. Сьогодні, коли пропонування робочої сили значно перевищує 
попит, тільки конкурентоздатний фахівець затребуваний на ринку праці. 
Ринкові умови, а також – розширення і якісна зміна поля діяльності 
сучасного фахівця-випускника ВНЗ жадає від навчального закладу 
значного підвищення якості освіти та висуває на перший план таку 
характеристику випускника, як «конкурентоздатність».  

Варто підкреслити, що конкурентоздатний фахівець розглядається 
не тільки як «продукт діяльності» навчального закладу, але і особистість, 
що володіє певними якостями,серед яких не тільки високий рівень 
результатів діяльності, але і здатність вистояти і перемогти в 
конкурентній боротьбі сучасного виробництва. 

Таким чином, перед сучасним ВНЗ поставлене найважливіше 
завдання – забезпечити не тільки засвоєння майбутнім фахівцем 
сукупності професійних знань, умінь і навичок, але і формування в нього 
вміння запропонувати себе на ринку праці, здібності в будь-який період 
часу і у різних ситуаціях оптимально, гнучко і ефективно вирішувати 
виникаючі проблеми. 

Розвиток ринкових механізмів і інтенсифікація темпу життя також 
актуалізувало проблему планування професійного майбутнього і 
розвитку кар’єри майбутніх фахівців уже на етапі одержання фахової 
підготовки у ВНЗ.  

Обґрунтування актуальності проблеми формування професійної 
кар’єри майбутнього фахівця дозволило виявити низку суперечностей 
між: нагальною потребою сучасного суспільства в фахівцях зі 
сформованими уявленнями про професійну кар’єру, здатних до її 
реалізації у мінливих умовах професійної діяльності, і реальною 
практикою їхньої підготовки у ВНЗ; значущістю професійної кар’єри, як 
провідної якості сучасного фахівця, що забезпечує становлення 
успішного професійного майбутнього та недостатньою розробленістю 
теоретико-методичних засад її формування в процесі фахової підготовки 
в ВНЗ; уявленнями особистості про себе і майбутню роботу і відсутністю 
знань про попит суспільства на дану професію, можливості соціального і 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (306), 2017  
 

 90 

професійного росту які вона забезпечує; захопленням особистості тільки 
зовнішньою або привабливою стороною професії і відсутністю вміння 
аналізувати власні якості, необхідні для даного виду праці, незнання 
своїх сильних і слабких сторін, шляхів самовдосконалення, імовірних зон 
успіхів і невдач; недостатньою інформованістю особистості про 
теоретичні основи процесу планування й реалізації професійної кар’єри в 
умовах стрімкого оновлення реєстру популярних професій і вимог до неї.  

Резюмуючи, можна зробити наступні висновки.  
У сучасних наукових дослідженнях виявлений дефіцит наукових 

знань про спрямованість професійної освіти на формування ціннісних і 
смисложиттєвих орієнтирів студентської молоді на реалізацію 
професійного самовизначення в процесі побудови професійної кар’єри, у 
той час, як вимоги державних нормативних документів, пропоновані до 
якості вищої професійної освіти, контекстно відбивають спрямованість 
на забезпечення успішності особистості в майбутній професійній 
діяльності і професійній кар’єрі. 

Завдання формування конкурентоспроможної особистості, що має 
спрямованість на успішне кар’єрне зростання в обраній сфері 
професійної діяльності, дозволяє розглядати період одержання 
професійної освіти як початковий етап професійної кар’єри. 

Професійна кар’єра – це самореалізація особистості, що 
проявляється в просуванні або досягненні престижного, або 
перспективного рівня її в соціумі. Це соціальна технологія, що 
спрямована на розв’язок індивідуальних і організаційних проблем у 
сучасних умовах соціально-економічного середовища, яке постійно 
трансформується.  
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Котєнєва Ю. М. Обгрунтування актуальності формування 

професійної кар’єри особистості у ВНЗ  
В статті «Обгрунтування актуальності формування професійної 

кар’єри особистості у ВНЗ» обґрунтовано актуальність процесу 
формування професійної кар’єри особистості у ВНЗ, яка обумовлена 
сучасними змінами, що відбуваються в усіх сферах суспільства, та 
висувають на перше місце людину-професіонала, фахівця. і визначають 
пріоритетні завдання сучасної вищої освіти. Саме тому, підготовка 
творчого досвідченого і професійно компетентного фахівця стає 
пріоритетним завданням фахової підготовки  сучасного вишу.  

Проаналізовано сучасні наукові підходи та нароби наукових шкіл 
як вітчизняних так і закордонних відносно означеної проблеми.  

Ретельний аналіз чинників, що впливають на формування 
професійної кар’єри особистості у ВНЗ довів, що цьому процесу 
притаманні певні труднощі які полягають у тому, що на сьогодні не 
зложилася система: ціннісних орієнтацій і норм нової економічної 
свідомості особистості її уявлень про можливості професійного 
самовизначення та кар’єрного росту.  

Таким чином обґрунтована в статті актуальність пов’язана з 
проблемою формування професійної кар’єри майбутнього фахівця 
дозволила виявити низку суперечностей які мають бути розв’язані в 
процесі подальшої роботи. 

Ключевые слова: карьера, профессиональная карьера, 
конкурентоспособность, чинники професійної кар’єри.  

 
Котенева Ю. Н. Обоснование актуальности формирования 

профессиональной карьеры личности в вузе 
В статье «Обоснование актуальности формирования 

профессиональной карьеры личности в вузе» обоснована актуальность 
процесса формирования профессиональной карьеры личности, которая 
обусловлена современными изменениями, происходящими во всех 
сферах общества, и выдвигающая на первое место человека-
профессионала, специалиста, определяющие приоритетные задачи 
современного высшего образования. Именно поэтому, подготовка 
творческого опытного и профессионально компетентного специалиста 
становится приоритетной задачей профессиональной подготовки  
высшей школы.  

Проанализированы современные научные подходы и наработки 
научных школ как отечественных, так и зарубежных относительно 
обозначенной проблемы.  
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Тщательный анализ факторов, которые влияют на формирование 
профессиональной карьеры личности в вузе доказал, что этому процессу 
присущие определенные трудности, которые состоят в том, что на 
сегодня не сложилась система: ценностных ориентаций и норм нового 
экономического сознания личности, ее представлений о возможностях 
профессионального самоопределения и карьерного роста.  

Таким образом, обоснованная в статье актуальность, связанная с 
проблемой формирования профессиональной карьеры будущего 
специалиста позволила выявить ряд противоречий, которые должны 
быть решены в процессе дальнейшей работы. 

Ключевые слова: карьера, профессиональная карьера, 
конкурентоспособность, факторы профессиональной карьеры.  

 
Koteneva J. The Substantiation of an Urgency of Formation of 

Professional Career of the Person in High School 
In the article „The Substantiation of an urgency of formation of 

professional career of the person in High School” the urgency of the process of 
formation of professional career of the person which is caused by the modern 
changes occurring in all spheres of a society, and putting forward on the first 
place the person-professional, the expert, defining priority problems of modern 
higher education is proved. For this reason, preparation of the creative skilled 
and professionally competent expert becomes a priority problem of vocational 
training of the higher school.  

Modern scientific approaches and gained experience of scientific schools 
both native, and foreign concerning the designated problem are analysed.  

The careful analysis of factors which influence formation of professional 
career of the person in High School has proved, that to this process inherent 
certain difficulties which consist that for today there was no system: valuable 
orientations and norms of new economic consciousness of the person, its 
representations about possibilities of professional self-determination and 
career growth.  

Thus, the urgency proved in the article connected with the problem of 
formation of professional career of the future expert has allowed to reveal a 
number of contradictions which should be solved in the course of the further 
work. 

Key words: career, professional career, competitiveness, factors of 
professional career.  
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О. А. Сєваст’янова 
 

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ВНЗ 
УКРАЇНИ В МЕЖАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

 
Освіта відіграє все більшу роль у розвитку сучасних суспільств, 

забезпечуючи прогрес у соціальній, економічній та культурній сферах. 
Глобальні виклики ХХI ст. поставили всі національні системи освіти 
перед необхідністю формування нової освітньої парадигми. Успішне 
реформування вітчизняної системи вищої освіти в контексті Болонського 
процесу, її розвиток у напрямку демократизації вимагають оновлених 
підходів до оцінки результатів соціалізації різноманітних категорій 
молоді й особливо студентства. Це зумовлено тим, що студентська 
молодь, маючи найбільший потенціал уже в найближчі десятиліття 
реалізовуватиме економічну, політичну, соціальну, культурну стратегію 
в Україні.  

Проблеми соціалізації активно досліджувались у вітчизняній і 
зарубіжній науці протягом усього ХХ століття. Найбільший внесок 
становлять: роботи, які розкивають міждисціплінарні уявлення про 
соціалізацію особистості (Г. Андрєєва, Н. Андрєєнкова, І. Кон, О. Кущак, 
Н. Лавриченко, В. Москаленко, А. Мудрик, С. Савченко та ін.); 
дослідження, звернені до студентства як особливої соціально-
демографічної групи суспільства (В. Лісовський, С. Левікова, 
В. Павловський, Б. Рубін, С. Савченко та ін.); теорії, які присвячені 
застосуванню різноманітних педагогічних підходів у вищих навчальних 
закладах (В. Андрющенко, І. Бех, Є. Бондаревська, М. Боритко, І. Зимня, 
В. Краєвський, О. Крюкова, В. Сєриков, А. Хуторськой та ін.); роботи, в 
яких проаналізовано цілі Болонського процесу в контексті створення 
загальноєвропейського освітнього простору та різноманітні аспекти 
модернізації української освіти (В. Кремень, С. Гончаров). 

Усі згадані дослідження відображають сучасні уявлення про 
загальні закономірності й особливості соціалізаційних процесів, які 
відбуваються в різні часові проміжки, у різних суспільствах й соціально-
демографічних групах.  

Метою даної статті є аналіз системи вищої освіти як 
найважливішого соціалізаційного інституту, вивчення процесу 
соціалізації студентства в професійному середовищі, аналіз проблем 
модернізації вищої освіти в контексті Болонського процесу. 

Трансформації в економічному та суспільному житті країни 
породжують потребу у висококваліфікованих фахівцях, які водночас 
потрапляють в умови жорсткої конкуренції на ринку праці. Отже, 
модернізуючи систему вищої освіти в Україні необхідно забезпечити 
підготовку соціально зрілої особистості, здатної до суспільної та 
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професійної діяльності. Особливо актуальною є професійна соціалізація 
студентської молоді, здатної вільно адаптуватися у світі професійних 
відносин, бути конкурентоспроможною та мобільною в сучасному 
українському соціуму. Професійна соціалізація студентської молоді 
пов’язана передусім з навчання м у ВНЗ, з опануванням низки фахових 
дисциплін, необхідних для подальшого професійного зростання.  

Вища школа сьогодні являє собою не тільки найважливіший 
соціально-економічний елемент державної машини. У сучасних умовах 
вона залишається останнім соціалізаційним механізмом, покликаним або 
успішно завершити, або скоректувати результат соціалізаційних впливів 
на особистість. 

Студентство визначається як група людей молодого віку, які 
об’єднані виконанням потенційно найбільш значущих для суспільства 
спеціальних навчальних та соціально-підготовчих функцій, тимчасово не 
беруть участь в суспільно-продуктивній праці (або беруть участь 
епізодично), для яких характерні спільність побуту, психології, системи 
цінностей, культури і які готуються до виконання в суспільстві 
соціальних ролей інтелігенції (виробничої, організаційно-управлінської 
та культурно-конструктивної) [7]. 

Найбільш відомими й визнаними інститутами соціалізації є 
батьківська і власна сім’я, система дошкільних закладів, школа, системи 
професійно-технічної й вищої освіти, армія, трудові колективи, 
неформальні об’єднання молоді та ін. 

Система вищої освіти при організованому в її межах педагогічному 
впливі є провідним інститутом соціалізації особистості, який закладає 
основи її життєдіяльності, світогляду, морально-етичні установки на 
наступне життя. 

На сучасному етапі необхідно говорити про системні зрушення в 
умовах соціалізації особистості: 

1. Перерозподіл впливу на особистість інститутів соціалізації. 
Своєрідну роль у соціалізації особистості приймає на себе інститут 
однолітків, що тимчасово здобуває цілий ряд функцій інших 
соціалізуючих інститутів, а саме школи, родини, виробничої системи 
тощо. 

2. Особливого значення набуває молодь як суб’єкт і об’єкт 
соціалізації. Молодь найбільш чуйно «уловлює» інноваційні тенденції в 
розвитку суспільства. Це відбувається в силу того, що молодь у своєму 
існуванні спирається не тільки і не стільки на стандарти минулого, 
скільки на стандарти майбутнього суспільства. У сучасний період саме 
молодь опинилася в найбільш складному становищі. Відмова від 
громадських організацій у школі й у навчальних закладах середньої і 
вищої ланки в цілому призвела до того, що молода людина була 
«виплеснута» разом з ідеологією [6]. 

3. Винесення значної частини виховної роботи за межі школи. У 
сучасний період суспільство «...перейшло від відносно стабільної 
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передбачуваної фази своєї історії до динамічної, непередбаченої фази 
розвитку» [1].  

У ВНЗ соціалізація студентства не зводиться до оволодіння тільки 
професійними знаннями, сьогодні актуальними стають проблеми 
всебічного розвитку особистості й передусім її суб’єктності. Розвиток 
суб’єктних якостей студентства передбачає накопичення суб’єктного 
досвіду, під яким розуміється досвід бути особою. Здатність до 
виконання особистісних функцій. 

Які ж особливості характерні для системи вищої освіти як 
найважливішого соціалізаційного інституту?  

1. Навчання у ВНЗ розглядається як особливий вид трудової 
діяльності. Вища освіта, яку отримує частина молоді, стає не тільки 
свідченням інтелектуальних здібностей власників дипломів, але й 
необхідною умовою існування людини в сучасному світі. 

2. Отримання вищої освіти припадає на час розквіту життєвих, 
інтелектуальних, творчих сил людини, саме в цьому віці закладаються всі 
основні світоглядні основи, з якими особистість ввійде в наступні 
соціалізаційні інститути. 

3. Процес оволодіння сучасними науковими знаннями й 
практичними вміннями в різних галузях людської діяльності доволі 
тривалий, і при всіх спробах не вдається скоротити його менш ніж на 
5 років.  

4. Система вищої освіти чутливо реагує на суспільні запити в 
економічній, технологічній, політичній галузях. Сьогодні багато ВНЗ 
країни налагоджують партнерство з підприємствами, суспільними, 
політичними соціальними інститутами, що, безумовно, розширює 
соціалізаційні можливості для випускників. 

5. Найважливішою тенденцією сучасної вищої освіти є зниження 
ролі держави в управлінні ВНЗ і розширення начал самоврядування, у 
тому числі студентського самоврядування. Спільна праця органів 
студентського самоврядування з адміністрацією допомагає орієнтуватися 
студентам у складній ситуації сучасного світу, вносити конкретні 
пропозиції з метою покращення навчально-виховного процесу. 

6. Система вищої освіти надає студентам не тільки широкі 
можливості отримання професійних знань, але й активно залучає їх у 
загальний інформаційний потік у найрізноманітніших галузях людської 
діяльності. Система Інтернет, сучасні комп’ютерні технології, новітня 
література з найактуальніших проблем сучасності роблять студента 
одним з найбільш інформованих членів суспільства. 

7. Організація виховного процесу, максимально наближеного до 
дійсності, коли студент у процесі активної участі в різноманітних формах 
виховної роботи здобуває особистий досвід суспільно-корисної 
діяльності. Активна участь у різноманітних заходах і в цілому в 
університетському громадському житті формує у молоді навички 
управлінської діяльності, лідерські якості, вміння працювати в колективі. 
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8. Найважливішою особливістю системи вищої освіти як 
соціалізаційного інституту є те, що фактично тільки вона реально сприяє 
процесу залучення молоді в особливий вид людської діяльності – 
науково-дослідну. Організація й проведення у ВНЗ науково-дослідної 
роботи створює атмосферу особливої товариськості й ділового 
співробітництва між викладачами й студентами. 

9. Система вищої освіти, акумулюючи в собі зростаючі можливості 
комунікативних та інформаційних технологій, перетворюється з 
винятково зразкового інституту на вирішальну силу суспільної 
модернізації, через яку в різні моменти свого життя змушені будуть 
пройти всі продуктивні верстви суспільства. 

10. Студентська молодь, яка з огляду на її вікове, соціальне, 
професійне становище посідає особливе місце серед інших суспільних 
груп. Це пояснюється особливостями віку молоді, а також професійними 
педагогічними впливами й особливою атмосферою вузівського життя, 
яка визначається нами як культурно-освітній простір ВНЗ. 

Якщо Україна хоче бути серед країн – лідерів сучасного світу, вона 
має бути відкрита до інновацій в системі освіти, що сприяють більш 
глибокому розкриттю потенціалу як окремої особистості, так і всього 
соціуму. 

У 2004 році Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України розробив матеріал щодо модернізації вищої освіти 
України і Болонського процесу. «Необхідність реформування системи 
освіти України, її удосконалення і підвищення рівня якості є 
найважливішою соціокультурною проблемою, яка значною мірою 
обумовлюється процесами глобалізації та потребами формування 
позитивних умов для індивідуального розвитку людини, її соціалізації та 
самореалізації у цьому світі» [5]. 

Стратегічними завданнями реформування української вищої освіти 
визначено переведення кількісних показників освітніх послуг у якісні 
показники на засадах: по-перше, збереження і примноження 
національних освітніх традицій; по-друге, підпорядкування законам 
ринкової економіки та із урахуванням соціальних, політичних і 
культурних цінностей; по-третє, у контексті тенденцій розвитку світових 
освітніх систем [2; 5]. У документі визначено три основні напрями 
розвитку вищої освіти в Україні: 

1. Розширення доступу до вищої освіти. В Україні освіта виступає 
важливою складовою загальнолюдських цінностей, і тому сьогодні 
реалізується програма навчання протягом усього життя особистості. ВНЗ 
розширили доступ до отримання вищої освіти за рахунок збільшення 
прийому, ранньої профорієнтації, забезпечення більшої об’єктивності 
вступних випробувань завдяки незалежному тестуванню тощо.  

2. Підвищення якості освіти і ефективності використання 
фахівців з вищою освітою. Українське законодавство передбачило чіткий 
і прозорий механізм регулювання якості освіти. Основними складові 
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цього механізму – інституції ліцензування, атестації та акредитації. 
Державна акредитаційна комісія (ДАК) забезпечує виконання вимог до 
вищої і професійно-технічної освіти шляхом встановлення нормативних 
показників до їх ліцензування й акредитації. Що стосується ефективності 
використання фахівців, ратифікована Верховною Радою України 
Лісабонська конвенція «Про визнання кваліфікацій вищої освіти в 
європейському регіоні» (1997 р) і запровадження ступеневої освіти в 
Україні значно розширили правові рамки фахівців.  

3. Розвиток інтеграційних процесів. У напрямку інтеграції вищої 
освіти України у європейський простір слід виконати низку дій, серед 
яких: приведення у відповідність болонським вимогам Закону України 
«Про вищу освіту» у частині визначення змісту і статусу освітньо-
кваліфікаційних рівнів; розробка і затвердження нормативно-правових 
актів щодо регулювання діяльності викладацького персоналу та 
студентського контингенту вищої школи в умовах кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу; розробка та законодавче 
урегулювання процедури контролю якості та акредитації за 
європейськими стандартами тощо [5]. 

Ми дійшли висновку, що зазначені нами особливості системи вищої 
освіти як особливого інституту соціалізації по-різному проявляються в 
сьогоднішньому просторі України. Деякі з них з самого початку 
притаманні системі вищої освіти, і зі зміною суспільно-політичного 
устрою змінилась лише специфіка їх прояву. Поява інших, навпаки, стала 
можлива тільки після кардинальних соціально-економічних змін у 
розвитку української держави. По-різному проявляється їх соціалізаційний 
потенціал, однак усі вони реально впливають на процеси соціалізації 
студентської молоді, виступають тими умовами, на яких відбувається 
реалізація провідного чинника соціалізації особистості вищої освіти.  

Можна впевнено прогнозувати зростання ролі виховного процесу 
як найважливішого фактора професійної підготовки студентства, його 
соціалізації. Тому проблема соціалізації студентської молоді у ВНЗ є 
дуже актуальною, особливо в світлі прямування України до Болонського 
процесу і загалом до європейських стандартів освіти. 

Однак, слід відзначити, участь вищої освіти України в Болонських 
перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток і набуття нових 
якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження національних 
стандартів якості. Орієнтація на Болонський процес не має призводити 
до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти, це майже широкий 
доступ до багатоманітності освітніх і культурних надбань різних країн. 

Отже, для української вищої школи важливо перш за все досягти 
якості, яка буде підкріплюватися рівнем знань, вмінь і навичок студентів 
і викладачів. Для цього необхідно звернутись до національних надбань в 
педагогічній сфері, враховувати соціальні, культурні, історичні і 
ментальні особливості студентства, перш ніж застосовувати прогресивні 
системи навчання. Інтеграція української системи освіти в 
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загальноєвропейську перебуває на початкові стадії розвитку, існує багато 
напрямків, за якими ще потрібно розробляти і нормативну базу, і 
стандарти оцінок тощо. Приєднання України до Болонського процесу – 
органічна складова європейського вибору України.  
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Сєваст’янова О. А. Проблеми соціалізації студентської молоді у 

ВНЗ України в межах Болонського процесу 
Стаття містить аналіз системи вищої освіти як найважливішого 

соціалізаційного інституту. Розкрито особливості процесу соціалізації 
студентства в професійному середовищі. Автором статті проаналізовано 
стратегічні завдання та три основні напрями реформування української 
вищої освіти. Розглянута роль виховного процесу в контексті вирішення 
проблем соціалізації студентської молоді у вищих навчальних закладах в 
межах Болонського процесу. Представлено матеріал щодо модернізації 
вищої освіти України і Болонського процесу. В основу модернізації 
української освіти слід покласти болонські ідеї щодо відповідності 
вимогам сучасності, якості та інтернаціоналізації освіти. 

Ключові слова: вища освіта, Болонський процес, соціалізація, 
студентська молодь, виховний процес, модернізація. 

 
Севастьянова Е. А. Проблемы социализации студенческой 

молодежи в ВУЗ Украины в рамках Болонского процесса 
Статья содержит анализ системы высшего образования как 

важнейшего социализационного института. Раскрыты особенности 
процесса социализации студенчества в профессиональной среде. 
Автором статьи проанализированы стратегические задачи и направления 
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в реформировании украинской высшей школы. Охарактеризована роль 
воспитательного процесса в контексте разрешения проблем 
социализации студенческой молодежи в высших учебных заведениях в 
рамках Болонского процесса. Представлен материал, касающийся 
модернизации высшего образования в Украине и Болонского процесса. В 
основу модернизации украинского образования необходимо включить 
болонские идеи, которые отвечают требованиям современности, качеству 
и интернационализации образования. 

Ключевые слова: высшее образование, Болонский процесс, 
социализация, студенческая молодежь, воспитательный процесс, 
модернизация. 

 
Sevastyanova E. Problems of Socialization of Students in Higher 

Educational Institutions of Ukraine Within the Bologna Process 
The article is devoted to the analysis higher education system as 

essential socialization institute. The article includes the peculiarities of the 
process of socialization of students in the professional environment. The 
author has analyzed the strategic goals and directions in reforming the 
Ukrainian higher education. The article describes the role of the educational 
process in the context of the resolution of the problems of socialization of 
students in higher education institutions, which used the Bologna process of 
education. The article is also about the modernization of higher education in 
Ukraine and the Bologna Process. The of the modernization of Ukrainian 
education should be put bologna ideas compliance modernity, quality and 
internationalization of education.  

This article deals with the problems of adaptation the Ukraine higher 
education with Bologna Process. 

Key words: higher education, Bologna process, socialization, student 
youth, educational process, modernization. 
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На сучасному етапі формування громадянського суспільства 

особливо актуальною стає проблема національно-патріотичного та 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (306), 2017  
 

 100 

громадського виховання молоді, що передбачає розвиток самодостатньої 
особистості громадянина України, його національної свідомості та 
активної життєвої позиції. 

Проблема національно-патріотичного та громадського виховання 
завжди перебувала в полі зору вчених – педагогів, психологів протягом 
всієї історії розвитку людства. У своїх працях педагоги минулого 
Г. Ващенко, В. Винниченко, О. Духнович, Б. Грінченко, М. Грушевський 
А. Макаренко, І. Огієнко, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський, 
Я. Чепіга та інші приділяли велику увагу вихованню любові до своєї 
землі, рідної мови; поваги до історичного минулого, формуванню 
національної самосвідомості. Варті уваги ідеї щодо патріотичного 
виховання, висловлені у дослідженнях українських психологів та 
педагогів: І. Беха, М. Боришевського, О. Вишневського, 
Ю. Завалевського, П. Ігнатенко, Б. Ступарика, О. Сухомлинської, 
К. Чорної та ін.  

Метою статті є впровадження особливостей національно-
патріотичного виховання студентів педагогічного коледжу при вивченні 
педагогічних дисциплін. 

Зараз Україна проживає один із найскладніших періодів 
становлення та розвитку. Відбувається випробування народу на стійкість, 
мужність та порядність. 

Загалом національно-патріотичне виховання молоді – це процес 
вироблення в особистості чіткого уявлення про закономірності розвитку 
патріотичних ідей, розуміння ролі історичних знань про свою країну, 
народ, його традиції та звичаї, вироблення стійких патріотичних 
переконань та уміння відстоювати їх в умовах реальної дійсності [5, 
с. 38]. Як зазначає класик педагогіки В. Сухомлинський, патріотичне 
виховання – це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, 
робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується 
[4, с. 118]. Тобто, національно-патріотичне виховання молоді дає 
можливість формувати у майбутніх громадян патріотичне мислення, 
свідомість, розвивати інтелект особистості для активної участі в 
навчально-пізнавальній діяльності, виробляти активну громадську 
позицію, реалізовувати її в практичній діяльності.  

Важливою ланкою патріотичного становлення громадянина 
України є освіта, тому що вона – єдиний соціальний інститут, через який 
проходить кожна людина, набуваючи при цьому конкретних рис 
особистості, фахівця та громадянина.  

Останнім часом в Україні відбуваються зміни щодо 
функціонування системи освіти. Сучасний етап розвитку суспільства 
висуває підвищені вимоги до конкурентноспроможного спеціаліста з 
високими професійними якостями. Нові підходи до професійно-
педагогічної підготовки передбачають перехід від існуючої традиційної 
технології навчання до технологій, які спрямовані на активні, 
раціональні форми навчання та самостійну діяльність студента. Саме 
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педагогічний коледж є таким типом навчального закладу, де 
здійснюється підготовка майбутніх фахівців, здатних упроваджувати 
нові технології навчання. 

Сьогодні наш навчальний заклад переживає не легкі часи – 
навчальний заклад знаходиться в евакуації в місті Лисичанську 
Луганської області. У зв’язку з цим навчальний процес організований за 
денно-дистанційною формою навчання, але не зважаючи на ці обставини 
ми продовжуємо формувати своєрідний ідеал системи професійної 
підготовки – це спеціаліст, обізнаний у відповідній предметній сфері, 
який вміє розв’язувати типові завдання, що виникають у його 
професійній діяльності. 

Питання щодо посилення професійної спрямованості навчально-
виховного процесу в сучасних умовах розбудови держави набуває 
особливої уваги, бо майбутній педагог повинен бути професіоналом, 
який має глибокі знання, високу загальну культуру, професійно 
ерудованим, здатним формувати творчу особистість. Сьогодні підготовка 
студентів у вищій школі – одне з найбільш важливих завдань 
суспільства, саме тому, її метою є не тільки підготовка 
висококваліфікованих фахівців, а й формування цілісної особистості 
громадянина України.  

Упродовж навчання студент має не лише здобути професійні 
знання, але й сформуватись як особистість. Тому сьогодні як ніколи 
зростає значення виховання, формування гармонійно розвиненої 
особистості з високою національною самосвідомістю. Отже, для 
реалізації сформованої концепції надзвичайно важливим є те, щоб 
«кожен навчальний заклад став для молодої особистості осередком 
становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе 
відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, 
незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її 
національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та 
встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві» [3]. 

Розглядаючи актуальність національно-патріотичного виховання в 
сучасному вимірі, варто ще раз підкреслити важливість концепції 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді і зазначити, що 
метою патріотичного виховання є «формування у молодого покоління 
високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до 
Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання 
громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних 
інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як 
правової, демократичної, соціальної держави» [2]. При цьому, потрібно 
максимально сприяти використанню та досконалому володiнню 
державною мовою, вивченню iсторiї, культури, традицій та звичаїв 
України, кращих досягнень науки, освiти, технiки, мистецтва як 
минулого, так i сучасностi. Виконати такі завдання можливо лише за 
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умови усвідомлення майбутнім поколінням своєї причетності до 
світового історієтворення.  

Для формування патріотичної вихованості студентів весь освітньо- 
виховний процес повинен бути насичений різними аспектами 
патріотичного виховання та  спрямований на вирішення таких завдань:  

• підготовка особистості, орієнтованої на сучасні реалії 
(історичні, економічні, культурні), здатної до самореалізації, 
самовизначення;  

• залучення до національно-культурних традицій, збагачених 
загальнолюдськими цінностями світової культури; 

• забезпечення високого рівня професійної компетентності; 
стимулювання постійного пошуку, безперервного самовдосконалення, 
самоосвіти;  

• формування потреб і вмінь підтримувати своє фізичне та 
психологічне здоров’я, професійну працездатність в умовах конкуренції. 

Враховуючи те, що вищий навчальний заклад є одним із інститутів 
соціалізації й осередком культурного, духовного та морального розвитку 
молоді, а також має значну методологічну та методичну базу з реалізації 
української національної ідеї, зосереджуємо увагу на впровадженні у 
систему виховної роботи ВП «Стахановський педагогічний коледж» 
ЛНУ імені Тараса Шевченка проекту «Єдина країна» [6]. Провідною 
ідеєю проекту є українська національна ідея як консолідуючий чинник 
розвитку суспільства і нації в цілому.  

В реалізації цих сучасних завдань особливе місце посідають 
предмети психолого-педагогічного циклу які сприяють не тільки 
«формуванню комплексу професійно значущих якостей особистості, що 
забезпечують високий рівень професіоналізму» [1; 9] майбутніх 
педагогів, а й поглибленню знань студентів з історії та культури 
українського народу, його традицій, формуванню патріотичних поглядів, 
переконань, відповідної поведінки, вихованню національних почуттів та 
патріотизму, поваги до культури різних народів.  

Національно-патрiотичне виховання здійснюється, перш за все, у 
процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної у професійній 
підготовці майбутнього педагога шляхом внесення ціннісних складових 
у зміст навчальних предметів, з урахуванням специфiки навчальних 
дисциплiн на лекцiях, семiнарах, практичних заняттях, а також у 
позаурочний час, шляхом обговорення положень Концепції національно-
патріотичного виховання дітей та молоді. 

Але як, яким чином і в якому обсязі викладати дисципліни щоб 
виховати не лише високоосвічену, а й національно свідому особистість? 
Це питання турбує більшість освітян, методистів. 

Ми зупинимося лише на окремих методичних аспектах з досвіду 
роботи використання ідей національно-патріотичного виховання при 
вивченні деяких педагогічних дисциплін в педагогічному коледжі. 
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Педагогічна діяльність вихователя, вчителя, соціального педагога 
повинна бути спрямована на організацію цілісного, системного підходу 
щодо національної освіти і виховання. 

Отже, з метою надання навчальній роботі більшої привабливості 
під час викладання дисциплін «Основи природознавства та методика 
ознайомлення дітей з природою» (спеціальність Дошкільна освіта), 
«Етнопедагогіка» (спеціальність Соціальна педагогіка), «Теорія 
виховання» (спеціальність Початкова освіта) намагаємось акцентувати 
увагу студентів на змісті навчальних предметів і вихованні якостей 
особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до суспільства, 
держави, природи. 

Мета навчального курсу «Основи природознавства та методика 
ознайомлення дітей з природою» полягає в тому, щоб дати глибокі 
знання для майбутніх працівників дошкільних закладів про природу 
найближчого оточення, свого рідного краю, України, формування 
професійної компетентності у сфері екологічного виховання. 

Сучасний підхід до змісту ознайомлення з природою 
характеризується орієнтацією на формування у дошкільників досить 
широкого кола знань про навколишню природу: цікавих представників 
біоценозів лісу, лук, водойм, степу, парку ,тощо. Проведення цієї роботи 
вимагає від вихователів широких знань про природу рідного краю, 
емоційної чутливості, зацікавленості, спостережливості. 

Вивчення тем курсу «Етнопедагогіка», забезпечує засвоєння 
студентами знань з історії українського народу, народних та родинних 
традицій, обрядів, звичаїв, народного мистецтва, рідної мови, 
ознайомлення з кращими зразками сучасної культури, науки, мистецтва. 
Мета курсу – забезпечити обізнаність студентів із скарбницею 
педагогічної мудрості українського народу, формувати в них 
національний світогляд, вміння користуватися всіма засобами 
етнопедагогіки. Завдання курсу: надати студентам систему знань про 
українську народну педагогіку (її суть, зміст, структуру, функції, 
походження тощо) для набуття відповідних професійних умінь та 
навичок; навчити майбутніх педагогів користуватися повним арсеналом 
української народної педагогіки у здійсненні навчально-виховного 
процесу в школі та дитячому садку; виховувати студентів у дусі 
добросусідського ставлення до інших народів. 

Практично всі теми з дисципліни «Етнопедагогіка», можна 
використати для виховання національної свідомості молодого покоління. 
Не менш важливим є розповідь про те, що українська народна педагогіка 
допомагає вирішувати проблему створення і застосування національної 
системи освіти і виховання. Національною системою створюються 
психолого-педагогічні умови для самовизначення, самореалізації кожної 
дитини, оскільки саме вона перебуває в центрі навчально-виховного 
процесу. Знайомство з науковим внеском наших вчених, сприяє 
вихованню в студентів патріотичних якостей, формуванню в них 
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високого громадянського ідеалу. Використовуючи скарби народної 
мудрості, осмислюючи життєвий досвід народу, а також свій власний, 
студент замислюється над проблемами мети, смислу життя і смерті 
шляхом досягнення поставлених цілей, засобами реалізації своїх планів, 
мрій. 

Прагнемо розкрити перед студентами те, що вітчизняна педагогіка 
– це не лише наука, але й мистецтво, яке сповідує ідеї народності, 
гуманізму, національного виховання, гармонійного розвитку особистості, 
доступності освіти, всебічної уваги і поваги до дітей, підготовки 
молодого покоління до життя. 

Курс «Теорія виховання» займає одне з провідних місць у системі 
професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя. Зміст і 
вивчення цього курсу базується на таких важливих принципах, як 
народність і культуровідповідність; науковість та історизм у підході до 
розгляду процесу виховання; традиційність та інноваційність; 
нероздільність виховання, самовиховання і навчання, взаємозв’язок 
педагогічної теорії і шкільної практики.  

Так, під час вивчення навчального курсу «Теорія виховання» ми 
поглиблюємо наукові знання основами особистісно-спрямованої теорії 
виховання, які ґрунтуються на знаннях та застосуванні ідей і засобів 
народної виховної мудрості, вітчизняних і зарубіжних здобутків в галузі 
виховання, врахуванні індивідуальних психологічних особливостей 
самобутньої духовності кожної особистості. Мета курсу полягає в 
озброєнні студентів теоретичними знаннями і практичними вміннями 
щодо процесу виховання школярів. Курс має націлити майбутніх 
вчителів на глибоку підготовку до професійної діяльності, стимулювати 
інтерес до передового досвіду виховання, прагнення творчо ставитись до 
виховного процесу під час педагогічної практики.  

В своїй практичній діяльності ми широко використовуємо ігрові 
форми організації аудиторних та позааудиторних занять: ділові ігри, 
рольові ігри, лотереї професійно-педагогічних знань. 

Викладач виконує не тільки роль постачальника інформації, як в 
традиційному навчанні, його функції змінюються на консультативні, 
коригуючі й контролюючі. Стосунки між викладачем і студентом 
змінюються на суб’єкт-суб’єктні, ділові, партнерські; це сприяє 
демократизації стосунків студента й викладача. В традиційному навчанні 
студент розглядається як об’єкт навчання, від якого нічого не залежить, а 
все залежить від викладача, його авторитарності. 

В своїй викладацькій діяльності ми використовуємо такі методи 
роботи: дослідницькі, метод навчальних проектів, який інтегрує в собі 
проблемний підхід, групові методи роботи, рефлексивні, презентативні, 
пошукові та інші. Головна функція педагога в проектній роботі полягає в 
тому, щоб організувати самостійну діяльність студентів – перш за все – 
стимулювати та ініціювати осмислення навчання через інтеграцію знань. 
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Так, викладаючи курси, «Теорія виховання», «Етнопедагогіка», 
«Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з природою» 
ми використовуємо таку форму роботи як складання проекту на тему 
«Імідж сучасного вчителя (вихователя)» або «Вчитель сучасної школи. 
Який він?», « Україна – соборна незалежна держава», проект 
краєзнавчого напряму «Єдина і сильна». 

Форми втілення проекту: семінари-практикуми, предметні 
олімпіади, зустрічі з вчителями базових шкіл та вихователями 
дошкільних закладів, конкурси педмайстерності.  

Слід зауважити, що під час включення студентів у проектну 
діяльність протягом всього періоду вивчення предметів педагогічного 
спрямування викладач здійснює корекцію, а то й пропедевтику 
професійних уявлень, визначає оцінку їх можливостей із врахуванням 
якості виконаної роботи. 

Участь студентів у навчальних проектах готує їх до наукової 
роботи і логічно підводить до підготовки проектування курсової роботи. 

Отже, результати національно-патріотичного виховання, в основу 
якого мають бути покладені принципи демократизму, гуманізму, 
толерантності, спадкоємності та наступності поколінь. Ефективність 
формування патріотичної вихованості майбутніх педагогів у 
загальноосвітньому середовищі значною мірою залежить від 
спрямування освітньо-виховного процесу, від умілого та творчого 
підходу викладацького складу, від його професіоналізму, від найбільш 
ефективних методів і форм викладання педагогічних дисциплін, від 
творчості й ініціативи у використанні інноваційних технологій в 
педагогічній діяльності.  

Пріоритетна роль у патріотичному вихованні належить активним 
методам, які базуються на демократичній взаємодії, спрямовані на 
самостійне відшукання істини і сприяють формуванню самокритичності, 
творчості та ініціативи. Такими методами є: ситуаційно-рольові та 
імітаційні ігри, соціально-проектна діяльність, мозкові атаки, проблемні 
ситуації, ситуації успіху, аналіз конфліктів і стилів поведінки, колективні 
творчі справи, використання інформаційних технологій. Також значну 
роль у патріотичному вихованні відіграють і традиційні методи, а саме: 
лекції, семінари, бесіди, диспути, робота з книгами та періодикою тощо 

На заняттях з цих дисциплін використовуються різні форми та 
методи роботи: робота в групах і парах, рольова гра, дискусії, «мозковий 
штурм», «займи позицію», студентські проекти тощо. В своїй діяльності 
на різних етапах навчання використовуємо колективну форму навчання, 
а саме: навчання в малих групах, об’єднаних спільною метою, де 
студентові надається можливість реалізувати себе, допомогти товаришу, 
функціонувати як єдина група. Практичний досвід, постійний пошук та 
експериментування ефективних методів і форм роботи дозволяють 
розглядати навчання як сукупність технологій, а використання 
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інтерактивних технологій у навчанні принципово змінює характер 
навчально-пізнавальної діяльності студентів – майбутніх педагогів. 

Всі перераховані напрямки навчальної діяльності дозволяють 
реалізувати і впровадити лише окремі аспекти проекту з національно-
патріотичного виховання студентської молоді «Єдина країна». На наш 
погляд, в подальшому доцільно детально розглядати питання реалізації в 
навчально-виховному процесі змісту проекту, який передбачає 
впровадження системи виховних заходів з патріотичного виховання 
студентської молоді. 

Підсумовуючи сказане, хочемо наголосити, що для досягнення 
успіху в навчально-пізнавальній діяльності, керуючись інтересами 
українського нації ми, педагоги, повинні орієнтувати студентів на 
загальнолюдські цінності: гуманізм, працелюбство, захист прав людини, 
критичне мислення, толерантність, розуміння, що земля – наш спільний 
дім, а світовий спокій і злагода між людьми і державами – головна умова 
існування землі і людства. 
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Ярита І. І. Особливості національно-патріотичного виховання 

студентів педколеджу при вивченні педагогічних дисциплін 
Статтю присвячено актуальній проблемі сьогодення – проблемі 

національно-патріотичного та громадського виховання молоді. 
Варті уваги ідеї щодо патріотичного виховання, висловлені у 

дослідженнях вчених – педагогів, психологів. 
Автор дає розуміння змісту поняття «національно-патріотичне 

виховання молоді» і зауважує, що важливою ланкою патріотичного 
становлення громадянина України є освіта, тому що вона – єдиний 
соціальний інститут, через який проходить кожна людина, набуваючи 
при цьому конкретних рис особистості, фахівця та громадянина.  
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У статті розкрито упровадження особливостей національно-
патріотичного виховання студентів, окремих методичних аспектах з 
досвіду роботи використання ідей національно-патріотичного виховання 
при вивченні педагогічних дисциплін в педагогічному коледжі. Всі 
перераховані напрямки навчальної діяльності дозволяють впровадити на 
перспективу проект і реалізувати подальшу роботу з національно-
патріотичного виховання студентської молоді «Єдина країна». 

Ключові слова: національно-патріотичне виховання, громадянин-
патріот, національні почуття, патріотизм, педагогічні дисципліни, 
українська нація, форми та методи роботи.  

 
Ярыта И. И. Особенности национально-патриотического 

воспитания студентов педколеджа при изучении педагогических 
дисциплин 

Статья посвящена актуальной проблеме сегодняшнего дня – 
проблеме национально-патриотического и гражданского воспитания 
молодежи.  

Достойны внимания идеи относительно патриотического 
воспитания, высказанные в исследованиях ученых – педагогов, 
психологов. 

Автор дает понимание содержания понятия «национально-
патриотическое воспитание молодежи» и  отмечает, что важным звеном 
патриотического становления гражданина Украины является 
образование, поскольку оно является единственным социальным 
институтом, через который проходит каждый человек, приобретая при 
этом конкретные черты личности, специалиста и гражданина. 

В статье раскрыто внедрение особенностей национально-
патриотического воспитания студентов, отдельные методические 
аспекты из опыта работы использования идей национально-
патриотического воспитания при изучении педагогических дисциплин в 
педагогическом колледже. Указаны задачи, которыми должен быть 
наполнен учебно-воспитательный процесс для осуществления 
патриотического воспитания студентов. Из опыта личной практической 
деятельности автором выделены формы и методы работы, среди которых 
доминируют исследовательские, позволяющие организовать 
самостоятельную деятельность студентов. Все перечисленные в статье 
направления учебной деятельности позволяют в перспективе внедрить 
проект и реализовать дальнейшую работу по национально-
патриотическому воспитанию студенческой молодежи «Единая страна». 

Ключевые слова: национально-патриотическое воспитание, 
гражданин-патриот, национальные чувства, патриотизм, педагогические 
дисциплины, украинская нация, формы и методы работы. 
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Yaryta I. Peculiarities of National-patriotic Education of Students of 
Pedagogical College in the Process of Studying Pedagogical Disciplines 

The article is devoted to the problem of national-patriotic and civic 
education of the youth as one of the most important problems of nowadays. 
The brief analysis of the development of definition of the term “national-
patriotic education” in psychological and educational researches was made.  

The author provides the concept of term "national-patriotic education of 
the youth" and focuses on the fact that the system of education as a social 
institution is an essential component in the process of promoting knowledge, 
skills and attitudes, forming professional and personal qualities that are 
necessary for good citizenship of Ukrainians. The establishment of the 
foundations of good citizenship is successfully instilled throughout the entire 
system of modern education.  

In the article some approaches to understanding the peculiarities of 
national-patriotic education of college students in the process of studying 
pedagogical disciplines at pedagogical college were described. 

It was determined the main tasks of educational process for supporting 
successful patriotic education of students of pedagogical college. The author 
describes some forms and methods of work with students. Particular attention 
is paid to the research methods as the most modern and versatile. It was found 
out that the research methods are dominated because they allow organizing 
student independent activity more efficiently than others. All of these areas of 
educational activity to allow implementing and organizing the following work 
with the project of national-patriotic education of students "United Country". 

Key words: national-patriotic education, citizen and patriot, national 
feelings, patriotism, educational disciplines, Ukrainian nation, forms and 
methods of work. 
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДОШКІЛЬНОЇ  
ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 
УДК 373.2.042:612.76(045) 

 
О. М. Василенко 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ  
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Головним завданням українського суспільства є виховання 

підростаючого покоління в дусі відповідального й усвідомленого 
ставлення до власного здоров’я, здоров’я інших людей як до найвищої 
індивідуальної і суспільної цінності. Вирішення цього завдання 
необхідно починати з дошкільного віку. У дошкільних навчальних 
закладах шляхом використання засобів фізичного виховання та 
оздоровчої роботи, використання різноманітних форм рухової активності 
закладаються основи здоров’я дітей.  

Проблемою фізичного виховання, прищеплення здорового способу 
життя та безпечної поведінки дошкільників займались Т. Бабюк, 
Л. Карнаух, А. Колядіна, О. Лисак, О. Мамєєва, О. Петрик, І. Хміль, 
Н. Шаменюк, А. Чаговець. 

Метою нашої статті є визначення теоретичних основ розвитку 
фізичних якостей у дітей дошкільного віку. 

Фізичне виховання дітей дошкільного віку є складовою фізичної 
культури особистості як її діяльнісна сторона. Фізична культура 
особистості вченими визначається як сукупність властивостей дитини, 
що набуваються в процесі фізичного виховання і відображаються в її 
активній діяльності, спрямованій на всебічне вдосконалення особистої 
фізичної природи та ведення здорового способу життя.  

Згідно з Базовим компонентом, дитина має володіти певним 
набором відповідних віку старших дошкільників умінь і навичок з 
основних рухів, пов’язаних з ходьбою, бігом, відштовхуванням та 
приземленням, стрибками у висоту та довжину, киданням предметів у 
ціль, пересуванням на смужках, їздою на двоколісному велосипеді, 
плаванням, рухливими іграми. Рух – це моторна функція організму 
особистості дитини, що виражається в зміні положень тіла або окремих 
його частин. Рух – головний прояв життя. Він може замінити будь-які 
ліки, але всі лікувальні засоби світу не спроможні замінити дії руху [1]. 

На думку багатьох науковців, цілеспрямований розвиток рухових 
якостей повинен починатися у дошкільному віці. Тільки за цієї умови 
можна забезпечити необхідну загальну фізичну підготовленість дитини, 
яка передбачає досягнення оптимального розвитку фізичних якостей: 
швидкості, спритності, гнучкості, витривалості та сили [1; 2; 3; 4].  
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На думку Е. Вільчковського, процес розвитку рухових якостей у 
старших дошкільників здійснюється у відповідності до морфологічних 
особливостей та функціональних можливостей їхнього організму [1]. 
Учений підкреслює, що при цьому необхідний диференційований підхід, 
який враховує вік, стан здоров’я, рухову підготовленість, а також 
особливості психіки дітей 3-6 років.  

Аналіз наукових досліджень засвідчив, що система засобів 
фізичного виховання передбачає реалізацію принципу всебічного 
розвитку особистості дитини, яка зумовлює різнобічний вплив на різні 
сторони її рухової функції, включаючи комплексний розвиток усіх 
фізичних якостей. Виконання фізичних вправ (основних рухів, 
загальнорозвивальних вправ, участь у рухливих іграх) вимагає від дітей 
одночасного прояву різних рухових якостей. Так, стрибки в довжину і 
висоту з розбігу розвивають швидкість, силу, спритність, а біг під час 
різноманітних рухливих ігор – ті ж самі якості та швидкісну 
витривалість; метання предметів у ціль – силу та спритність; лазіння по 
гімнастичній драбині розвиває спритність, гнучкість, витривалість. Слід 
зазначити, що оптимальні показники можуть бути досягнуті лише при 
певному рівні розвитку інших якостей. Е. Вільчковський доводить, що 
рівень розвитку фізичних якостей значною мірою зумовлює 
результативність формування навичок рухових дій та успішне їх 
вирішення в різноманітних життєвих ситуаціях.  

Учені Е. Вільчковський, Л. Волков, Н. Денисенко, О. Курок, 
Т. Осокіна, Є. Тімофєєва та інші свідчать про те, що розвиток рухових 
якостей у дошкільників відбуваються під впливом таких чинників, як 
природно-вікові зміни організму та режиму рухової активності, до якого 
входить весь комплекс організаційних форм фізичного виховання і 
самостійна рухова діяльність дитини. 

Загальні фізіологічні закономірності розвитку фізичних якостей 
людини під впливом занять фізичними вправами розглянуто у працях 
Л. Волкова, О. Вікулова, Е. Вільчковського та ін. Їх дослідження 
стверджують, що фізіологічною основою розвитку рухових якостей є 
морфологічні та функціональні зміни м’язової системи, а також нервової 
регуляції рухових і вегетативних функцій організму.  

У численних дослідженнях зроблено висновки про необхідність 
комплексного розвитку рухових якостей дітей. Автори наукових робіт 
вказують, що найбільш ефективними для покращення загальнофізичної 
підготовки дітей є застосування вправ, виконання яких сприяє 
проявленню спритності, гнучкості, витривалості у порівнянні з засобами, 
які спрямовані лише на розвиток однієї з вищезазначених якостей.  

Фізичні якості мають певну залежність одна від одної в процесі 
свого розвитку, тому що вони є функцією одного й того ж нервово-
м’язового апарату і відображають вікові та статеві особливості організму 
дітей.  
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На нашу думку, розглянуті наукові ідеї вкрай цінні, високо нами 
оцінюються та беруться як теоретичне підґрунтя нашого дослідження. 
У зв’язку з цим нам було необхідно найбільш ретельно та детально 
розглянути проблему розвитку рухових якостей у дітей старшого 
дошкільного віку, а саме дефініції, чинники впливу на розвиток фізичних 
якостей, їх особливості в даному віці, педагогічні умови та методика їх 
розвитку в іграх спортивного характеру.  

Ученими встановлено, що засвоєння рухової дії дитиною пов’язане 
не тільки з формуванням навичок, але й з розвитком тих якісних 
особливостей, які дозволяють виконувати фізичні вправи з необхідною 
силою, швидкістю, витривалістю, спритністю та гнучкістю.  

Аналіз наукових пошуків щодо вживання поняття «фізична якість» 
свідчать про різні тлумачення цієї дефініції. На думку Б. Шияна, 
«фізична якість відображає рухові можливості людини, в основі яких 
лежать її природні задатки» [8]. «Фізичні якості» – це розвинуті в процесі 
виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, які 
визначають її можливості успішно виконувати певну рухову діяльність.  

Дослідник В. Романенко фізичні якості називає ознаками організму, 
підкреслюючи, що життєдіяльність організму людини визначається його 
природними та надбаними в процесі індивідуального розвитку і 
професійної діяльності якостями, властивостями та признаками. До них 
він відносить такі фізичні якості, як швидкість, спритність, силу, 
гнучкість, витривалість [5]. Учений відносить фізичні якості до рухових 
здібностей індивіда, він визначає їх як енергетичні можливості, що 
забезпечують певний рівень його адаптації до різних видів фізіологічної 
активності. У такому розумінні рухові здібності слід розглядати як 
проявлення моторики (швидкість, сила, маса).  

Науковець Ю. Курамшин під фізичними здібностями розуміє 
комплекс морфологічних і психофізіологічних властивостей людини, які 
відповідають вимогам якого-небудь виду м’язової діяльності та 
забезпечують ефективність її виконання [7].  

Дослідники Б. Ашмарін, М. Віленський, К. Грантін під фізичними 
якостями (руховими) розуміють якісні особливості рухової дії: силу, 
швидкість, витривалість, спритність, гнучкість [3]. Вони підкреслюють, 
що обидва терміни «рухові» і «фізичні» якості – правомірні в науці про 
фізичне виховання, отже, акцентують увагу на різних чинниках, які 
визначають ці якісні особливості. З точки зору зв’язку з центрально-
нервовими регуляторними процесами управління рухами вживають 
термін «рухові якості». Якщо ж необхідно виділити біохімічну 
характеристику рухів, використовують термін «фізичні якості». При 
розгляданні якісних особливостей рухової дії з позиції фізіологічного та 
психологічного регулювання (проявлення волі дитиною) вживається 
третій термін – «психомоторні якості».  

Фізичні якості прийнято поділяти на відносно самостійні групи: 
силові, швидкісні тощо. Науковець Б. Шиян розвиток тлумачить як зміни 
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в показниках фізичної якості, що викликані запрограмованим природою 
шляхом [8]. Термін «виховання фізичних якостей» вчений розуміє як 
зміни в процесі спеціального втручання, цілеспрямованої роботи з 
прогнозом результатів, тобто виховання є процесом управління 
розвитком тієї чи іншої фізичної якості, її вдосконалення.  

Учені Б. Ашмарін, М. Віленський та К. Грантін надають переваги 
терміну «розвиток рухових якостей». Це пов’язано з тим, що рухові 
якості в процесі фізичного виховання розвиваються. Якісні властивості 
рухових дій у своїй елементарній формі мають навіть новонароджені діти 
і проявляються вони в безумовних рефлексах. У зв’язку з цим руховим 
якостям найбільш підходить термін «розвиток», який визначає в самому 
широкому сенсі зміни, що відбуваються в організмі; а в більш вузькому – 
покращення, розвиток того, чим володіє людина. Якщо ж здійснюється 
процес виховання дитини або під час формування нових рис особистості, 
не заданих від народження, тоді діє термін «виховання».  

Поділяючи думки вчених Б. Ашмаріна, М. Віленського, 
К. Грантина та Б. Шияна щодо понять «розвиток» і «виховання» 
фізичних якостей, нами буде вживатися термін «розвиток фізичних 
якостей». Це пов’язано з тим, що рухові якості є складовою фізичного 
розвитку старших дошкільників та результативною стороною фізичної 
культури, яка інтенсивно формується в процесі організації ігор 
спортивного характеру. Отже, фізичні якості також розвиваються в 
спортивних іграх.  

Аналіз численних наукових досліджень (Е. Вільчковського, 
М. Віленського, Л. Волкова, О. Безкопильного, М. Борисової, 
В. Іващенка та ін.) засвідчив, що розвиток рухових якостей відбувається 
за фазами. Фізичні якості дитини в процесі особистого розвитку 
змінюються нерівномірно. У сенситивні періоди та чи інша якість має 
найбільш високі темпи приросту. Такі вікові періоди (високого розвитку) 
можуть чергуватися з роками дуже малих змін (приросту) у якості або 
навіть спаду її показників. У контексті цього робиться висновок про 
сенситивні періоди розвитку фізичних якостей. Найбільш сенситивним 
вчені вважають старший дошкільний вік. Сензитивний період для 
дошкільників має спритність та прудкість (швидкість). Однак серед 
науковців існує думка про гетерохронність розвитку фізичних якостей. 
Це означає, що різні рухові якості досягають свого уродженого 
максимального розвитку в різному віці. У старшому дошкільному віці 
найбільш інтенсивно починають розвиватися гнучкість, спритність, 
витривалість. Однією з закономірностей розвитку рухових якостей є їх 
зв’язок з навчанням дітей рухів у різних видах фізичних вправ (основних, 
загальнорозвивальних і стройових). Б. Шиян доводить, що навчання 
вправ та розвиток фізичних якостей – це взаємопов’язані складові 
фізичного виховання. Виконання вправ неодмінно впливає на розвиток 
певних фізичних якостей [8].  
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Серед українських і зарубіжних вчених існує думка про те, що в 
процесі розвитку фізичних якостей відбувається тісний зв’язок між ними. 
У теорії фізичного виховання це називають «переносом». Він може бути 
як «позитивним», так і «негативним». Позитивний сприяє розвитку однієї 
якості та позитивно впливає на прояв іншої, а негативний – це коли 
розвиток однієї якості негативно впливає на прояв іншої. Так, на 
першому та другому етапах навчання дітей ходьби та бігу (циклічні 
рухи) зростання максимальної сили позитивно позначається на прояві 
спритності. Збільшення ж максимальної м’язової сили на заключному 
(третьому) етапі може призвести до зниження загальної витривалості. Це 
пояснюється тим, що максимальна м’язова сила підвищує фізичні 
навантаження, які не завжди бувають під силу дітям старшого 
дошкільного віку. Окрім того, зростання сили може негативно вплинути 
на техніку бігу або ходьби. Прогнозуючи розвиток фізичних якостей у 
процесі ігор спортивного характеру, позитивний перенос гнучкості має 
вплинути на спритність дітей під час стрибків, підстрибувань, бігу в різні 
сторони та ін. У науковій літературі простежується думка про те, що 
головним фактором впливу на розвиток фізичних якостей є фізичне 
навантаження, яке одержує дитина у процесі виконання фізичних вправ 
[1; 2; 3; 4; 5]. Фізичне навантаження – це певна міра впливу рухової 
активності людини на організм, що супроводжується підвищенням 
(відносно стану спокою) його функціонування.  

У зв’язку з цим, фізичні якості будуть розвиватися інтенсивно, 
якщо фізичне навантаження буде не максимальним, а оптимальним не за 
віком, а за індивідуальними особливостями дітей, їх фізіологічними 
показниками (частотою пульсу, дихання, кров’яного тиску), тобто воно 
буде сприяти ефективному розвитку фізичних якостей дітей старшого 
дошкільного віку. Отже, фізичне навантаження зумовлюється роботою 
внутрішніх органів і має назву «внутрішнє навантаження». До 
зовнішнього навантаження належить його обсяг та інтенсивність. 
Інтенсивність навантаження є кількістю виконаних рухів за певну 
одиницю часу. Інтенсивність обумовлює силу впливу конкретної вправи 
на організм дитини. Обсяг навантаження вчені визначають тривалістю та 
загальною кількістю вправ, що виконувалися дошкільниками на занятті. 

Вищезазначене свідчить, що фізичні якості дітей є основою їхнього 
фізичного розвитку, максимально впливають на морфологічні зміни 
тулуба дошкільника, його ріст та вагу, об’єм грудної клітини, на 
формування правильної постави. Фізичні якості розвиваються завдяки 
рухам дітей, їх руховій активності, що в дошкільному навчальному 
закладі є комплексом різних форм фізичного виховання, які структурно 
складаються з різних видів фізичних вправ (основних, загально 
розвивальних, стройових). Ученими та практиками встановлено, що 
найбільш інтенсивно фізичні якості можуть розвиватися в іграх 
спортивного характеру.  

 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (306), 2017  
 

 114 

Список використаної літератури 
1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання 

дітей дошкільного віку : підручник / Едуард Вільчковський. – Львів : 
ВНТЛ, 1998. – 336 с. 2. Дмитренко Т. І. Руховий режим у дитячому 
садку : підручник / Тетяна Дмитренко. – К. : Рад. школа, 1980. – 96 с. 
3. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания: учебник / 
Б. А. Ашмарин, М. Я. Виленский, К. Х. Грантынь и др. – М. : 
Просвещение, 1979. – 360 с. 4. Кононко О. Л. Коментар до базового 
компонента дошкільної освіти в Україні : науково-метод. посібник / 
Ольга Кононко. – К. : Дошкільне виховання, 2003. – 243 с. 
5. Романенко В. А. Двигательные способности человека : учебник / 
Валерий Романенко. – Донецк, 1999. – С. 51. 6. Шамардіна Г. М. Основи 
теорії та методики фізичного виховання : навч. посіб. / Галина 
Шамардіна. – К. : Пороги, 2003. – С. 184–185. 7. Курамшин Ю. Ф. 
Теория и методика физической культуры : учебник / Юрий Курамшин. – 
М. : Советский спорт, 2003. – С. 107. 8. Шиян Б. М. Теорія і методика 
фізичного виховання школярів : підручник. Частина 1 / Богдан Шиян. – 
Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 272 с. 9. Іващенко В. П. 
Теорія і методика фізичного виховання : навч. посіб. – Ч.1 / 
В. П. Іващенко, О. П. Безкопильний. – Черкаси : Черкаський ЦНТЕІ, 
2005. – 236 с.  

 
Василенко О. М. Теоретичні основи розвитку фізичних якостей 

у дітей дошкільного віку 
В статті розкрито теоретичні основи розвитку фізичних якостей у 

дітей дошкільного віку. Проаналізовано значення рухової активності у 
житті і розвитку дитини. Визначено набір рухових умінь і навичок якими 
має володіти дитина дошкільного віку. Проаналізовано наукові 
дослідження і визначено, що система засобів фізичного виховання 
передбачає реалізацію принципу всебічного розвитку особистості 
дитини, яка зумовлює різнобічний вплив на різні сторони її рухової 
функції, включаючи комплексний розвиток усіх фізичних якостей. 
Представлено ретельний і детальний розгляд проблеми розвитку рухових 
якостей у дітей старшого дошкільного віку. Визначено і витлумачено 
поняття «фізична якість». 

Ключові слова: фізична якість, дошкільний вік, рухова активність, 
рухові функції, фізичні якості.  

 
Василенко Е. Н. Теоретические основы развития физических 

качеств у детей дошкольного возраста 
В статье раскрыты теоретические основы развития физических 

качеств у детей дошкольного возраста. Проанализировано значение 
двигательной активности в жизни и развитии ребенка. Определен набор 
двигательных умений и навыков, которыми должен обладать ребенок 
дошкольного возраста. Проанализированы научные исследования и 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (306), 2017  
 

 115 

определено, что система средств физического воспитания 
предусматривает реализацию принципа всестороннего развития 
личности ребенка, имеет разностороннее влияние на различные стороны 
ее двигательной функции, включая комплексное развитие всех 
физических качеств. Представлен тщательный и детальный анализ 
проблемы развития двигательных качеств у детей старшего дошкольного 
возраста. Определено понятие «физическое качество». 

Ключевые слова: физическое качество, дошкольный возраст, 
двигательная активность, двигательные функции, физические качества. 

 
Vasylenko O. Theoretical Principles of the Development of 

Preschool Children’s Physical Qualities 
In the article, the theoretical principles of the development of preschool 

children’s physical qualities have been considered. The value of movement 
activity in the child’s life and development has been analyzed. The collection 
of movement skills and experience of the child of preschool age has been 
defined. According to the analysis of scientific researches, it has been 
determined that the system of means of physical education provides the 
realization of the principle of comprehensive development of the child’s 
personality. This system causes versatile influence on the different sides of the 
child’s motional functions, including multipurpose development of all physical 
qualities. The careful and detailed examination of the problem of the 
development of preschool children’s movement qualities has been represented. 
The concept "physical quality" has been defined and interpreted. 

In the article, it has been defined that physical exercises are conditioned 
by the work of internal organs and they are called "internal load". The 
scientists determine the volume of load with the help of the duration and the 
total number of exercises, which have done by preschoolers in class. 

In addition, it has been determined that the physical qualities are 
developed through the motion of children, their movement activity. In 
preschool educational establishments, it is a complex of various forms of 
physical education, which are structurally composed of different types of 
physical exercise (basic, general developmental, drill). It has been found that 
physical qualities can be developed in the games of sports character the most 
intensively. 

Key words: physical quality, preschool age, movement activity, motional 
functions, physical qualities. 
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УДК 372.461 
 
І. А. Гречишкіна 
 

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СУЧАСНОМУ 

НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 
 

Актуальність проблеми оптимізації початкового етапу 
мовленнєвого розвитку дітей зумовлена надзвичайною роллю мови і 
мовлення в житті окремої людини і суспільства в цілому. Мовленнєвий 
розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого вона 
встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається її 
соціалізація. Водночас, як засвідчує практика, поширення процесів 
комп’ютеризації, доступності навіть для дітей дошкільного віку 
телебачення та інших технічних засобів у сім’ ї, і в дошкільних закладах, 
обмежує безпосереднє спілкування дітей з іншими мовцями, внаслідок 
чого збагачується їхня пізнавальна сфера і водночас гальмується 
мовленнєва. До того ж мовленнєва компетенція є однією з провідних 
базисних характеристик особистості, що формується на етапі 
дошкільного дитинства (А. Богуш, Н. Гавриш, А. Зрожевська, К. Крутій, 
Т. Піроженко, О. Ушакова та ін.). Втім не завжди методика мовленнєвої 
роботи з дошкільниками враховує сучасні тенденції. Особливо цей 
процес потребує оптимізації у роботі з молодшими дошкільниками, що 
робить проблему розвитку мовлення дітей дошкільного віку 
нагальною [1]. 

Суть досліджуваної проблеми полягає в тому, що в теорії і практиці 
дошкільної освіти основні напрямки методики розвитку мови розроблені 
досить повно, проте, як свідчать результати досліджень, проведених 
протягом останнього десятиріччя в проблематиці мовленнєвого розвитку 
дітей, та практика роботи дошкільних закладів доводять перевагу 
індивідуальних відмінностей над віковими нормативами, що виступає 
ускладнюючим чинником в організації мовленнєвої роботи. Вивчення 
особливостей мовленнєвого розвитку дітей  раннього та молодшого віку, 
на жаль, протягом останніх десятиліть не тільки в Україні, а і зарубежем, 
стало предметом дослідження лише незначного числа наукових 
досліджень (Л. Калмикова, Г. Лопатіна, Т. Науменко, О. Саприкіна, 
С. Цейтлін, Т. Юртайкіна та ін.). Відзначаючи специфіку мовленнєвого 
розвитку малюків, науковці наголошують на необхідності оптимізації 
цього процесу не лише за рахунок мовленнєвих занять, а в інших видах 
діяльності. Вивчення досвіду організації мовленнєвої роботи в 
дошкільних закладах переконливо довело, що багато дошкільнят 
відчувають труднощі у створенні зв’язного висловлювання (тексту), бо 
робота з розвитку зв’язного мовлення проводиться не завжди своєчасно і 
часто без урахування індивідуально-мовного розвитку кожної дитини.  
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Метою даної статті є розкриття особливостей пропедевтичної 
роботи з розвитку в дітей молодшого дошкільного віку зв’язного 
мовлення. 

Проблема зв’язного мовлення займає центральне місце у 
дослідженнях мовного онтогенезу. Це обумовлено її соціальною 
значимістю і роллю як вищої форми інтелектуально-мовленнєвої 
діяльності в розвитку особистості дитини. 

Особливості становлення, формування та розвиток зв’язного 
мовлення дітей дошкільного віку були предметом дослідження вчених 
різних галузей: психологія (Л. Виготський, О. Лурія, Г. Леушина, 
Ж. Піаже, С. Рубінштейн, Д. Єльконін та ін.), психолінгвістів 
(Л. Калмикова, М. Рождественский, Т. Ушакова, Л. Щерба, Н. Харченко 
та ін.), педагогів (В. Захарченко, Е. Короткова, Н. Кузіна, Є. Тихеєва, 
Д. Фесенко та ін.), лінгводидактів (А. Богуш, Н. Гавриш, К. Крутій, 
Л. Паламар та ін.).  

Оволодіння рідною мовою передбачає сформованість базових знань 
про мову як знакову систему народу і засіб комунікації. Протягом 
дошкільного дитинства дитина має навчитись не лише встановлювати 
контакт, вести розмову, намагаючись зрозуміти та доносити свої потреби 
і думки до інших. Дошкільник має навчитися також будувати звязне 
висловлювання: називати предмет (це яблуко), описувати його, 
розповідати про якусь подію, явище, послідовність дій; висловлювати 
своє ставлення, розмірковувати (О. Ахматова, М. Жинкін, І. Синиця та 
ін.). Така розповідь складається з низки речень, що характеризують 
суттєві сторони та властивості того явища, яке описується; мають бути 
логічно пов’язані один з одним і розгортатися в певній послідовності, 
щоб слухач повно й точно зрозумів мовця. У цьому випадку ми будемо 
мати справу із зв’язним мовленням, тобто з мовленням змістовим, 
логічним, послідовним, досить зрозумілим, яке не потребує додаткових 
запитань і уточнень (А. Арушанова, А. Богуш, О. Ушакова). 

У словнику лінгвістичних термінів, поняття «зв’язне мовлення» 
розглядається як складне і багатопланове явище, що вживається в різних 
значеннях: як процес і як продукт мовної діяльності, і визначається як 
«відрізок мовлення, що володіє значною протяжністю і розчленовується 
на більш-менш закінчені самостійні частини» [2]. 

Зв’язне мовлення, як зазначає С. Рубінштейн «це таке мовлення, що 
може бути цілком зрозумілим на ґрунті його власного предметного 
змісту; все в ньому стає зрозумілим для іншого із самого контексту 
мовлення» [3]. 

На думку І. Синиці, зв’язність мовлення – це насамперед логіка 
його думок, їх послідовність, взаємозалежність, доказовість. Вона 
певною мірою залежить від зв’язності мислення [4]. Дитина вчиться 
мислити, навчаючись говорити, вона також вдосконалює своє мовлення, 
коли вчиться мислити. 
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Г. Бородин визначає зв’язне мовлення, як словесне розгорнуте 
висловлювання (низка логічно сполучених речень), яке забезпечує 
спілкування та взаєморозуміння людей [5]. Тому, для досягнення 
зв’язності мовлення, необхідно вміти не тільки дібрати зміст, який 
потрібно передати мовлення, а й використати необхідні для цього мовні 
засоби. 

На основі теоретичного аналізу, ми визначили власне розуміння 
зв’язного мовлення як певного продукту не лише мовленнєвої, а ще й 
інтелектуальної діяльності, що зрозуміле для іншого та забезпечує 
спілкування та взаєморозуміння людей. Щоб гарно, зв’язно розповісти 
про щось, потрібно чітко уявити собі об’єкт розповіді (предмет, подію), 
вміти аналізувати, відбирати основні (для певної ситуації спілкування) 
властивості і якості, встановлювати причинно-наслідкові, часові та інші 
відносини між предметами та явищами. 

У наукових працях, присвяченій періоду раннього дитинства, 
вказується на те, що розвиток мови дітей третього року життя слід 
розглядати, як підготовчий етап в оволодінні умінням будувати зв’язне 
висловлювання (Н. Аксаріна, Г. Ляміна, М. Кольцова, Т. Наумова, 
М. Попова та ін.).  

На перший план у формуванні початку зв’язного мовлення у дітей 
молодшого дошкільного віку має виступити розвиток тих сторін кожного 
з мовних завдань (фонетичного, лексичного, граматичного), які 
впливають на побудову зв'язного висловлювання. Маємо на меті 
розглянути кожне з цих мовних завдань. Результати спеціальних 
досліджень дитячого мовлення (О. Гвоздєв, Д. Ельконін, Г. Ляміна, 
С.Цейтлін, Н. Швачкін та ін.) довели, що фонематичний слух 
розвивається дуже рано. Уже в два роки діти розрізняють всі тонкощі 
рідного мовлення, розуміють і реагують на слова, які різняться лише 
однією фонемою. Такий рівень розвитку фонематичного слуху є 
достатнім для повноцінного спілкування, але більшість науковців, що 
вивчали особливості мовленнєвого розвитку дітей з фонематичним 
недорозвиненням мовлення (Н. Жукова, Г. Каше, О. Мастюкова, 
А. Нікашина, Л. Спірова, В. Тарасун, А. Ястребова та ін.) неодноразово 
вказували на їх труднощі в оволодінні навичками усного зв’язного 
мовлення. Науковці наголошували на тому, що навички звукового 
аналізу не виникають у дітей спонтанно самі по собі, тому що такої 
потреби в їхній практиці мовленнєвого спілкування ніколи не виникало. 
Завдання оволодіти цими діями ставиться дорослим, а самі дії 
формуються в процесі спеціально організованого навчання, під час якого 
діти засвоюють алгоритм звукового аналізу (Л. Журова, Д. Ельконін).  

Традиційно центральним завданням лексичного розвитку в 
дошкільному віці визначалося розширення словникового запасу в 
процесі ознайомлення з навколишнім середовищем, тобто кількісне його 
накопичення в пасивному, а насамперед в активному словнику [6]. 
Завданням лексичного розвитку визначається дбати не тільки про 
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кількісне накопичення словника дитини, а й про засвоєння ними 
властивостей нових слів, розуміння зв’язку між словом і контекстом, між 
словами, об’єднаними в тематичні групи (А. Гончаренко, Н. Горбунова, 
К. Крутій, Є. Струніна, Н. Харченко). Потребує уваги розвиток в дитини 
чуття мови, виховання шанобливого, дбайливого ставлення до слова як 
виразника духовності людини, її естетичних уподобань та етичних 
переконань. 

Завданням граматичної сторони, вбачають засвоєння 
дошкільниками морфології, що вивчає структуру та граматичне значення 
слова (відмінювання за родами, числами, відмінками); словоутворення 
(аспекти словотворення, функціонування й будови похідних та складних 
слів); ситаксису (сполучення та порядок розташування слів, загальні 
властивості речення). Тому, засвоюючи граматичні правила практичним 
шляхом, дитина починає розуміти смислові зв’язки, вчиться правильно 
будувати фрази та об’єднувати їх у речення (Л. Калмикова, К. Крутій, 
Г. Ніколайчук). Мету такої роботи науковці вбачають у засвоєнні дітьми 
мовних узагальнень, яке має відбуватися не через наслідування мовних 
зразків вихователя, а насамперед завдяки власним продуктивним діям, 
активній мовленнєвій практиці [6]. 

Отже, якість зв’язного мовлення залежить від рівня розвитку всіх 
сторін мовлення (фонетичного, лексичного, граматичного), у ньому 
виявляються всі досягнення дошкільника в опануванні рідного мовлення. 

Зв’язне мовлення виконує низку важливих функцій, головною з 
яких є комунікативна, що реалізується у двох основних формах – діалозі 
та монолозі. Кожна з цих форм має свої специфічні особливості, які 
зумовлюють зміст і характер методики їх формування. Лінгвістика 
протиставляє діалогічне та монологічне мовлення, виходячи з їх різної 
комунікативної спрямованості, лінгвістичної та психологічної 
природи [7]. 

Зв’язність монологічного мовлення починає формуватися у надрах 
діалогу як провідної форми мовленнєвого спілкування. Характеристика 
діалогічного та монологічного мовлення подається в багатьох роботах 
(А. Богуш, А. Бородич, Н. Гавриш, І. Луценко, М. Пентилюк, В. Сказкіна, 
О. Ушакова, Л. Федоренко, Г. Фомічова, Л. Щерба та ін.). 

За визначенням С. Єрмоленко, діалог – форма мовної комунікації, 
учасники якої обмінюються репліками-висловлюваннями. По суті, діалог 
є чергуванням слухання та промовляння здебільшого невеличких, 
неповних, еліптичних речень простої будови, якими обмінюються 
співрозмовники. 

Науковці підкреслюють, що діалог, як правило, відбувається а 
певній ситуації та супроводжується активною й виразною інтонацією, 
мімікою, жестами (Г. Лопатіна, Т. Піроженко). Співрозмовникам 
знайомий спільний предмет розмови, тому думки та судження стислі, 
неповні, іноді фрагментарні. До лінгвістичних характеристик діалогу 
належать також переважне застосування розмовної лексики та 
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фразеології, недомовленість, скороченість, наявність простих та 
складних безсполучникових речень, імпровізаційний, реактивний 
характер висловлювань. Типовим для діалогічного мовлення є активне 
застосування шаблонів, кліше, мовленнєвих стереотипів, сталих формул 
спілкування (Л. Якубинський). Зв’язність як характеристика будь-якого 
тексту також властива діалогу, тільки, як зазначав відомий психолінгвіст 
О. Леонтьєв, зв’язність у діалозі встановлюється кількома 
співрозмовниками [6]. 

Монолог – мовлення однієї людини, орієнтоване на сприймання 
його іншими людьми, яке не передбачає миттєвого, безпосереднього 
відгуку слухачів. Орієнтація на слухача вимагає зрозумілості та 
змістовності мовлення, адже інформація, яку бажає висловити мовець, 
невідома іншим. 

До лінгвістичних характеристик монологу науковці відносять: 
застосування переважно літературної лексики; розгорнутість 
висловлювання; наявність ускладнених синтаксичних конструкцій; 
прагнення до чіткого граматичного оформлення зв’язності на основі 
розгортання системи елементів зв’язку; певна завершеність. Мовець 
здебільшого використовує позамовні та інтонаційні засоби виразності, 
проте, на відміну від діалогу, вони відіграють другорядну роль, оскільки 
монолог менш емоційний [7]. 

Дещо сумнівним є твердження Д. Бараннік щодо монологічного 
мовлення як одностороннього говоріння, нерозрахованого на негайну 
відповідну словесну реакцію, оскіільки, на нашу думку, є недостатньо 
повним [8]. 

Визначення цього терміну, надане О. Лешенко, вказує на таку 
характеристику, як те, скільки осіб бере участь у мовленні – це мовлення 
одного, тоді як всі інші тільки слухають, а прямої участі в ньому не 
беруть, тобто мовлення спрямоване на слухача, але слухач пасивний, він 
не бере активної участі в розгортанні змісту мовлення [9]. 

Таким чином, проблема зв’язного мовлення дітей дошкільного віку 
на сучасному етапі розкрита в багатьох аспектах і продовжує 
розкриватися, що доводять праці, доробки, дослідження багатьох вчених 
і науковців сучасності. Разом з тим можливості молодших дошкільнят з 
розвитку зв’язного мовлення залишаються недосить вивченими. 
Недостатня теоретична розробленість проблеми створює труднощі в 
роботі вихователів з дітьми молодшого дошкільного віку. 
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Гречишкіна І. А. Проблема розвитку зв’язного мовлення у дітей 

молодшого дошкільного віку в сучасному науковому дискурсі 
У статті розкрито особливості становлення, формування та 

розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку, який був 
предметом дослідження вчених різних галузей. Розкрито особливості 
пропедевтичної роботи з розвитку в дітей молодшого дошкільного віку 
зв’язного мовлення. Проаналізовано сучасні та минулі дослідження 
стосовно розвитку мовлення дошкільників. Проаналізовано та розкрито, 
що на перший план у формуванні початку зв’язного мовлення у дітей 
молодшого дошкільного віку має виступити розвиток тих сторін кожного 
з мовних завдань (фонетичного, лексичного, граматичного), які 
впливають на побудову зв’язного висловлювання. Охарактеризовано 
роботу з кожну з цих сторін. У статті порівнюються та розкриваються 
поняття монолог та діалог. 

Ключові слова: зв’язне мовлення, зв’язність мовлення, діалог, 
монолог. 

 
Гречишкина И. А. Проблема развития связной речи у детей 

младшего дошкольного возраста в современном научном дискурсе 
В статье раскрыты особенности становления, формирования и 

развитие связной речи детей дошкольного возраста, которая была 
предметом исследования ученых разных отраслей. Раскрыты 
особенности пропедевтической работы по развитию у детей младшего 
дошкольного возраста связной речи. Проанализированы современные и 
прошлые исследования по развитию речи дошкольников. 
Проанализированы и раскрыты, что на первый план в формировании 
начала связной речи у детей младшего дошкольного возраста должен 
выступить развитие тех сторон каждого из языковых задач 
(фонетического, лексического, грамматического), которые влияют на 
построение связного высказывания. Охарактеризована работа с каждой 
из этих сторон. В статье сравниваются и раскрываются понятия монолог 
и диалог. 

Ключевые слова: связная речь, связность речи, диалог, монолог. 
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Grechishkina I. The Problem of Coherent Speech in Children of 
Primary School age in the Modern Scientific Discourse 

The article reveals peculiarities of formation and development of 
coherent speech of preschool children, which was the subject of research 
scientists from different fields. The features propaedeutical development work 
in children younger preschool coherent speech. Analyzes current and past 
research on language development of preschoolers. Analyzed and disclosed 
that to the fore in the early formation of coherent speech in children of primary 
school age is to make the development of those aspects of each of the 
language tasks (phonetic, lexical, grammatical) that affect the construction of 
coherent expression. Characterized the work of each of these parties. The 
article compares and disclosed the concept of monologue and dialogue. 

Key words: coherent speech, broadcast connectivity, dialogue, 
monologue. 
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 
 
Інноваційні світові процеси стимулюють українську систему освіти 

до вдосконалення професійної підготовки, підвищення ефективності 
навчання: збільшується обсяг знань, змінюється зміст освіти, 
впроваджуються інновації в освітній процес. Сучасне суспільство 
потребує компетентних фахівців, здатних виконувати свою професійну 
діяльність у нових соціально-економічних умовах. Метою багаторівневої 
структури педагогічної освіти у вищих навчальних закладах є 
розширення можливостей щодо виконання освітянських запитів 
особистості й суспільства, підвищення рівня наукової та професійної 
підготовки фахівців з огляду на зміни, які відбуваються на ринку праці.  

Визначальним у сфері освіти стає такий підхід, що спрямований на 
забезпечення індивіда не лише глибокими та різнобічними знаннями, а й 
здатностями цими знаннями користуватись у будь-якій проблемній 
ситуації, у мінливих умовах, тобто адаптувати до різноманітних 
соціальних трансформацій. У державі підвищено попит на соціально 
активну, творчу особистість, здатну самостійно вирішувати проблеми та 
нести особисту відповідальність за свої вчинки. Для того щоб 
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реалізуватися в такому суспільстві, необхідно не лише володіти певними 
знаннями та навичками, а також творчо мислити, креативно підходити до 
розв’язання різноманітних проблем, постійно поповнювати знання.  

Однією з сучасних тенденцій розвитку освіти, що зумовлює 
підготовку фахівця з вищезазначеними якостями, є технологізація. 
Основні принципи розробки та використання технологій навчання у 
вищому навчальному закладі розроблено в працях С. Беспалько, 
А. Вербицького, В. Євдокимова, М. Лапчика, І. Підласого, Г. Селевка, 
А. Смолкіна, Я. Топольник, В. Трайнєва, Д. Чернілевського, 
І. Дичківської, С. Сисоєвої та інших учених.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні сукупності професійно-
орієнтованих технологій підготовки фахівців дошкільної освіти, розкриті 
їх сутнісних характеристик та освітньо-розвивального потенціалу. 

Сучасна вища освіта, що базується на концепції Болонського 
процесу, спрямована на розвиток і саморозвиток особистості 
майбутнього фахівця, що враховують особисті якості студента, 
оптимальність, несуперечливість дидактичним принципам, 
спрямованість на мотивацію здобуття знань, активізацію пізнавальної 
діяльності, самостійність та ін. Тому особливої уваги у вищій школі нині 
набувають професійно-орієнтовані технології. Саме професійно-
орієнтовані технології навчання виступають найбільш продуктивними та 
перспективними, вони дозволяють організувати навчальний процес з 
урахуванням певної його професійної спрямованості, а також з 
орієнтацією на особистість студента, його інтереси, схильності та 
здібності.  

Підґрунтям для дослідження проблеми використання професійно-
орієнтованих технологій у системі педагогічної освіти є основні 
положення класичної педагогіки, результати сучасних досліджень 
вітчизняних та зарубіжних учених, насамперед А. Алексюка, 
С. Гончаренка, І. Дичківської, І. Зязюна, В. Кременя, О. Кульчицької, 
А. Нісімчука, Н. Ничкало, В. Олійника, О. Падалки, О. Пєхоти, 
С. Прийми, С. Сисоєвої, І. Смолюка, О. Янкович та ін. 

Розкриваючи сутність означеної дефініції, слід зазначити, що в 
науково-педагогічних джерелах представлено декілька підходів до 
розуміння поняття «професійно-орієнтована технологія навчання» 
спеціалістів різних професійних напрямів. Професійно-орієнтована 
технологія навчання майбутніх спеціалістів – це поетапна організація 
освітнього процесу, сукупність прийомів і засобів навчання, що 
забезпечують високу ефективність навчально-виховного процесу, 
спрямованого на професійне становлення та розвиток студентів, 
досягнення гарантованих кінцевих результатів фахової підготовки 
[7, с. 32]. 

Таким чином, аналіз наукової літератури засвідчує, що на сьогодні 
немає єдиного, однозначного визначення професійно-орієнтованим 
технологіям. Незважаючи на розмаїття визначень означеної дефініції, 
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дослідники здебільшого визнають професійно-орієнтовану технологію як 
одну з провідних у фаховому становленню майбутнього спеціаліста. В 
ході проведеного аналізу простежується висновок про те, що найбільш 
ґрунтовно досліджено процеси впровадження професійно-орієнтованих 
технологій у процес фахової підготовки майбутніх педагогів. Зокрема, 
Т. Дмитренко, професійно-орієнтовану технологію в системі вищої 
професійної педагогічної освіти розглядає як систему психологічних, 
загальнопедагогічних, дидактичних процедур взаємодії педагогів і 
студентів зі врахуванням їхніх здібностей і схильностей, спрямовану на 
реалізацію змісту, методів і форм навчання. Ця система вибудувана 
відповідно до цілей навчання, майбутньої професійної діяльності та 
професійно-важливих якостей майбутніх спеціалістів [4, с. 24–37]. 

Варто звернути увагу і на думку П. Образцова, який характеризує 
сутність професійно-орієнтованих технологій навчання з позицій 
конструктивістського підходу – через попереднє проектування 
навчального процесу з наступною можливістю відтворення 
(конструювання) цього проекту в педагогічній практиці; об’єктивному 
контролі над досягненням поставлених дидактичних цілей; структурній і 
змістовній цілісності; виборі раціональних методів, форм і засобів 
навчання, що диктується визначеними взаємозв’язками всіх її елементів; 
наявністю оперативного оберненого зв’язку, що дозволяє своєчасно 
коригувати процес навчання [8, с. 14]. 

Ми погоджуємося з думкою О. Набоки, яка під професійно-
орієнтованою технологією розуміє систему методів і засобів, що 
забезпечують якість фахової підготовки майбутніх педагогів та 
спрямовані на гарантоване досягнення цілей навчання й оптимізацію 
навчального процесу. У цьому випадку професійно-орієнтована 
технологія навчання окреслюється у вигляді системної категорії, 
відновлюваність й ефективність якої залежать від її інтегративних 
якостей та певної структурованості [7, с. 32]. 

Таким чином, професійно-орієнтовані технології навчання в 
системі вищої педагогічної освіти мають вигляд «несталої схеми» 
навчального процесу, не існує готових шаблонів і стереотипів, щодо 
визначення цього поняття, так само не існує і однозначно визнаної їх 
класифікації.  

Зокрема, певний інтерес представляє класифікація технологій 
навчання, запропонована О. Савельєвим. Відповідно до неї пропонується 
класифікувати існуючі технології за наступними критеріями: 

• за спрямованістю дії (особистісно-розвиваючі і професійно-
орієнтовані та ін.); 

• за програмними цілями навчання (отримання знань, вироблення 
навичок і умінь, формування професійних якостей особистості та ін.); 

• за предметним середовищем (гуманітарні та соціально-
економічні, природничо-наукові, технічні, спеціальні дисципліни); 
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• за застосуванням технічних засобів (аудіовізуальні, 
інформаційні, телекомунікаційні та ін.); 

• за організацією навчального процесу (індивідуальні, колективні, 
змішані). 

Заслуговує на увагу класифікація, запропонована С. Смирновим. 
Він пропонує класифікувати технології відповідно до використовуваних 
засобів навчання і рівнів реалізації змісту освіти. Автором розглядаються 
рівень навчального заняття, рівень навчального предмета і рівень усього 
навчання (з усіх предметів і протягом усіх років навчання у вузі) і 
пропонується розділити технології навчання також на три рівні: 

• технологія заняття або завершеного циклу занять; 
• технологія предмета; 
• технологія повного навчання. 
У дослідженні зазначеної проблеми доречно звернутись до 

класифікації технологій навчання, запропонованої Г. Селевко. Він за 
сутнісними та інструментально значущими властивостями виокремлює 
такі класи технологій: 

• за рівнем застосування: загально-педагогічні, частково 
методичні (предметні) і локальні (модульні); 

• за науковою концепцією засвоєння: асоціативно-рефлекторні, 
біхевіористичні, гештальт-технології, інтеріоризаторські і розвиваючі; 

• за орієнтацією на особистісні структури: інформаційні 
(формування знань, навичок і умінь), операційні (формування способів 
розумових дій), емоційно-художні й емоційно-моральні (формування 
сфери естетичних і моральних відносин), технології саморозвитку 
(формування самоврядних механізмів особистості), евристичні (розвиток 
творчих здібностей) і прикладні (формування дієво-практичної сфери); 

• за організаційними формами: класно-урочні та альтернативні, 
академічні та клубні, індивідуальні та групові, колективний спосіб 
навчання і диференційоване навчання; 

• за переважним (домінуючим) методом: догматичні 
(репродуктивні), пояснювально-ілюстративні, діалогічні, ігрові, 
проблемні (пошукові), програмоване навчання, розвивальне навчання, 
саморозвивальне навчання, інформаційні (комп’ютерні) і творчі; 

• у напрямку модернізації існуючої традиційної системи 
навчання: на основі гуманізації й демократизації відносин, на основі 
активізації й інтенсифікації діяльності учнів, на основі ефективності і 
організації управління, на основі методичного і дидактичного 
реконструювання матеріалу, альтернативні, природовідповідні, цілісні 
технології авторських шкіл та ін. [9]. 

Поряд з названими широке застосування у вищій школі отримали 
класифікації технологій навчання відповідно до дидактичних теорій, на 
яких вони базуються. Так, наприклад, за цим критерієм Д. Чернилевский 
виділяє технології проблемного, концентрованого, модульного, 
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розвивального, диференційованого, контекстного та ігрового навчання; 
Є. Шиянов і І. Котова відповідно – технології трансформування знань, 
навичок і умінь, проблемного, програмованого, різнорівневого, 
адаптивного і модульного навчання; П. Образцов – асоціативно-
рефлекторного навчання, поетапного формування розумових дій, 
проблемного, розвиваючого, програмованого, контекстного та 
модульного навчання [3]. 

Наш науковий інтерес викликали професійно-орієнтовані 
педагогічні технології, до яких належать:  

• технологія контекстного навчання (А. Вербицький, Н. Борисова); 
• технологія проблемного навчання (С. Рубінштейн, 

С. Архангельский, М. Махмутов); 
• технологія інтенсивного, активного навчання (І. Лернер, 

М. Скаткін, А. Смолкін, М. Кларин);  
• технологія модульного та модульно-рейтингового навчання 

(І. Рассел, П. Юцявичене, В. Карпов); 
• інформаційно-комунікаційна технологія (О. Полат, І. Захарова. 

М. Бухаркіна);  
• технологія ситуаційного навчання (кейс-метод); 
• технологія рефлексивного навчання (В. Попков, А. Коржуєв). 
Вищезазначені технології можуть бути базовими для формування 

професійно-орієнтованої технології навчання майбутніх вихователів, 
оскільки їхнє використання сприяє розвитку професійно необхідних 
якостей спеціаліста.  

Визнаючи доцільність застосування професійно-орієнтованих 
технологій у процесі підготовки майбутніх вихователів, зупинимося 
більш детально на з’ясуванні сутності кожної із зазначених технологій. 

В основі технології контекстного навчання приховано послідовне 
моделювання всієї системи форм, методів і засобів навчання 
(традиційних і нових), предметного та соціального змісту засвоюваної 
студентами професійної діяльності за допомогою трьох 
взаємопов’язаних моделей: семіотичної, імітаційної та соціальної. Разом 
вони утворюють динамічну модель переходу студентів від навчальної до 
професійної діяльності. Розробник цієї теорії А. Вербицький стверджує, 
що досвід контекстного навчання в усіх ланках професійної освіти 
показує, що за допомогою його форм, методів і засобів можна досить 
ефективно розв’язати цілу низку нових завдань, які складно досягти в 
процесі традиційного навчання, формувати не тільки пізнавальні, але й 
професійні мотиви й інтереси; виховувати теоретичне та практичне 
мислення майбутнього спеціаліста; його соціально-моральні якості; 
оволодіти методами моделювання; давати студентам цілісне уявлення 
про майбутню професійну діяльність або її окремі досить великі за 
обсягом фрагменти [2, с. 47–50]. 
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Проблемне навчання – це сучасна високоефективна технологія 
навчання, яка дає високий ефект у створенні мотивованої навчальної 
діяльності, що передбачає послідовність занурення студентів у систему 
проблемних ситуацій. Учені підкреслюють важливе значення 
проблемного навчання для особистого розвитку індивіда: «Проблемне 
навчання розраховане на включення психологічних механізмів допомоги 
в отриманні позитивного результату та розвиток пізнавальної мотивації, 
саморегуляції, спрямованої на розуміння та керування власними діями, 
на формування внутрішньої потреби подолання пізнавальних труднощів 
розвитку самооцінки, формування позитивного ставлення до процесу 
пізнання» [6]. 

Метою технології модульного навчання є створення умов вибору 
для повного оволодіння змістом освітніх програм у різній послідовності, 
у різному об’ємі та темпі через окремі та незалежні навчальні модулі з 
урахуванням індивідуальних інтересів і можливостей суб’єктів 
освітнього процесу [10, с. 70]. Модульні технології дають змогу 
поглибити і систематизувати знання, уміння та навички, розвивати 
самостійність студентів у їх набутті; посилюють зв’язок 
фундаментальних та спеціальних знань студентів; забезпечують 
реалізацію проблемного підходу в освітньому процесі; сприяють 
одержанню студентами індивідуальної педагогічної підтримки в процесі 
навчання.  

Технології активного навчання в процесі фахової підготовки 
майбутніх вихователів формують необхідні для професії вміння та 
навички, створюють передумови для психологічної готовності їхнього 
запроваджування в реальну практику. До методів активного навчання 
належать ділові ігри, аналіз конкретних ситуацій, ігрове проектування, 
проблемні й інші види нетрадиційних лекцій, дискусій і т. ін. 
Використання технологій активного навчання у фаховій підготовці 
майбутніх вихователів обумовлено їхньою принциповою відмінністю від 
традиційних такими характеристиками, як:  

• активізація поведінки та мислення студентів;  
• висока міра їхньої залученості в навчальний процес (активність 

студента порівняна з активністю викладача); 
• обов’язкова взаємодія студентів між собою і з викладачем; 
• наявність передумов для поетапної оцінки успішності й повноти 

засвоєння матеріалу;  
• підвищена міра мотивації, емоційності й творчого характеру 

занять;  
• спрямованість на засвоєння матеріалу в максимально стислі 

терміни [1]. 
Останнім часом простежено тенденцію, згідно з якою ефективна 

фахова підготовка майбутніх вихователів нерозривно пов’язана з 
процесом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій. 
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) визначають як «сукупність 
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способів і засобів збирання, збереження, обробки, передачі і 
представлення інформації, що розширює знання людей та їх можливості 
у керуванні технічними і соціальними процесами. Застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій навчання має на меті: 
1) формування умінь студентів працювати з інформацією, розвиток 
комунікативних здібностей; 2) підготовка особистості «інформаційного 
суспільства»; 3) збільшення обсягу навчального матеріалу для творчого 
засвоєння й використання його студентами; 4) формування 
дослідницьких умінь, умінь приймати оптимальні рішення тощо [5]. 

Кейс-метод є технологією, що найбільш придатна для навчання 
студентів у вищій школі. Його сутність можуть ілюструвати шість 
основних ідей. По-перше, мета навчання відрізняється від класичної 
схеми – навчити, дати єдино «правильні», раз і назавжди визначені 
знання, вміння та навички. Навчальний процес орієнтований на 
усвідомлення не єдиної, а багатьох істин.  

По-друге, кейс-методу, на відміну від традиційних технологій, 
властивий демократичний характер процесу одержання знань. Студент є 
рівноправним із іншими учасниками обговорення проблеми, у тому числі 
з викладачем. Останній є не лектором, «начитувачем», «ментором», 
«істиною в останній інстанції», а організатором, співбесідником. 
Головним у навчанні є не оволодіння готовими знаннями, а їх 
вироблення в процесі співтворчості студента й викладача.  

По-третє, результатом застосування кейс-методу є не лише знання, 
а й професійні навички. Студенту є добра нагода не лише отримати 
інформацію про сучасні методи, прийоми, технології, а й спробувати їх 
застосувати, оволодіти навичками роботи за якоюсь технологією.  

По-четверте, технологія застосування кейс-методу є досить чіткою і 
простою. За певними правилами виробляється модель конкретної 
ситуації, яка має місце в реальній професійній практиці, та комплекс 
знань, практичних навичок, необхідних спеціалісту для її вирішення. Ця 
модель має вигляд тексту обсягом біля 10–50 сторінок, який і 
називається «кейсом». Студенти попередньо вивчають його, залучаючи 
матеріали оглядових лекцій, інші різноманітні джерела інформації. Потім 
зміст кейсу детально обговорюється на практичних заняттях та диспутах, 
де викладач виконує роль диспетчера процесу співтворчості – генерує 
запитання, фіксує відповіді, підтримує дискусію. 

По-п’яте, перевагою кейс-методу є не лише отримання знань і 
формування практичних навичок, а й розвиток системи цінностей 
студентів, їх професійних позицій, життєвих установок, своєрідного 
професійного світосприймання.  

По-шосте, кейс-метод дає можливість досягти омріяної класиками 
педагогіки Школи Радості, отримати задоволення від пізнання нового, 
адже долається такий «непоборний» дефект традиційного навчання, як 
сухий, неемоційний виклад матеріалу. Творча конкуренція, своєрідна 
ейфорія, захопленість, позитивні емоції, що закономірно виникають під 
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час обговорення кейсу, дають насолоду мислячому креативному 
студенту [11, с. 100–101]. 

Технологія рефлексивного навчання дозволяє в умовах вільного 
вибору активізувати соціальний і професійний досвід, забезпечити 
практичну спрямованість навчання. Метою технології рефлексивного 
навчання є: 

• активізація внутрішніх саморегулювальних механізмів розвитку 
особистості за рахунок рефлексії власної діяльності;  

• створення студентам ситуацій саморозвитку та посилення 
внутрішньої мотивації до навчання, усвідомлення своїх близьких і 
далеких цілей, усвідомлення себе як суб’єктом навчання, так і суб’єктом 
власної життєдіяльності [1]. 

На основі зазначеного вище можна зробити висновок, що 
формування компетентного фахівця нового типу можливо здійснити 
шляхом використання в освітній практиці професійно-орієнтованих 
технологій, що мають доповнити, а, в деяких випадках, замінити 
традиційні підходи у навчанні та вихованні майбутніх вихователів. 
Навчання на основі професійно-орієнтованого підходу підвищує 
мотивацію до навчання, сприяє формуванню різноманітних способів 
самоосвітньої діяльності, що позитивно впливає на розвиток особистості 
майбутнього фахівця. 
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Кравчишина О. О. Професійно-орієнтовані технології 

підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах 
У статті проаналізовано сутність поняття «професійно-орієнтована 

технологія навчання». Розглянуто основні класифікації технологій 
навчання. Виокремлено базові професійно-орієнтовані технології 
навчання, які доцільно використовувати у процесі підготовки майбутніх 
вихователів. Представлено сутнісні характеристики сучасних 
професійно-орієнтованих технологій, серед яких: технологія 
контекстного навчання; технологія проблемного навчання; технологія 
інтенсивного, активного навчання; технологія модульного та модульно-
рейтингового навчання; інформаційно-комунікаційна технологія; 
технологія ситуаційного навчання (кейс-метод); технологія 
рефлексивного навчання. 
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технологии подготовки будущих воспитателей в высших учебных 
заведениях 

В статье проанализировано сущность понятия «профессионально-
ориентированная технология обучения». Рассмотрены основные 
классификации технологий обучения. Выделены базовые 
профессионально-ориентированные технологии обучения, которые 
целесообразно использовать в процессе подготовки будущих 
воспитателей. Представлены сущностные характеристики современных 
профессионально-ориентированных технологий, среди которых: 
технология контекстного обучения; технология проблемного обучения; 
технология интенсивного, активного обучения; технология модульного и 
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коммуникационные технологии, технология ситуационного обучения 
(кейс-метод), технология рефлексивного обучения. 

 
Kravchishina E. Professionally-oriented Technology Training of 

Future Teachers in Higher Education Institutions 
The article analyzes the essence of the concept of „professional-oriented 

education technology”. The basic classification of learning technologies. 
Obtained basic professionally oriented learning technologies, suitable for use 
in the preparation of future teachers. It presents the essential characteristics of 
modern professional-oriented technologies, such as: technology learning 
context; problem-based learning technology; technology intensive, active 
learning; modular technology and module-rating training; information and 
communication technologies; situational learning technology (case method); 
reflective learning technology. 

Key words: professionally-oriented education technology, technology of 
contextual learning, problem-based learning technology, technology intensive 
(active) training, technology module and the module-rating training, 
information and communication technologies, situational learning technology 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 

Відповідно до нормативних документів, рекомендованих Радою 
Європи, «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти…» [1] 
вивчення англійської мови з 2012 року починається з першого класу. З 
огляду на реорганізацію системи початкової освіти в Україні змінюється 
і підхід до навчання англійської мови. Учитель початкової школи на 
уроці іноземної мови має створити умови для ранньої комунікативно-
психологічної адаптації молодших школярів до нового іншомовного 
середовища та для подолання мовних бар’єрів під час використання 
англійської мови як засобу комунікації. Формувати самостійних, творчо 
мислячих, здатних до міжкультурного спілкування школярів неможливо 
лише традиційними методами і технологіями. Вони не можуть цілком 
задовольнити потреби сучасного учня початкової школи, вікові 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (306), 2017  
 

 132 

особливості якого визначають рухову та моторну активність і велике 
значення набуває невербальний компонент у самовираженні. Пошук 
нових стратегій вивчення іншомовного матеріалу викликає зацікавлення 
в теоретиків і практиків, імплементація інноваційних технологій у 
навчання іноземної мови молодших школярів стає вкрай необхідною для 
досягнення оптимальних результатів в оволодінні англійською мовою як 
засобом спілкування. 

На сьогодні в науковому колі наявні праці, присвячені дослідженню 
невербального компонента в комунікації (В. Біркенбіль, Л. Величко, 
Є. Верещагін, Г. Колшанський, Х. Міккін, Д. Фаст та ін.); специфіці 
комунікативних явищ (О. Бескорса, М. Бовтенко, І. Гречихін, О. Ішутіна, 
Ю. Караулов та ін.); удосконаленню навчання іноземних мов у 
початковій школі (О. Бігич, М. Денисенко, Н. Жеренко, К. Маслієва, 
С. Ніколаєва, О. Паршикова, В. Плахотник та ін.). Актуальність заявленої 
теми зумовлено відсутністю комплексного аналізу проблеми 
використання невербальних засобів комунікації під час навчання 
англійської мови учнів молодшого шкільного віку.  

Мета розвідки – з’ясувати й обґрунтувати дидактичні умови 
використання невербальних засобів спілкування разом із вербальними на 
уроці англійської мови в початковій школі. 

Для досягнення поставленої мети використано такі методи 
дослідження, як аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, які 
допомогли проникнути в сутність окресленої проблеми, логічно перейти 
від однієї, менш загальної думки, до іншої, більш загальної. 

У науковій літературі визначено, що невербальні засоби 
комунікації разом із вербальними є засобом вираження і розуміння 
думки, що сприяє адекватній передачі та сприйманню інформації, 
розкриттю особистостей обох комунікантів (Р. Баур, В. Костомаров, 
Х. Рюкле та ін.). Крім того, невербальне спілкування розуміється ще як 
соціально та психо-фізіологічно обумовлене використання невербальних 
засобів комунікації, у яких виражено загальнокультурний досвід й 
індивідуальні риси особистості та які служать для передачі і сприйняття 
інформації. Невербальний компонент використовується не лише на 
уроках і перервах, а й у педагогічному спілкуванні.  

Акт комунікації передбачає розуміння як словесної інформації, так і 
невербальної. Під час навчання англійської мови вчителю необхідно 
враховувати нерозривний зв’язок вербального і невербального 
компонентів у комунікації, а також культурологічні особливості 
використання і розуміння невербальних засобів, бо в різних мовах 
існують універсальні й специфічні невербальні знаки, обумовлені 
національними та культурними особливостями тієї чи тієї країни, мова 
якої вивчається. 

На уроці іноземної мови створюються умови як для розвитку 
здібностей дитини, так і для підготовки учнів до реального спілкування в 
межах міжкультурної взаємодії, під час якої необхідно розуміти та 
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використовувати не лише вербальні, але й невербальні засоби 
комунікації. Невербальні дії, на думку дослідників (Р. Баур, Л. Величко, 
Х. Рюкле, Н. Сметаніна, Д. Фаст та ін.), займають важливе місце в 
спілкуванні та значно впливають на партнера. Цей факт необхідно 
враховувати під час навчання іноземної мови, бо повноцінного акту 
комунікації не може бути без урахування всіх факторів, що є його 
складовими. 

На сьогодні невербальні засоби комунікації класифікують на такі 
групи:  

1) оптико-кінетична система знаків (жести, міміку, пантоміміку; 
джерелом інформації є руки, обличчя, поза);  

2) пара лінгвістичні засоби (якість голосу, його діапазон, 
тональність); 

3) екстралінгвістична знакова система (вкраплення в мову сміху, 
пауз тощо, бо люди у своїх діях керуються не лише інтелектом, а й 
емоціями);  

4) візуальне спілкування (здійснюється завдяки контакту очей; 
поглядом теж можна передати певну інформацію, особливо ті почуття, 
які переживають співрозмовники);  

5) проксеміка (стосується організації простору і часу спілкування) 
[4, с. 407–408]. 

За іншою класифікацією невербальні засоби спілкування поділяють 
на:  

1) оптичні (жести, міміка, поза, хода тощо);  
2) акустичні (темп мовлення, тембр, висота, сила голосу, інтонація 

тощо);  
3) кінетичні (дотик, потиск руки, поцілунок тощо);  
4) ольфакторні (запах тіла, косметики тощо);  
5) просторово-часові (відстань між співбесідниками, розміщення їх 

у просторі, тривалість контакту) [2, с. 101–103].  
У дослідженні значну увагу звернено на оптичні невербальні засоби 

комунікації і жести зокрема. Жести – це виражальні рухи рук, що 
передають внутрішній стан людини й предмети навколишньої дійсності. 

За функціональним призначенням і природою вирізняють такі види 
жестів:  

1) ритмічні жести (дублюють інтонацію, виокремлюють певні 
частини висловлювання, підкреслюють логічний наголос, сповільнення 
чи прискорення темпу мовлення);  

2) емоційні жести (передають найрізноманітніші відтінки почуттів: 
подив, радість, захоплення, ненависть, роздратування, розчарування);  

3) вказівні жести (виконують функцію виділення якогось предмета 
серед однорідних);  

4) зображувальні жести (відтворюють предмети, тварин, інших 
людей (їхню форму, рухи, розміри); ними користуються в тих випадках, 
коли необхідно підсилити враження і вплинути на слухача наочно);  



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (306), 2017  
 

 134 

5) жести-символи (інформують про певні дії, властивості, наміри 
тощо; такі жести не мають нічого спільного з діями, про які вони 
сигналізують) [3].  

І. Сайтарли, досліджуючи проблему культури міжособистісних 
стосунків, класифікує жести на:  

1) жести-ілюстратори (супроводжують мовленнєвий процес і 
позбавлені сенсу поза вербальним контекстом; за їхньою допомогою 
співрозмовник підсилює зміст повідомлення);  

2) конвенційні жести (символічні жести, які використовуються при 
привітаннях, запрошеннях, прощаннях; корелюють із вербальними 
повідомленнями і цілком обумовлені особливостями національних 
культур);  

3) модальні жести (свідчать про емоційно-психічний стан людини, 
зокрема про почуття невпевненості, сумніву, депресії тощо);  

4) ритуальні жести (супроводжують ритуальні дійства, культові 
обряди) [5].  

Так, на нашу думку, доцільними в навчанні учнів молодшого 
шкільного віку нового іншомовного лексичного матеріалу будуть 
зображувальні жести, жести-символи та жести-ілюстратори. Але 
зауважимо, що на подальших етапах вивчення іноземної мови майже всі 
перераховані види жестів матимуть вагоме значення для здійснення акту 
міжкультурної комунікації.  

З’ясовано, що процес комплексного навчання невербальним 
засобам комунікації в поєднанні з вербальними на уроці англійської мови 
в початковій школі перебуває в прямій залежності від єдиного 
дидактичного підходу, відбору невербального матеріалу, що відповідає 
змістовим і процесуальним характеристикам моделі дидактичних умов і 
засобів, організації навчанню невербальним засобам спілкування разом із 
вербальними на уроці англійської мови. 

Уважаємо, що найпростіший спосіб здійснити акт комунікації 
іноземною мовою в умовах сучасного навчального процесу в початковій 
школі – «підкріпити» лексичну одиницю невербальним засобом – певним 
жестом-ілюстратором. Таке одночасне поєднання словесного образу й 
мови рухів, жестів, міміки забезпечує ефективне використання задіяних 
аналізаторів (як слухового, так і зорового) для успішного оволодіння 
англійською мовою. Учитель під час створення образу певної лексичної 
одиниці озвучує її англійською мовою, а учні в цей час співвідносять 
зображувальний жест з уявним предметом чи дією. За такої організації 
навчального процесу молодші школярі виступають активними його 
учасниками, адже всі вони задіяні до зображення іншомовних лексичних 
одиниць мовою жестів, рухів, міміки тощо.  

Наприклад, розглянемо використання жестів-ілюстраторів при 
вивченні іншомовної лексики з теми «Свійські тварини» молодшими 
школярами. Так, для кращого запам’ятовування лексичної одиниці «a 
pig» (свинка) зімітуємо цю тваринку: зобразимо забавне рильце свинки, 
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зімкнувши великий і вказівний пальці в коло та притуливши їх до носа; 
для вивчення лексеми «a horse» (кінь) «підкріпимо» її таким 
зображувальним жестом: опустимо донизу та стиснемо в кулаки руки, 
тим самим показавши уявні копита; для імітації лексичної одиниці «a 
cat» (кіт), прикладемо до верхньої губи вказівні та середні пальці так, 
щоб це нагадувало вуса; при вивченні іншомовної лексеми «a dog» 
(собака) підсилюємо словесний образ за допомогою приставлених до 
голови двох рук для створення вух собаки; для вивчення лексичної 
одиниці «a cow» (корова) «підкріпимо» її таким жестом-ілюстратором: 
покажемо довгі роги, приставивши над головою випрямлені вказівні 
пальці; для лексеми «a goat» (коза) вказівні пальці обох рук приставляємо 
до лоба; для кращого засвоєння лексичної одиниці «a goose» (гуска) 
зображуємо голову птаха, склавши пальці у вигляді дзьоба; для 
ілюстрації лексеми «a hen» (курка) зімкнемо докупи пальці рук, 
здійснюючи рухи вверх, вниз ніби клюємо зернятко; для зображення за 
допомогою жесту-ілюстратора лексичної одиниці «a rooster» (півень) 
зімкнемо великий та вказівний пальці, щоб створити уявний дзьоб, а 
решту піднімемо догори, як гребінь; а для лексеми «a duck» (качка) 
рухаємо опущеними донизу руками, показуючи ходу качки тощо. 
Обов’язково слід перевірити, чи запам’ятали учні запропоновані жести-
символи, для того щоб у подальшій роботі не виникало труднощів у 
відтворенні вивченого лексичного матеріалу. Зауважимо, що за такого 
викладу навчального матеріалу, коли словесний образ підкріплено 
жестикуляцією, молодші школярі ефективніше засвоюють лексичні 
одиниці та зовсім не втомлюються, а це дозволяє стверджувати про 
дотримання здоров’язбережувальної технології в навчально-виховній 
діяльності. 

Отже, використання зображувальних жестів дає можливість учням 
молодшого шкільного віку і вчителю подолати багато труднощів у 
засвоєнні англійської мови принципово новим шляхом. Застосування 
жестів-ілюстраторів у навчанні іноземної мови молодших школярів 
сприяє швидкому запам’ятовування та відтворенню слів за їх жестами-
символами. Імплементація невербальних засобів комунікації разом із 
вербальними під час вивчення нового іншомовного лексичного матеріалу 
сприяє підвищенню ефективності опанування учнями молодшого 
шкільного віку іноземної мови. У подальших розвідках заплановано 
поглибити дослідження окресленої проблеми з акцентом на методі 
асоціативних символів у навчанні англійської мови учнів початкової 
школи.  
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Лобачова І. М. Використання невербальних засобів комунікації 

під час навчання англійської мови молодших школярів 
У статті досліджено проблему імплементації невербальних засобів 

комунікації в поєднанні з вербальними під час навчання англійської мови 
учнів молодшого шкільного віку. Установлено, що реорганізація системи 
освіти обумовила пошук інноваційних технологій у навчанні молодших 
школярів, щоб забезпечити навчальну успішність й інтенсивний розвиток 
особистості учня. Розглянуто класифікації невербальних засобів 
спілкування для визначення теоретичного аспекту окресленої проблеми. 
З’ясовано, що використання зображувальних жестів дає можливість 
учням молодшого шкільного віку і вчителю подолати багато труднощів у 
засвоєнні англійської мови принципово новим шляхом. Доведено, що 
застосування жестів-ілюстраторів у навчанні іноземної мови молодших 
школярів сприяє швидкому запам’ятовування та відтворенню слів за їх 
жестами-символами. Імплементація невербальних засобів комунікації 
разом із вербальними під час вивчення нового іншомовного лексичного 
матеріалу сприяє підвищенню ефективності опанування учнями 
молодшого шкільного віку іноземної мови. 

Ключові слова: жести, міжкультурна комунікація, невербальні 
засоби спілкування, учень початкової школи. 

 
Лобачёва И. Н. Использование невербальных средств 

коммуникации при обучении английскому языку младших 
школьников 

В статье исследована проблема имплементации невербальных 
средств коммуникации в сочетании с вербальными при обучении 
английскому языку учеников младшего школьного возраста. 
Установлено, что реорганизация системы образования обусловила поиск 
инновационных технологий в обучении младших школьников, чтобы 
обеспечить учебную успеваемость и интенсивное развитие личности 
ученика. Рассмотрены классификации невербальных средств общения 
для определения теоретического аспекта обозначенной проблемы. 
Определено, что использование изобразительных жестов дает 
возможность ученикам младшего школьного возраста и учителю 
преодолеть многие трудности в усвоении английского языка 
принципиально новым путем. Доказано, что применение жестов-
иллюстраторов в обучении иностранному языку младших школьников 
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способствует быстрому запоминанию и воспроизведению слов по их 
жестам-символам. Имплементация невербальных средств коммуникации 
вместе с вербальными при изучении нового иноязычного лексического 
материала способствует повышению эффективности освоения учениками 
младшего школьного возраста иностранного языка. 

Ключевые слова: жесты, межкультурная коммуникация, 
невербальные средства общения, ученик начальной школы. 

 
Lobachova I. Using Non-Verbal Means of Communication in 

Teaching English to Primary School Children 
The article deals with the problem of implementation of non-verbal 

means of communication with verbal ones in teaching English to primary 
school-aged children. It is determined that learning a foreign language by 
primary school children in one time with their mother tongue (from the first 
form) involves to search new concepts of mastering foreign educational 
material adequate to the age and psychology of development of primary school 
children; search approaches that provide educational progress and intensive 
development of the student’s individuality; determining adequate theories, 
proper technologies and methods of teaching children. Certain conditions for 
early communicative and psychological adaptation of schoolchildren to the 
new foreign language world and to overcome language barriers when using a 
foreign language as a means of communication are to be created at primary 
school. Classifications of non-verbal means of communication, that exist in 
scientific sources, to determine the theoretical aspect of the outlined problem 
are considered. It was found out that the use of depicting gestures enables to 
primary school-aged children and teacher to overcome lots of difficulties in 
learning English by a new way. It is proved that the use of gestures-illustrators 
in foreign language teaching to primary school children promotes rapid 
memorization and reproduction of words for their gestures-symbols. 
Implementation of non-verbal means of communication with verbal ones in 
learning a new foreign language lexical material improves to increase 
efficiency of mastering a foreign language by primary school-aged children. 

Key words: gestures, intercultural communication, non-verbal means of 
communication, primary school child. 
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І. Г. Павленко 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ  

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

Громадянськість – найважливіший духовно-моральний чинник 
збереження суспільної стабільності, незалежності та безпеки держави. 
Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи в сучасній школі є 
громадянське виховання – формування громадянськості як інтегрованої 
якості особистості, що дає людині відчути себе морально, соціально і 
юридично захищеною. Також воно покликане виховувати у дитини 
високі моральні ідеали, почуття любові до Батьківщини, потребу у 
служінні їй. Структура процесу виховання передбачає: оволодіння 
знаннями, нормами і правилами поведінки; формування почуттів 
(стійких емоційних відносин людини до явищ дійсності); формування 
переконань (інтелектуально-емоційного ставлення суб’єкта до будь-
якого знання); формування умінь та навичок поведінки. У Державній 
національній програмі зазначено: «Головна мета національного 
виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, 
успадкування духовних надбань українського народу, досягнення 
високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді 
незалежно від національної належності особистісних рис громадян 
Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, 
моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної 
культури». 

Громадянське виховання ґрунтується на ідейному багатстві народу, 
його морально-етичних цінностях, виховній мудрості. Щоб діти стали 
народом, творцями своєї держави необхідно, аби вони за час навчання, 
виховання в сім’ ї, школі міцно засвоїли духовність, культуру рідного 
народу, глибоко пройнялися його національним духом, способом 
мислення і буття. Ці якості потрібно виховувати у дітей тими засобами, 
методами, способами, традиціями, мораллю, що вироблені народом 
упродовж усього історико-культурного розвитку, при цьому органічно 
поєднуючи ці засоби та методи з новітніми надбаннями європейського та 
світового культурно-педагогічного досвіду. 

Як свідчить аналіз шкільної практики, успішність виховних впливів 
з метою виховання громадянськості молодших школярів залежить від 
умілого використання педагогами традиційних та інтерактивних методів. 

Мета статті – розглянути практичну реалізацію деяких традиційних 
та інтерактивних методів громадянського виховання у початковій школі. 

Методи громадянського виховання – це напрями і способи 
діяльності вихователів і вихованців з метою формування громадянської 
позиції учнів початкових класів. 
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Аналіз педагогічного досвіду Б. Бричка, Н. Волкової, М. Євтуха, 
Н. Мойсеюк, М. Скрипника, М. Ярмаченка дає можливість стверджувати, 
що єдиної класифікації методів виховання не існує через різноманітні 
підходи до їхнього розгляду, тлумачення та характеристики. 

Розглянемо групи методів громадянського виховання молодших 
школярів. Перша група – методи усвідомлення громадянських цінностей 
суспільства. Загальною особливістю методів цієї групи є вербальність, 
оскільки їх джерелом виступає слово. За допомогою змістовного й 
емоційно забарвленого роз’яснення вчителя учні початкової школи 
усвідомлюють сутність громадянських цінностей, осмислюють їх, 
виявляють емоційно-ціннісні ставлення до них, що в кінцевому 
результаті сприяє формуванню переконань, громадянської позиції 
особистості. Другим призначення цієї групи методів є осмислення й 
оцінка вихованцями власного життєвого досвіду, мотивації своїх дій і 
вчинків [1]. 

До цієї групи методів відносяться: бесіда, розповідь, диспут, 
переконання, навіювання, приклад. 

Особливість цих методів полягає у тому, що вони мають два 
аспекти: 

• психологічний: розуміння понять, суджень; оцінка явищ учнями, 
власні переконання; 

• педагогічний: зміст інформаційного характеру, 
цілеспрямованість виховного впливу, ознайомлення з правилами і 
нормами поведінки, розвиток творчих здібностей [2, с. 9]. 

У дослідженнях П. Ігнатенка, В. Поплужного, Н. Косарєвої, 
Л. Крицької зазначено, що комунікативний вплив учителя на 
громадянську сферу учнів цілеспрямовано та регульовано здійснюється в 
основному шляхом використання таких методів, як: переконування, 
навіювання, наслідування, метод прикладу (переважно їх називають 
соціально-психологічними методами) [3, с. 79]. 

Бесіда – один з найважливіших методів виховної роботи з 
громадянського виховання, яку організовує і проводить учитель з метою 
поглиблення і перевірки уявлень учнів щодо окремих суспільно-
політичних питань, прищеплення їм любові до Батьківщини. Впливаючи 
на почуття школярів, бесіда допомагає їм зрозуміти сутність суспільно-
політичних подій, які відбуваються в державі, внутрішню та зовнішню 
політику України, її роль у суспільному житті народів світу та ін. [3].  

Проведення виховних бесід громадянського спрямування сприяє 
формуванню почуттів пошани до історичного минулого нашого народу, 
вихованню громадянської свідомості, гідності, патріотизму. 

Однією з кваліфікацій типів бесід  громадянської спрямованості є 
наступна: 

I група – бесіди, в яких розкриваються конституційні засади 
громадянського виховання, історичне минуле українського народу, його 
звичаї і традиції. Для бесід цього напряму можна запропонувати такі 
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теми, як: «Твої права дитино. Сторінками Конвенції про права дитини», 
«Символи і символіка української держави», «Історія козацтва, його 
культура і традиції», «Видатні українські військові командири, вчені, 
композитори, митці»;  

II група – бесіди, які виховують школярів у дусі патріотизму, 
дружби між народами (теми: «Вітчизно моя, Україно!», «Ми любимо 
тебе, наша Україно», «Народи України – за мир», «Мій рідний край – 
земля моїх батьків» та ін.);  

III група – бесіди, які охоплюють питання виховання моральних 
якостей, любові до своєї держави – України (теми: «Праця – обов’язок 
кожної людини», «Щоб в серці жила Батьківщина» тощо) [3]. 

Ефективність бесіди визначається досягненням поставленої мети, 
проявом зацікавленості, інтересу, етикою взаємостосунків, активної 
участю учнів. 

У громадянському вихованні учнів початкової школи ефективним 
методом роботи є розповідь, яка слугує засобом поповнення знань 
моралі, вироблення  в учнів правильних моральних понять. Розповідь 
збагачує моральний досвід школярів прикладом моральної  поведінки 
інших людей, а також дозволяє застосовувати позитивний приклад у 
вихованні. 

Крім розповіді, ефективним методом у громадянському вихованні 
молодших школярів є диспут, який передбачає зіткнення різних, інколи 
протилежних точок зору. Зазвичай диспути проводять у середніх та 
старших класах на моральні, правові, політичні теми, що хвилюють 
молодь. Але елементи диспуту потрібно запроваджувати і в початкових 
класах, оговорюючи наступні питання – «Які твої права та обов’язки?», 
«Що таке подвиг?», «Які місця в нашому місті (селі) твої улюблені? 
Чому?». 

Методи усвідомлення громадянських цінностей суспільства є 
своєрідним діалогом між учителем і вихованцем, в процесі якого 
здійснюється обмін думками, ідеями, цінностями. 

У молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини 
пізнавати себе як члена сім’ ї, родини, дитячого угрупування; як учня, 
жителя міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, школи, 
вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій. 

У формуванні позитивного досвіду громадянської поведінки 
особистості вирішальну роль відіграє діяльність. У зв’язку з цим 
важливим у громадянському вихованні учнів початкової школи є методи 
організації діяльності і формування досвіду громадянської поведінки. 

Наприклад, тренування – метод формування необхідних якостей 
особистості шляхом багаторазового повторення дій і вчинків учнів. У 
початковій школі тренування як загальний метод виховання доцільно 
використовувати для вирішення різноманітних завдань громадянського 
виховання: формування патріотизму, громадянськості, громадянської 
відповідальності, працелюбності, милосердя, культури поведінки та ін. 
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Засоби реалізації методу тренування – різні форми навчальної роботи, 
позакласні виховні заходи, позашкільні форми навчання, спілкування, 
тобто будь-яка відповідним чином організована практична діяльність 
учнів початкових класів. 

Ще одним методом організації діяльності і формування досвіду 
громадянської поведінки є привчання. За думкою Н. Волкової, 
привчання – це метод, який забезпечує організацію планомірного і 
регулярного виконання учнями певних дій з метою  перетворення їх на 
звичні форми громадянської поведінки. Методи тренування і привчання, 
на думку вченого, взаємопов’язані, оскільки спрямовані на засвоєння 
школярами соціального досвіду, формування у них системи вмінь і 
навичок: «практика свідчить, що особистість швидко засвоює норми і 
правила поведінки в суспільстві, але в конкретній діяльності діти 
відчувають значні труднощі через брак умінь і навичок» [4, с. 144]. 

Таким чином, у громадянському вихованні молодших школярів 
учителям слід використовувати систему доцільних вправ, діючих на 
створення виховних ситуацій громадянського спрямування, які мають 
конкретний життєвий зміст. 

Для становлення досвіду громадянської поведінки учнів початкової 
школи важливо, щоб дитина могла діяти не лише відповідно до вимоги 
вчителя, в межах його конкретного доручення, а й самостійно, 
мобілізуючи свої знання, почуття, волю, звички, цінності. З цією метою 
педагоги використовують ситуацію вільного вибору – метод виховання, 
що моделює момент реального життя, в якому виявляється і підлягає 
випробуванню на стійкість система вже сформованих позитивних дій, 
вчинків, ставлень. 

Ситуації вільного вибору спонукають дітей молодшого шкільного 
віку пригадати свій досвід поведінки в аналогічних ситуаціях, 
проаналізувати його наслідки і одночасно прогнозувати наслідки вибору, 
який необхідно зробити. Прийняття остаточного рішення викликає 
сильне емоційне переживання, оскільки учень бере на себе 
відповідальність за вибір. Ситуації вільного вибору можуть довго і 
стабільно визначати спрямованість поведінки і діяльності вихованця [1]. 

У психолого-педагогічних дослідженнях (Н. Волкова, Т. Григорчук, 
В. Іова, Л. Красномовець, Н. Мойсеюк) запропоновані й обґрунтовані 
такі методи, як тренування, привчання, прогнозування, ситуації вільного 
вибору. Ці та інші методи організації діяльності і формування досвіду 
громадянської поведінки базуються на практичній діяльності молодших 
школярів. 

Наступна група методів – методи стимулювання діяльності й 
поведінки (Н. Волкова, Н. Мойсеюк). Методи цієї групи покликані 
регулювати, коригувати і стимулювати діяльність та поведінку 
вихованців. Серед них найефективнішими вважається гра, змагання, 
заохочення і покарання. 
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Гра – один з видів діяльності дитини, що полягає у відтворенні дій 
дорослих і стосунків між ними. Педагогічні ігри диференціюються 
відповідно до педагогічної спрямованості: дидактичні (організовують у 
процесі навчання), творчі педагогічні (розроблені педагогом з метою 
досягнення конкретних виховних завдань) [4]. 

Змагання – це метод спрямування природної потреби школярів у 
суперництві й пріоритеті на виховання потрібних їм і суспільству 
якостей. Він забезпечує випробування учнем своїх здібностей, відчуття 
товариської взаємодопомоги, передбачає облік і порівняння результатів 
діяльності, заохочення її учасників, сприяє розвитку громадянських 
якостей дітей, спонукає до наслідування загальноприйнятих норм 
поведінки [1]. 

Наступним ефективним методом громадянського виховання 
молодших школярів є заохочення. Це метод вираження громадянської 
позитивної оцінки поведінки і діяльності учнів. Дія заохочення полягає у 
збудженні позитивних емоцій, саме тому воно вселяє впевненість, 
створює добрий настрій, підвищує відповідальність. 

Ще одним методом стимулювання діяльності й поведінки є 
покарання, яке має попереджувати небажані вчинки, гальмувати їх, 
викликати почуття провини перед собою та іншими людьми. Покарання 
має бути гуманним, таким, що не ображає людську гідність, ґрунтуватися 
на повазі вчителя до особистості учня. Застосування цього методу має 
викликати у дитини переживання, почуття провини, докори, сумління, 
прагнення змінити поведінку, підвищувати його відповідальність за 
власну поведінку, зміцнювати дисциплінованість, розвивати неприйняття 
негативного, здатність протистояти негідним бажанням [1, с. 475]. 

З народження дитина поступово залучається до складного процесу 
соціологізації – оволодіває певною сумою соціального досвіду, 
усвідомлює себе як особистість. Під впливом різноманітних потреб у неї 
виникає прагнення до самовдосконалення, яке задіє соціально-
психологічний механізм самовиховання. Одним з компонентів 
самовиховання є самооцінка – оцінювання особистістю самої себе, своїх 
можливостей, якостей та місця серед інших людей. Самооцінка сприяє 
формуванню моральної свідомості учнів початкових класів. Якщо 
самооцінка дошкільника цілісна, тобто дитина не розрізняє себе як 
суб’єкт діяльності, себе як особистість, то самооцінка молодшого 
школяра вже більш об’єктивна, рефлексивна і диференційована [5, 
с. 132]. 

В. Іова, Т. Люріна стверджують, що сьогодні виховний процес має 
переходити на становлення в особистості механізму саморегуляції на 
основі віри і почуття обов’язку, що потребує від педагогів нового 
підходу до технології реалізації концепції формування вільного 
громадянина, творчого, активного, здатного вирішувати завдання, які 
забезпечать поступ нації. За умов особистісно орієнтованого підходу до 
виховання особистість учня визначається відповідним рівнем 
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вихованості, навчальної компетентності, комунікативними вміннями, 
духовними орієнтирами та цінностями, активною громадянською 
позицією. Такий підхід в організації виховної діяльності потребує від 
педагога введення інноваційних технологій, однією з яких є 
моделювання інтерактивних форм та методів громадянського виховання 
[6, с. 1–12]. 

Інтерактивні методи, як правило, припускають моделювання 
реальних життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем, рольові ігри. 
Тим самим означені методи як найбільше сприяють формуванню 
навичок і умінь, виробленню цінностей, створюють атмосферу 
співробітництва та взаємодії. 

В педагогічному дослідженні М. Скрипника надається класифікація 
інтерактивних методів виховання: 

I. Імітаційні – методи діалогічної взаємодії учасників виховання з 
метою обміну матеріальними та духовними цінностями («Моє ім’я», 
«Перше знайомство», «Хвилина мого життя», «Паперові літаки» та ін.). 

II.  Пізнавальні – методи пізнавальної взаємодії (діалогу) учасників 
з метою отримання нових знань, їх систематизації, творчого 
вдосконалення професійних умінь і навичок («Від А до Я», мозкова 
атака, ігрові ситуації). 

III.  Мотиваційні – методи діалогічної взаємодії учасників 
виховного процесу, за допомогою яких кожен визначає власну позицію у 
становленні до способів діяльності групи, окремих учасників, учителя, 
самого себе («Мої очікування», «Самооцінка», «Лист до самого себе», 
«Інтерв’ю»). 

IV.  Регулятивні – методи, завдяки яким встановлюються та 
приймаються певні правила діалогічної взаємодії учасників виховання 
(«Виробимо правила», «Рахуймо разом») [7, с. 34–42]. 

Класифікація названих методів є досить умовною, оскільки жоден з 
них не є універсальним, оптимальність виховного процесу досягається 
через комплексне і системне застосування всіх означених методів, які 
можуть частково переплітатися і взаємодоповнюватися. 

У виховному процесі початкової школи посідає використання таких 
форм і методів виховання громадянськості учнів, що передбачають 
добровільний вибір особистістю поведінки, котра відповідає таким 
важливим категоріям, як обов’язок, ініціативність, дисциплінованість, 
самостійність, вимогливість, принциповість, активність. 

Перелічити всі методи та форми виховної діяльності практично 
неможливо. На нашу думку, використання цих та інших традиційних та 
інтерактивних методів громадянського виховання, повинні стати у 
пригоді кожному, хто розуміє, що виховання підростаючого покоління, а 
особливо молодших школярів, процес складний, довготривалий, вимагає 
від педагога, вихователя постійного творчого пошуку, підвищення 
власного професійного рівня та вдосконалення методики практичної 
реалізації поставлених завдань. 
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Павленко І. Г. Реалізація методів громадянського виховання у 

початковій школі  
У статті виявлено сутність явища «громадянське виховання» та 

його мета, шляхи розвитку громадянського виховання у сучасній 
загальноосвітній школі. Також розглядається сутність поняття 
«громадянськість» та її основні елементи. Аналіз шкільної практики 
свідчить, що успішність виховних впливів з метою виховання 
громадянськості молодших школярів залежить від умілого використання 
педагогами традиційних та інтерактивних методів. Звідси випливає мета 
статті – розгляд практичної реалізації деяких традиційних та 
інтерактивних методів громадянського виховання у початковій школі. У 
статті наведене визначення поняття «методи громадянського виховання», 
під якими розуміють напрями і способи діяльності вихователів і 
вихованців з метою формування громадянської позиції учнів початкових 
класів, надані класифікації традиційних та інтерактивних методів 
громадянського виховання, та розглянуто практичне використання 
деяких методів. 

Ключові слова: громадянське виховання, громадянськість, 
громадянська культура молодшого школяра, патріотизм, методи 
громадянського виховання, традиційні методи громадянського 
виховання, інтерактивні методи громадянського виховання. 

 
Павленко И. Г. Реализация методов гражданского воспитания в 

начальной школе 
В статье рассматривается сущность явления «гражданское 

воспитание», его цель, пути развития гражданского воспитания в 
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современной общеобразовательной школе. Также рассматривается 
сущность понятия «гражданственность» и ее основные элементы. Анализ 
школьной практики свидетельствует, что успешность воспитательных 
воздействий с целью воспитания гражданственности младших 
школьников, зависит от умелого использования педагогами 
традиционных и интерактивных методов. Поэтому цель статьи – 
рассмотрение практической реализации некоторых традиционных и 
интерактивных методов гражданского воспитания в начальной школе. В 
статье дано определение понятия «методы гражданского воспитания», 
под которыми понимают направления и способы деятельности 
воспитателей и воспитанников с целью формирования гражданской 
позиции учащихся начальных классов, представлены классификации 
традиционных и интерактивных методов гражданского воспитания, и 
рассмотрено практическое использование некоторых из этих методов. 

Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданственность, 
гражданская культура младшего школьника, патриотизм, методы 
гражданского воспитания, традиционные методы гражданского 
воспитания, интерактивные методы гражданского воспитания. 

 
Pavlenko I. Realization of Civic Education Methods at Primary 

School 
The article is devoted to the problem of the essence of civic education, 

analyzed its goal and the main ways of development at a modern 
comprehensive school. The author explores the concept of term "citizenship" 
and its core elements. As a result of the analysis of primary school practice the 
following conclusions were made: civic education is an important component 
of primary education nowadays, the success of educational influences on 
pupils depends on the skillful using both traditional and interactive methods. 
The aim of the article is to study main aspects of practical implementation of 
some traditional and interactive methods of civic education at primary school. 
The article gives the definition of the term "methods of civic education" as a 
pattern and a set of ways of activity  that main purpose is to form a civil 
position of primary school pupils, proposes the classification of traditional and 
interactive methods of civic education and discusses the practical use of some 
of these methods. The effectiveness of the forms and methods of civic 
education of pupils of primary school is achieved through a combination of 
various methods, taking into account the age characteristics of students, their 
levels of development and education. 

Key words: civic education, citizenship, civic culture of primary pupil, 
patriotism, civic education methods, traditional methods of civic education, 
interactive methods of civic education. 
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К. О. Сіненко 
 
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МЕДІА-КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  
У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 
Сьогодні медіа-освіта має неабияке освітнє та соціальне значення, 

бо діти, школярі, студенти значний обсяг часу приділяють перегляду 
телевізора або відео через Інтернет, слухають аудіо за допомогою різних 
портативних пристроїв. Дуже часто цей процес є неконтрольованим – 
батьки, вчителі не фільтрують великі потоки інформації, а дітям досить 
складно, не володіючи основами медіа-освіти, робити це самостійно. 
Натомість, медіа-освіта може стати могутнім стимулом для навчання 
молодших школярів, здатна підвищити рівень мотивації дітей. Новітні 
інформаційні технології відкривають дедалі ширші можливості у сфері 
освіти і кар’єрного росту, змінюючи якість повсякденного життя людини. 
Напевно, нікого не здивує, що дитина молодшого шкільного віку має 
декілька акаунтів у соціальних мережах, легко справляється з кнопками 
телефона й щодня досліджує кіберпростір. Крім того, сучасна школа 
сьогодні вже не може обійтися без інформаційних технологій та 
використання технічних досягнень в освітньому процесі. Саме тому, 
вкрай необхідно готувати майбутніх вчителів до роботи з медіа під час 
навчання у виші для того, щоб вони могли упроваджувати їх в освітній 
процес початкової школи у майбутньому, використовуючи значний 
потенціал медіа-засобів.  

Проблему формування медіа-компетентності педагогів 
досліджують такі вчені як: Н. Змановская, Н. Коновалова, Н. Леготина, 
Т. Мяснікова, О. Федоров та ін. В Україні означена проблема 
знаходиться лише на стадії розробки, а серед учених, які досліджують її 
можна назвати таких: В. Імбер, Ю. Казаков, К. Овсянникова, В. Осадчий, 
Г. Онкович та ін. Зазначимо, що сьогодні у процесі професійної 
підготовки майбутніх спеціалістів початкової галузі медіа-освіта 
впроваджується фрагментарно, цей процес ще не набув рис системності. 
Крім того, проблема формування медіа-компетентності майбутніх 
учителів початкових класів ще потребує ґрунтовного дослідження як з 
теоретичної, так і з практичної точок зору. 

Отже, мета даної статті полягає в теоретичному аналізі проблеми 
формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкових класів 
для подальшого визначення шляхів її формування у майбутніх педагогів. 

У науковій літературі дослідженню проблеми формування медіа-
компетентності студентів значну увагу приділяють російські дослідники, 
натомість, стале визначення поняття «медіа-компетентність» на сьогодні 
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відсутнє. Певні автори виокремлюють медіа-компетентність в окрему 
дефініцію, інші – ототожнюють з медіа-грамотністю.  

У довідкових джерелах (С. Гончаренко «Український педагогічний 
словник») медіа-компетентність визначається як «напрям у педагогіці, 
представники якого виступають за вивчення школярами закономірностей 
масової комунікації (преси, телебачення, радіо, кіно тощо)». Провідні 
завдання медіа-компетентності вбачаються в: 

• підготовці нового покоління до життя в сучасних інформаційних 
умовах, до сприйняття різної інформації,  

• навчанні людини розуміти інформацію, усвідомлювати наслідки 
її дії на психіку, 

• опануванні способів спілкування на основі невербальних форм 
комунікації за допомогою сучасних технічних засобів та сучасних 
інформаційних технологій [1]. 

Д. Букингем визначає медіа-освіту як процес навчання і вивчення 
медіа, а медіа-грамотність особистості – як результат цього процесу – 
комплекс знань і навичок, яких набувають учні [2]. Як бачимо, автор 
виокремлює поняття «медіа-компетентність» в окрему категорію та 
вважає, що необхідною умовою її формування є медіа-освіта в тому чи 
іншому освітньому закладі.  

Як зазначає А. Сілвєрблат, у процесі медіа-освіти особистість 
відчуває чимало перешкод: «елітарність», складність мови медіа, 
емоційний характер медійного впливу [3]. Схожої думки дотримується 
Л. Сімелі, який додає до цього ще й неготовність учнів використовувати 
свої медіа-освітні вміння в широкому соціальному контексті [4]. Як 
бачимо, автори доводять, що хоч медіа-компетентність і є результатом 
медіа-освіти, нажаль вона не формується стихійно, а потребує 
цілеспрямованого управління означеним процесом. 

На думку Д. Алверман та Д. Мун, медіа-компетентність дає людям 
розуміння того як медіа-тексти, що є частиною щоденного життя, 
допомагають пізнанню світу в різних соціальних, економічних і 
політичних ситуаціях. У свою чергу, медіа-грамотність покликана 
сформувати у читачів і авторів активну позицію щодо сприйняття й 
створення медіа-текстів [5].  

При цьому потрібно вміти знайти баланс між різними шляхами 
досягнення медіа-компетентності. Йдеться як про навички створення 
відео- і радіозаписів, уміння вибрати і записати теле- чи радіопередачу, 
підготувати основні типи медіа-текстів, так і про теоретичні засади, 
наприклад, знання про те, що таке інформація, комунікація, текст та інші 
аспекти розуміння сутності медіа. Так, стає очевидним, що медіа-освіта 
займає ключові позиції не лише у навчанні школярів, а й дорослих.  

Провідний фахівець з медіа-освіти О. Федоров визначає медіа-
компетентність особистості як сукупність умінь вибирати, 
використовувати, критично аналізувати, оцінювати, передавати й 
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створювати медіа-матеріали в різних видах, формах і жанрах, аналізувати 
складні процеси функціонування медіа в соціумі [6]. 

Вчений пропонує систему діагностики медіа-компетентності 
майбутніх фахівців, показники якої дають уявлення про розвиток їх 
особистості на основі оцінювання ступеня прояву властивостей, які 
розкривають можливості багатосторонньої взаємодії з медіа-текстами, 
розвиток уявного мислення, перцептивних умінь, творчих здібностей, 
усвідомлення естетичних принципів, які використовуються в різних 
видах медіа-текстів. 

О. Федоров визначив та схарактеризував такі показники розвитку 
медіа-компетентності особистості:  

• мотиваційний (мотиви контактів з медіа-текстами: жанрові, 
тематичні, емоційні, гносеологічні, гедоністичні, психологічні, моральні, 
інтелектуальні, естетичні, терапевтичні);  

• контактний (частота спілкування/контакту з медіа текстами); 
• інформаційний (знання термінології, теорії й історії медіа-

культури, розуміння процесу масової комунікації і медійних впливів у 
контексті реального с віту; 

• перцептивний (здібності до сприйняття медіа-текстів);  
• інтерпретаційний (уміння інтерпретувати, аналізувати медіа-

тексти на основі певного рівня медіа-сприйняття);  
• операційний/оцінний (вміння створювати/розповсюджувати 

власні медіа-тексти); 
• креативний (наявність творчої складової в різних аспектах 

діяльності (перцептивної, ігрової, художньої, дослідницької та інших), 
пов’язаної з медіа) [7]. 

Ми вважаємо, що перцептивний, інтерпретаційний, креативний, та 
мотиваційний показники виступають базовими, адже на основі здібності 
до сприйняття образів, розуміння, переробки змістів, художньої 
концепції твору і мотиву «спілкування» з медіа-текстами відбувається 
формування оцінок, знань, способів діяльності медійної аудиторії. 

Цікавою для нашого дослідження є розроблена О. Федоровим 
модель формування медіа-компетентності і критичного мислення 
студентів педагогічних вишів на заняттях медіа-освітнього циклу. У 
межах розробленої моделі вчений виділяє теоретичну та практичну 
складові. До теоретичної входять: блок підготовки майбутніх вчителів у 
галузі теорії медіа і медіа-освіти, блок розвитку медіа-освітньої мотивації 
і технології. Практична складова вміщує блок креативної діяльності, 
блок перцептивно-аналітичної діяльності [6]. Як бачимо, О. Федоров 
робить акцент на розвиток критичного мислення у процесі формування 
медіа-компетентності майбутніх фахівців, вважаючи його однією зі 
складових медіа-компетентності.  

Інший погляд на структуру медіа-компетентності подає німецький 
педагог В. Вебер:  
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• відбір і використання пропозицій медіа;  
• розробка свого власного медіа-продукту.  
Крім того, в термінах змісту, обидві форми включають знання та 

аналітичні здібності, пов’язані з креативними можливостями, на яких 
засновані різні види медіа; передумовами для ефективного використання 
медіа; економічними, соціальними, технічними, політичними умовами, 
які пов’язані з виробництвом і розповсюдженням медіа-продуктів [8]. 

Як бачимо, В. Вебер вважав, що однією зі складових медіа-
компетентності майбутнього вчителя є уміння розробляти власний медіа-
продукт, що є принциповим для нашого подальшого дослідження. 

Цікавим є думка Л. Найдьонова, який подає критерії медіа-
компетентності для її діагностування, а саме: індивідуальну 
компетентність та середовищні чинники. Оскільки в конкурсній роботі 
ми досліджуємо медіа-компетентність майбутнього вчителя початкових 
класів, зупинимось більш детально на характеристиці індивідуальної 
медіа-компетентності як показника готовності до здійснення медіа-освіти 
молодших школярів.  

Так, Л. Найдьонов трактує індивідуальну компетентність як 
здатність особи отримувати, використовувати, аналізувати, розуміти й 
створювати медіа-продукцію. До складу індивідуальної медіа-
компетентності входить широкий набір навичок, які дають змогу 
підвищити рівень обізнаності щодо інформаційного простору, 
здійснювати критичний аналіз, творчо розв’язувати проблеми, 
створювати новий зміст (контент) і спілкуватися. У структурі 
індивідуальної медіа-компетентності вчений виділяє 3 компоненти: 
технічний, критичний, комунікативний [9].  

Технічний компонент (користувацькі здібності) пов’язаний з 
використанням медіа і концентрується на взаєминах між індивідом і 
різними медіа-засобами. Технічні навички розвиваються як адаптація 
індивіда до специфічних вимог, які висувають медіа до своїх 
користувачів. Важливими при цьому є доступність медіа та готовність до 
їх використання. Доступність характеризує можливість отримувати 
доступ до медіа-засобів, а використання – стосується певних дій індивіда 
при користуванні медіа, коли медіа стає засобом досягнення його мети.  

У свою чергу, когнітивний компонент (критичне розуміння) – 
пов’язаний з когнітивним аспектом критичного усвідомлення й 
оцінювання змісту медіа-тексту і концентрується на відносинах між 
індивідом і змістом (контентом) інформації. У когнітивному компоненті 
можна виділити низку когнітивних операцій:  

• здатність читати і декодувати медіа-текст;  
• здатність класифікувати медіа-тексти за його окремими 

якостями чи за значущістю;  
• здатність оцінювати медіа-контент за різними ознаками.  
І, нарешті, комунікативний компонент (здатність до спілкування) 

пов’язаний частково з технічним і когнітивним компонентами, адже 
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здатність спілкуватися за допомогою медіа вимагає і технічних знань, і 
когнітивних здібностей. Він концентрується на стосунках, які індивід 
будують з іншими за допомогою медіа-засобів створення контенту, 
включаючи соціальні відносини, громадську участь тощо [10]. 

Останнім часом медіа-педагоги висувають нове бачення медіа-
компетентності, називаючи її інтермедіальною компетенцією. Зокрема, 
такі дослідники, як Л. Сема і Е. Пейліоте стверджують, що 
«інтермедіальність кидає виклик викладачам і студентам, щоб критично 
дослідити їх світогляд і довести, що вивчення медійних уявлень раси, 
гендеру, класу, віку буде настільки ж важливим, як і вивчення ідей і 
смислів медіа-текстів» [11]. 

Сучасні дослідники (В. Імбер, Ю. Казаков, К. Овсянникова, 
В. Осадчий. Г. Онкович) зазначають, що професійна медіа-
компетентність майбутнього вчителя характеризується наступними 
показниками:  

• мотиваційний: різносторонні мотиви медіа-освітньої діяльності: 
емоційні, гносеологічні, гедоністичні, етичні, естетичні і др.; прагнення 
до вдосконалення своїх знань і вмінь в галузі медіа-освіти;  

• інформаційний: систематична інформованість, вагомі теоретико- 
педагогічні знання у галузі медіа-освіти;  

• методичний: розвинені методичні уміння у галузі медіа-освіти 
(наприклад, уміння дати установку на медіа-сприйняття, пояснити 
причини, умови і характер виникнення явища, уміння розвивати 
сприйняття учнів, виявляти рівні їх розвитку у області медіа-культури, 
обирати оптимальні методи, засоби і форми проведення занять, 
дослідницькі уміння та ін.) і яскравий педагогічний артистизм (загальна 
педагогічна культура, зовнішній вигляд, самопрезентація, самоконтроль, 
наявність зворотного зв’язку з аудиторією і т.д.);  

• практико-операційний (діяльнісний): систематична медіа-
освітня діяльність в процесі навчальних занять різних типів, активна 
дослідницька медіа-педагогічна діяльність; 

• креативний: яскраво виражений рівень творчого начала в медіа-
освітній діяльності (тобто виявлення гнучкості, мобільності, 
асоціативності, оригінальності, антистереотипності мислення, 
розвиненості уяви, фантазії і т.д.) [12; 13].  

Отже, медіа-компетентність майбутнього вчителя початкових 
класів розуміється нами як складова його професійної компетентності, 
що передбачає здатність бути носієм і передавачем медіа-культурних 
смаків і стандартів, ефективно взаємодіяти з медіа-простором, 
створювати власний медіа-продукт та використовувати його в освітньому 
процесі початкової школи. 
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Сіненко К. О. Проблема формування медіа-компетентності 

майбутніх учителів початкових класів у науковій літературі 
У статті проаналізовано проблему формування медіа-

компетентності майбутніх учителів початкових класів у науковій 
літературі. Досліджено і розкрито поняття «медіа-компетентність». 
Визначено сутність і структуру поняття «медіа-компетентність» у 
сучасному медіа-просторі та проаналізовано основні підходи до 
визначення показників розвитку медіа-компетентності, як складової 
професійної компетентності, що передбачає здатність бути носієм і 
передавачем медіа-культурних смаків і стандартів, ефективно 
взаємодіяти з медіа-простором, створювати власний медіа-продукт та 
використовувати його в освітньому процесі початкової школи.  

Ключові слова: медіа-освіта, медіа-компетентність, медіа-засоби, 
майбутні учителі початкової школи. 
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Синенко К. О. Проблема формирования медиа-компетентности 
будущих учителей начальных классов в научной литературе 

В статье раскрыта проблема формирования медиа-компетентности 
будущих учителей начальных классов в научной литературе. 
Исследовано и раскрыто понятие «медиа-компетентность». Раскрыта 
сущность и структура понятия медиа-компетентность в современном 
медиа-пространстве и проанализированы основные подходы к 
определению показателей развития медиа-компетентности, как 
составляющая профессиональной компетентности, предполагает 
способность быть носителем и передатчиком медиа-культурных вкусов и 
стандартов, эффективно взаимодействовать с медиа-пространством, 
создавать собственный медиа-продукт и использовать его в 
образовательном процессе начальной школы.  

Ключевые слова: медиа-образование, медиа-компетентность, медиа-
средства, будущие учителя начальной школы. 

 
Sinenko K. The Problem of Media Competence of Primary School 

Teachers in the Scientific Literature 
The article revealed the problem theoretically forming media 

competence of primary school teachers in the scientific literature. Analyzed 
and disclosed the concept of media competence.. The essence and structure of 
the concept of media competence in modern media space and analyzes the 
main approaches to defining indicators of media competence as a component 
of professional competence, providing the ability to be a carrier and 
transmitter of media and cultural tastes and standards effectively with the 
media space create your own media product and use it in education primary 
school.  

Key words: media education, media competence, media facilities, 
primary school teachers. 
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УДК 371.133  
 
Л. Г. Цибулько  
 
ТВОРЧІСТЬ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
Сучасне суспільство все більше усвідомлює свою залежність від 

якості освіти, оскільки рівень і система знань істотно впливають на 
ефективність діяльності людини в соціумі. Прогрес соціально-
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економічних перетворень, моральне і духовне зростання суспільства, 
багато в чому залежить від рівня культури, виховання і постійного 
розвитку творчих здібностей людини. 

Теоретичне осмислення проблеми формування культури 
педагогічної діяльності є важливим завданням педагогічної науки. 
Актуальність формування культури педагогічної діяльності обумовлена 
рядом протиріч: між об’єктивною необхідністю формування культури 
педагогічної діяльності майбутнього педагога і реальними умовами 
ВПНЗ; між формуванням гуманістичної спрямованості особистості 
педагога з високим рівнем усвідомлення цінності людської особистості і 
традиційною методологією системи вищої освіти, спрямованої на 
формування людини лише як на фахівця; між вимогами, які суспільство 
пред’являє до педагога як професіонала, і фактичним рівнем готовності 
випускників педагогічних закладів освіти до виконання ними своїх 
професійних функцій; між вимогами сучвсної педагогічної науки і 
здійсненням професійної педагогічної культури майбутніх вихователів. 

Безумовно, основною метою освіти є формування усебічно 
розвиненої духовно розвиненої гуманної особистості і саме через 
систему освіти здійснюється залучення дітей до культури нових поколінь 
через сприйняття досвіду, ціннісних орієнтацій цього суспільства, 
культурних надбань в цілому. Ситуація, що сьогодні склалася в 
суспільстві, докорінно міняє вимоги, які висуваються перед сучасним 
педагогом, основною функцією якого стає розвиток і виховання дитини-
дошкільника – суб’єкта культури. Це вимагає принципового оновлення 
системи підготовки майбутнього вихователя та орієнтації її на розвиток 
особистості педагога дощкільної освіти, здатного до засвоєння способів 
педагогічної діяльності, оволодіння культурою і технологіями 
педагогічної роботи з дитиною-дошкільником.  

Серед причин, які зумовлюють необхідність оновлення підготовки 
майбутнього педагога дошкільної педагогіки і психології до творчої 
діяльності, можна виділити наступні: по-перше – розвиток інноваційних 
процесів у дошкільній освіті – апробація вітчизняних і зарубіжних 
освітніх технологій, впровадження авторських навчальних програм, 
методик, технологій, комп’ютеризація дошкільної освіти, поява нових 
типів дошкільних закладів, що, в свою чергу, потребує оновлення 
навчальних планів і програм підготовки фахівців дошкільного профілю, 
розробки і впровадження нових навчальних курсів і спецкурсів, 
використання у викладанні нових наукових концепцій, забезпечення 
практико-орієнтованого характеру навчання, технологізації 
педагогічного процесу та ін.; по-друге – соціальне замовлення на 
інноваційно-орієнтованого фахівця, здатного професійно і творчо 
працювати у галузі дошкільної освіти, запроваджувати нововведення, 
вміло поєднувати традиційне з новим. 

Педагогічна діяльність – це особливий вид діяльності освітнього 
процесу, що передбачає передачу досвіду і культури, накопичених 
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людством, від старшого покоління до молодшого, з якої виникають усі 
результати освіти, в той же час це особливий вид соціальної діяльності. 

Шляхи удосконалення професійно-педагогічної дошкільної освіти 
розглядають Л. Артемова, А. Бєлєнька, А. Богуш, В. Бенера, 
К. Волинець, Н. Голота, Н. Грама, І. Дичківська, О. Кучерявий, 
Н. Лисенко, Л. Машкіна, М. Машовець, В. Нестеренко, С. Петренко, 
Т. Поніманська, І. Шевченко та ін. Дослідженням проблем професійної 
підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології 
займаються російські дослідники І. Лавринець, Н. Морєва, С. Силіна та 
ін. Водночас така важлива проблема, як підготовка майбутніх викладачів 
дошкільної педагогіки і психології до творчої професійної діяльності не 
стала предметом спеціальних досліджень вчених і практиків 

Високий рівень розвитку загальної культури – найважливіша умова 
підвищення ефективності і якості професйної діяльності, що сприяє 
самоудосконаленню і саморозвитку особистості майбутнього вихователя. 
Формування культури педагогічної діяльності майбутнього педагога 
витікає із загального розуміння культури, що характерне для людини в 
різні історичні епохи і розглядається у зв’язку з суспільно-історичними 
передумовами розвитку цього феномену як динамічного явища, що 
змінюється в процесі розвитку суспільства, й відображає його цінності. 
Сукупність педагогічних цінностей утворюють зміст педагогічної 
культури і характеризують рівень педагогічної культури педагога. 
Філософія, соціологія, історія, психологія, педагогіка як науки мають 
безліч визначень культури, які характеризують окремі сторони культури, 
але не вичерпують її змісту. Звідки педагогічна культура – складова 
частина духовної культури і соціальної культури в цілому, вона постає як 
частина загальнолюдської культури і базова культура особистості, вона є 
динамічною системою, яка постійно міняється в процесі свого розвитку. 
Показниками високого рівня педагогічної культури слід вважати: 
гуманістично спрямовану особистість педагога; психолого-
педагогическую компетентність і розвинене педагогічне мислення; 
володіння педагогічними технологіями, знання свого предмета; досвід 
творчої діяльності; здатність до обгрунтування власної педагогічної 
системи (дидактичної, виховної, методичної); культура професійної 
поведінки (педагогічного спілкування, мови, зовнішнього вигляду). 
Індивідуальна педагогічна культура проявляється в професійній 
поведінці педагога.  

Однією з найважливіших професійних якостей педагога в структурі 
педагогічної культури є готовність до творчої діяльності. Готовність до 
творчої діяльності передбачає наявність у педагога високого рівня 
теоретичної і практичної підготовки: глибокі знання про нові наукові 
підходи в педагогіці, знання новаторських методик роботи, орієнтація на 
розробку власних творчих завдань, власних методик, володіння новими 
педагогічними технологіями, реалізація творчого потенціалу в 
інноваційному процесі. 
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Для підготовки педагога, орієнтованого на творчу діяльність 
необхідно шукати нові підходи, щоб сформувати у нього: розвинену 
творчу уяву; стійку систему знань, що розкривають суть, структуру і 
види творчої педагогічної діяльності; уміння цілеспрямовано генерувати 
нові нестандартні ідеї з використанням інтелектуальних інструментів і 
механізмів самореалізації; психолого-педагогічні знання і уміння для 
освоєння і впровадження інноваційних процесів в систему дошкільної 
освіти; спеціальні психолого-педагогічні методи, прийоми і засоби, 
використання яких дасть можливість активно залучатися до творчої 
педагогічної діяльності. 

Будь-яка професія впливпє на весь спосіб життя людини, але 
професія педагога у зв’язку з емоційно-вольовим навантаженням, 
умовами праці, постійним спілкуванням з дитиною-дошкільником 
більшою мірою, чим інші професії, особистісно забарвлена, тому 
особисті духовно-моральні якості педагога грають велику роль в 
досягненні професійного успіху. На думку Л. Виготського «... будь-яка 
професія педагога накладає типові риси на свого носія» [2, с. 386]. У 
роботах В. Сухомлинського у числі найбільш значимих рис педагога 
відмічені прихильність до дітей і емоційна культура учителя. 

Педагогічна культура органічно об’єднує в собі тенденції до 
гуманізму, творчості і характеризується розвиненою здатністю до 
рішення професійних завдань. Головним критерієм професійної культури 
педагога є творча за своєю природою діяльність. Особливості 
формування педагогічної культури майбутнього педагога визначаються: 
рівнем професійної підготовки; рівнем соціально-педагогічного досвіду; 
індивідуальними творчими здібностями; психофізіологічними 
особливостями; віковими особливостями.  

Творчість – це високий рівень здібностей, пов’язаний із створенням 
або відкриттям чого-небудь нового. Ю. Фокін збудував структуру 
творчого процесу відповідно до асоціативної гіпотези творчості в такій 
послідовності: об’єкт, джерело інформації; сприйняття інформації, 
виявлення потреби; накопичення інформації через практику і досвід; 
мотивація і потреба; виявлення індивідуальністю потреби; усвідомлення 
і постановка завдання самим об’єктом; поява асоціацій, які залежать від 
багатства досвіду і ерудиції об’єкту; спрямоване вивчення літератури; 
відбір варіантів рішення і формулювання гіпотези; реалізація, перевірка і 
уточнення формулювання. Така послідовність дій, на думку автора, 
дозволяє сформулювати рекомендації і для індивідуальної, і для 
колективної творчості. 

Володіння знаннями психолого-педагогічного циклу дисциплін 
створює умови для педагогічної творчості, дає можливість вільно 
орієнтуватися в потоці педагогічної інформації, вирішувати складні 
педагогічні завдання. Для успішності творчого процесу педагог 
дошкільної освіти повинен мати наступні якості такі як: образне і 
аналітичне мислення, готовність до ризику, почуття гумору, 
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незалежність суджень, активність, самоконтроль, ініціативність, 
самостійність, відповідальність. На думку В. Кан-Калика, сутність 
педагогічної творчості – це діяльність учня і педагога, яка спрямована на 
постійне рішення безліч іосвітніх і виховних завдань в обставинах, що 
змінюються, під час яких педагогом виробляються і утілюються в 
спілкуванні оптимальні, органічні для цієї педагогічної індивідуальності, 
не стандартизовані педагогічні рішення.  

На думку Л. Виготського, педагог-вихователь не може не бути 
творчою людиною, оскільки усі люди не схожі один на одного і будь-яке 
педагогічне рішення завжди залежатиме від конкретної ситуації і 
багатьох чинників, що роблять цю ситуацію не стандартною. Таким 
чином, суть педагогічної творчості є здатністю вихователя самостійно 
діяти в різних неповторних педагогічних ситуаціях. Творчу природу 
педагогічного процесу Л. Виготський представляв не як просте 
культивування природних даних, а як створення «надприродного» 
людського життя. «Висловлена думка, написана картина, занотована 
соната народжуються із стану незручності їх авторів і прагнуть шляхом 
перевиховання змінити їх у бік найбільшої зручності. К. Станіславський 
виділяє сім сходинок педагогічної творчості і розкриває шляхи їх 
реалізації – зосередженість, пильність, безстрашність, спокій, 
доброзичливість, чарівливість, радість, а до колективної творчості він 
пред’являв такі вимоги: точність у всьому, дисципліна, порядність, 
взаємодовіра, творча зосередженість, натхнення, уміння слухати 
критику, увагу, воля. В. Вернадський головними умовами для 
продуктивної творчості вважав: проведення детального аналізу; 
відстежування історії ідей; збирання як можна більшої кількості 
відомостей про предмет досліджень; глибоке дослідження суті і зв’язку з 
іншими явищами; уміння бачити за часткою загальне; вивчення 
загальних закономірностей наукового пізнання; зв’язок науки з іншими 
галузями знань; рішення і постановка нових проблем. Таким чином, 
творче обгрунтування ролі і місця навчання педагога творчості в 
загальнопрофесійній підготовці вихователя і підготовка педагога-творця 
має велике значення для вищої педагогічної освіти. Навчити вирішувати 
творчі завдання не можливо, але в процесі навчання можна розвивати 
такі якості, які допоможуть вирішувати творчі завдання.  

Навчання творчому підходу в педагогічній діяльності потрібне ще 
на етапі підготовки майбутніх вихователів. Для цього необхідно 
створювати проблемні умови на практичних зайняттях і семінарах у 
формі бесіди, «круглого столу». Готувати виступи на наукових 
конференціях, брати участь в конкурсах, олімпіадах, в дослідницькій 
роботі, практикувати спільну роботу з педагогами в період педагогічних 
практик і інших видів діяльності, які повинні носити постійний характер 
і входити в заздалегідь сплановану технологію розвитку творчих 
здібностей студентів. Спільна діяльність майбутніх педагогів сприятиме 
прагненню студентів до самоудосконалення і самоосвіти. 
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Таким чином, педагогічна культура є складною соціально-
педагогічною системою, основу якої складають педагогічні цінності. 
Сукупність педагогічних цінностей утворють зміст педагогічної 
культури і характеризує рівень педагогічної культури педагога. 
Педагогічні цінності об’єктивні і відносно стійкі, оскільки формуються в 
ході розвитку суспільства і дозволяють педагогові співвідносити свою 
педагогічну діяльність. В процесі підготовки педагог поступово опановує 
педагогічні цінності, і міра оволодіння педагогічними цінностями є 
показником його особистісно-професійної педагогічної майстерності. 
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Цибулько Л. Г. Творчість у структурі професійно-педагогічної 

культури майбутнього педагога дошкільної освіти 
Стаття присвячена проблемі формування педагогічної культури 

майбутніх педагогів дошкільних закладів; автор розкриває і аналізує роль 
творчості у формуванні культури педагогічної діяльності як однієї з 
найважливіших умов ефективної і якісної освітньої діяльності 
майбутнього педагога дошкільної освіти.  

Ключові слова: педагогічна діяльність, педагогічна культура, 
професійна педагогічна діяльність, педагогічна творчість, педагог 
дошкільної освіти. 

 
Цыбулько Л. Г. Творчество в структуре профессионально-

педагогической культуры будущего педагога дошкольного 
образования 

Статья посвящена проблеме формирования педагогической 
культуры будущих педагогов дошкольных заведений; автор раскрывает и 
анализирует роль творчества в формировании культуры педагогической 
деятельности как одного из важнейших условий эффективной и 
качественной образовательной деятельности будущего педагога 
дошкольного образования.  
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Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогическая 
культура, профессиональная педагогическая деятельность, 
педагогическое творчество, педагог дошкольного образования. 

 
Tsybulko L. Work in Structure of Professionally-pedagogical 

Culture of Future Teacher of Preschool Education 
The article is sanctified to the problem of forming of pedagogical culture 

of future teachers of preschool establishments; an author exposes and analyses 
the role of work in forming of culture of pedagogical activity as one of major 
terms of effective and quality educational activity of future teacher of 
preschool education. 

A pedagogical culture organically unites in itself tendencies to 
humanism, to work and characterized by the developed capacity for the 
decision of professional tasks. The main criterion of professional culture of 
teacher is creative on the nature activity. The features of forming of 
pedagogical culture of future teacher are determined:  - by the level of 
professional preparation; - by the level of socialpedagogical experience; - by 
individual creative capabilities; - by психофізіологічними features; - by age-
old features. А pedagogical culture is difficult socialpedagogical education 
basis of that is made by pedagogical values. Totality of pedagogical values 
forms maintenance of pedagogical culture and characterizes the level of 
pedagogical culture of teacher. Pedagogical values are objective and relatively 
proof, as formed during development of society and allow to the teacher to 
correlate the pedagogical activity. In the process of preparation a teacher 
gradually seizes pedagogical values, and a measure of capture pedagogical 
values is the index of him personally-professional pedagogical level of culture. 

Key words: pedagogical activity, pedagogical culture, professional 
pedagogical activity, pedagogical work, teacher of preschool education. 
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Х. А. Шапаренко  
 

ОСОБИСТІСНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО 
ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
Сучасне оновлення соціально-економічного життя суспільства, 

зміна духовних, національних пріоритетів призвели до трансформації 
соціального замовлення у системі освіти. Основною метою освітнього 
процесу, згідно з Національної доктриною розвитку освіти України у 
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XXI столітті, є створення умов для особистісного розвитку і творчої 
самореалізації кожного громадянина України, формування покоління, 
здатного навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності 
громадянського суспільства; сприяння консолідації української нації, 
інтеграції України в європейський і світовий простір як 
конкурентоспроможної і процвітаючої держави. Сьогодні на ринку 
освітніх послуг усе більш затребуваним стає емоційно-стійкий, 
висококваліфікований фахівець, що має здатність до творчості, рефлексії 
своєї діяльності, для якого характерна готовність до безперервного 
самовдосконалення. Саме такий педагог зможе забезпечити оптимальний 
розвиток дитини у дошкільному навчальному закладі, студента у вищому 
навчальному закладі і відповідно матиме більше можливостей і 
перспектив на ринку праці. Орієнтованість освіти на посилення 
особистісного аспекту в професійній підготовці майбутніх педагогів 
вимагає оновлення положень, програм, що лежать в основі професійної 
підготовки майбутнього педагога, обумовлює необхідність створення 
умов для актуалізації його потенційних ресурсів, особистісного і 
професійного самовдосконалення. 

Тенденції розвитку вищої школи, аналіз теоретичних напрацювань 
учених і власного досвіду викладацької діяльності дозволили виявити 
суперечності стосовно досліджуваної проблеми: 

• між усвідомленням необхідності створення у вищому 
педагогічному навчальному закладі умов для самовдосконалення 
особистості майбутнього педагога у процесі виховної роботи і 
недостатньою розробленістю педагогічного забезпечення цього процесу; 

• між потребою в модернізації структури виховної діяльності ВНЗ 
і переважанням традиційних методів освіти і виховання майбутніх 
педагогів;  

• між вимогами сьогодення до фахівця у сфері освіти з одного 
боку і недостатнім ступенем готовності майбутніх педагогів до 
самовдосконалення, з іншого. 

Тому перед вищими педагогічними навчальними закладами нині 
стоїть надзвичайно відповідальне завдання: виховати педагога – 
вихователя, викладача коледжу, університету, який є носієм і 
передавачем загальнолюдських цінностей молодому поколінню. 

Отже, метою статті є аналіз процесу особистісного 
самовдосконалення майбутнього педагога дошкільної освіти. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що проблемі 
формування та розвитку окремих якостей педагога завжди приділялась 
належна увага, зокрема таким її аспектам як: ролі самовиховання у 
вдосконаленні особистості (Г. Балл, І. Бех, С. Єлканов, Г. Коджаспірова, 
О. Мудрик, С. Подмазін, В. Рибалка, Л. Рувинський, Л. Сущенко та ін.); 
проблемі особистісного зростання, саморозвитку і самовдосконалення 
(К. Абульханова-Славська, Н. Битянова, Б. Братусь, C. Братченко, 
JI. Кулікова, К. Левитан, Л. Рибалко та ін.); психолого-педагогічним 
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основам формування особистості педагога (І. Зязюн, В. Козленко, 
Г. Костюк, Н. Кузьміна, В. Моляко, Я. Пономарьов, Л. Савєнкова, 
С. Сисоєва); дослідженню шляхів формування та розвитку особистості 
педагога (В. Кан-Калік, О. Киричук, Н. Кичук, М. Поташник, 
Т. Сущенко, Л. Хоміч); вивченню розвитку процесів самості 
(самовизначення, самоактуалізація, самовдосконалення, саморегуляція, 
саморозвиток) у професійній діяльності (О. Андрієнко, Г. Балл, Г. Бурма, 
І. Демічева, Ю. Долінська, О. Ларіна, Н. Литовченко, С. Малазонія, 
В. Чайка, І. Шаршов, Т. Шестакова та інші). 

Важливими для дослідження виявились ідеї відомих вітчизняних і 
зарубіжних психологів-гуманістів А. Адлера, Г. Балла, А. Маслоу, 
Г. Олпорта, К. Роджерса, В. Франкла, Е. Фромма, К. Хорні, К. Юнга 
щодо сутності самоактуалізації особистості. 

Сучасна ідея особистісного вдосконалення педагога віднайшла своє 
концептуально-правове відображення в Законі України «Про вищу 
освіту» та низці довгострокових програмних документів: Національній 
доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Стратегії 
реформування освіти в Україні / Рекомендації до освітньо-виховної 
політики (2013р.); Державній програмі «Патріотичне виховання 
громадян України» (2006р.); Державній національній програмі «Освіта» 
(«Україна ХХІ століття»); Концепції національно-патріотичного 
виховання молоді.  

У вищезазначених документах ідеться про нероздільність навчання 
і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні 
змісту навчання і виховання формуванню цілісної та всебічно розвиненої 
особистості та необхідність створення умов для задоволення освітніх та 
професійних потреб і надання можливостей кожному громадянину 
України постійно вдосконалювати свою освіту, підвищувати 
професійний рівен. 

Чисельні дослідження (Н. Кузьміна, Г. Ларіонова, С. Пятібратова, 
Г. Селевко та ін.) свідчать про те, що самовдосконалення це складний 
багатоетапний процес і в той же час здатність людини цілеспрямовано 
саморозвиватися, самовиховуватись, самоосвічуватись. 

У межах філософського підходу самовдосконалення розглядається 
як процес руху на основі внутрішніх прагнень індивіда до вищих рівнів 
особистісного розвитку, в основі якого лежать ціннісні орієнтації та 
ідеали. Сутнісними ознаками самовдосконалення виступають 
моральність як його провідний аспект, ціннісно-гуманний характер, 
спрямованість на цілісність особистості, емпіричні прояви в основних 
сферах діяльності, відкритість, безкінечність та безперервність [6, с. 713]. 

Із точки зору психології (В. Синявський), самовдосконалення − це 
усвідомлена і безперервна робота над собою, процес свідомого розвитку 
особистості у всій багатогранності свого «Я», спрямована на здолання 
почуття незадоволення собою / своїми фізичними, інтелектуальними, 
професійними та іншими можливостями [3, с. 264].  
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Цей процес, спираючись на особисту рефлексію, активний і 
свідомий пошук власних резервів, передбачає поліпшення набутих 
навичок, якостей і задатків, яке відповідає життєвим цілям людини.  

В якості бази для самовдосконалення особистості психологія 
розглядає функцію адаптивності вищої нервової діяльності під умови, у 
яких живе й розвивається людина, а також її здатність до самооцінки. 
Мотиви прагнення до ідеалу можуть бути різними. Сюди відносяться 
любов, професійний і матеріальний стимули, інтереси, а також ідеї та 
переконання [3, с. 264].  

Самовдосконалення можливе тільки на основі розвитку духовних 
сил людини, моральної свідомості і через цілеспрямовану діяльність [1, 
с. 684]. 

Головною метою самовдосконалення є розвиток самості. Як зазначав 
К. Юнг, самість є нашою життєвою метою, тому що вона є завершеним 
виразом … комбінації, яку ми називаємо індивідуальністю [4]. 

Розвиток процесів самості людини активно відбувається у 
професійній підготовці. Основною ідеєю теорії і методики професійної 
освіти є створення умов для розкриття і розвитку внутрішнього 
потенціалу кожного майбутнього фахівця, формування його позитивної 
«Я»-концепції в процесі опанування основ професійної діяльності. 
Переведення резервного потенціалу зі стану потенційного до 
актуального, набуття особистісно-професійної зрілості, формування 
професіоналізму, стимулювання досягнення акме є орієнтирами 
докорінних змін професійної підготовки майбутніх фахівців у сучасній 
вищій школі [5, с. 4]. 

Самовдосконалення особистості майбутнього педагога дошкільної 
освіти в освітньому просторі ВНЗ − це активний творчий процес 
вивчення суб’єктом самого себе, своїх здібностей, можливостей 
(самопізнання), свідомої зміни своїх особистісних і професійно значущих 
якостей (самовиховання), посилення стійкої мотивації особистісного 
розвитку, пізнавальної активності в опануванні професійної 
компетентності (самоосвіта) відповідно до вимог майбутньої професії і 
на основі особистої програми розвитку. 

Як зазначає Л. Рибалко, якість самовдосконалення майбутнього 
педагога залежить від здійснення зворотного зв’язку, який відбувається в 
процесах самомоніторингу, самокоригування, саморегуляції, 
самоконтролю, самооцінювання [5, с. 94]. 

Самомоніторинг дозволяє ефективно регулювати психоемоційний 
стан. Вивчення способів презентації себе в соціальних ситуаціях і 
регулювання поведінки з метою справити бажане враження. 

Самомоніторинг тісно пов’язаний із поняттям «рефлексія» і 
передбачає уміння бачити себе і свої дії з боку, оцінювати, як на ці дії 
реагують інші і, відповідно, регулювати свої вчинки згідно із ситуацією. 
[2, с. 127].  
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На відміну від моніторингу якості професійно-педагогічної освіти 
майбутнього педагога, самомоніторинг спрямовується на постійне 
спостереження за власними процесами самовдосконалення, результатами 
самореалізації, оцінку й прогнозування способів максимального 
саморозкриття внутрішнього потенціалу. Завданнями самомоніторингу 
майбутнього педагога дошкільної освіти є відстеження можливостей, 
умов, перспектив розвитку і формування його професіоналізму, а також 
прогнозування способів отримання певної допомоги від педагогічного 
колективу [5, с. 95]. 

Самокорекція передбачає свідому і цілеспрямовану діяльність 
педагога щодо здолання і усунення недоліків власної поведінки та 
негативних якостей. 

Саморегуляція особистості педагога передбачає управління 
власним фізичним і психічним станом і вчинками. Це спосіб зниження 
стомлюваності, напруги, зняття хвилювань, зміни мотивів діяльності, 
підвищення стійкості до стресу, здолання нерішучості і страху. За 
допомогою саморегуляції можна приводити себе у відповідний стан, 
коли здібності розуму перетворюються на стан душі, і людина сама може 
виконати свої власні ради [1, с. 684]. 

Саморегуляцію майбутнього педагога дошкільної освіти необхідно 
розглядати як свідоме управління зовнішньою і внутрішньою 
активністю, діяльність з метою розвитку внутрішнього потенціалу, 
здобуття системи знань і вмінь аутопсихології. Професія педагога 
потребує опанування майбутнім фахівцем різних способів саморегуляції 
психічних станів, які підвищують працездатність, можливість 
самовдосконалюватися, рухатися до акме. 

За допомогою самоконтролю педагог має змогу управляти власною 
поведінкою в умовах суперечливого впливу соціального оточення або 
власних біологічних механізмів, зокрема при схильності до нав’язливих 
потягів, схильності імпульсивним поривам і залежності від зовнішніх 
впливів. Його вплив на особистісно зростання майбутнього педагога 
полягає в порівнянні власних можливостей із певними нормами 
професійної діяльності, аналізі можливостей щодо набуття рівня 
професіоналізму, опануванні стандартів поведінки, діяльності, ставлень, 
які характеризують педагогічну діяльність, виборі еталонів 
самореалізації в педагогічній діяльності, прийнятті відповідних рішень 
щодо корекції, яка підсилить і особистісне і професійне зростання. 

Погоджуємось із А. Рахімовим, який на основі аналізу законів 
діалектики дійшов висновку, що людина не може зробити себе 
досконалою. «Гармонійно розвинена особистість обов’язково передбачає 
наявність іншої, яка буде її розвивати, вдосконалювати, формувати» [4, 
с. 17]. А та людина, яка творить іншу, повинна бути також досконалою. 
Отже, майбутній педагог, по-перше, потребує допомоги в набутті 
навичок самовдосконалення, а, по-друге, сам повинен бути «джерелом 
досконалості своїх учнів». 
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Основними напрямами самовдосконалення майбутніх педагогів 
дошкільної освіти під час навчання у ВНЗ є такі: духовно-моральний 
розвиток особистості; вдосконалення професійне значущих якостей, 
знань, умінь і навичок; розвиток загальної, правової і педагогічної 
культури, естетичних і фізичних якостей; розвиток навичок самостійної 
роботи над собою, здатності до постійного самовдосконалення, стійкої 
мотивації самоформування особистості; вироблення умінь управляти 
своєю поведінкою, потребами і почуттями, опанування методів і 
прийомів емоційно-вольової саморегуляції. 

Педагогічне забезпечення самовдосконалення особистості 
майбутнього педагога дошкільної освіти передбачає створення і 
практичну реалізації комплексу педагогічних чинників і умов, 
спрямованих на активізацію внутрішніх детермінантів особистісного і 
професійного зростання. 

Найбільш ефективне педагогічне забезпечення самовдосконалення 
особистості майбутнього педагога дошкільної освіти здійснюється при 
дотриманні наступних умов: посиленні ролі позанавчальної діяльності в 
професійній підготовці студентів педагогічного ВНЗ із акцентом на їх 
самовдосконалення; здійсненні студентами систематичної креативної і 
рефлексивної діяльності, при якій майбутній педагог свідомо ставить цілі 
самовдосконалення і творчо їх досягає; забезпечення професійно-
педагогічної спрямованості діяльності студентів. 

Підбиваючи підсумки дослідження можна відзначити, що процес 
особистісного самовдосконалення майбутнього педагога дошкільної 
освіти під час підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі 
має задовольнити наступні потреби суспільства у висококваліфікованому 
професіоналу, здатному до постійного самовдосконалення; станом 
практики педагогічної освіти, в основному орієнтованої на професійну 
підготовку майбутніх фахівців і недостатньо акцентуючої увагу на 
формування у них потреби в самовдосконаленні; значущістю 
використання усього потенціалу позанавчальної виховної діяльності у 
ВНЗ з метою активізації самовдосконалення особистості майбутнього 
педагога. 
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Шапаренко Х. А. Особистісне самовдосконалення майбутнього 

педагога дошкільної освіти 
У статті проаналізовано сутність феномену самовдосконалення 

особистості майбутнього педагога дошкільної освіти. Проаналізовано 
складові процесу самовдосконалення. Доведено, що головною метою 
самовдосконалення є розвиток самості. Визначено, що 
самовдосконалення майбутнього педагога залежить від здійснення 
зворотного зв’язку, який відбувається в процесах самомоніторингу, 
самокоригування, саморегуляції, самоконтролю, самооцінювання. 
Обґрунтовано основні напрями самовдосконалення майбутніх педагогів 
дошкільної освіти під час навчання у ВНЗ. 

Ключові слова: самовдосконалення, педагог дошкільної освіти, 
самовиховання, саморозвиток, самоосвіта, самопізнання. 

 
Шапаренко К. А. Личностное самосовершенствование будущего 

педагога дошкольного образования 
В статье проанализирована сущность феномена 

самосовершенствования личности будущего педагога дошкольного 
образования. Проанализированы составляющие процесса 
самосовершенствования. Доказано, что главной целью 
самосовершенствования является развитие самости. Определенно, что 
самосовершенствование будущего педагога зависит от осуществления 
обратной связи, которая происходит в процессах самогомониторинга, 
самокорректировки, саморегуляции, самоконтроля, самооценивания. 
Обоснованы основные направления самосовершенствования будущих 
педагогов дошкольного образования во время учебы в ВУЗЕ. 

Ключевые слова: самосовершенствование, педагог дошкольного 
образования, самовоспитание, саморазвитие, самообразование, 
самопознание. 

 
Shaparenko H. Personality Self-perfection of Future Teacher of 

Preschool Education  
In the article was analyzed essence of the phenomenon of self-identity of  

future teachers of preschool education from a philosophical, psychological and 
pedagogical point of view. Self identity of future teachers of preschool 
education in the educational space of universities is characterized as an active 
creative process of studying the subject himself, his abilities and capabilities 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (306), 2017  
 

 165 

(self) conscious changes in their personal and professionally significant 
qualities (self) strengthening sustainable motivation personal development, 
cognitive activity in learning competence (self) according to the future 
profession and on the basis of a personal development program. It was 
analyzed components of the process of self-improvement. It was determined 
that the main purpose of self-improvement is the development of self. It was 
determined that the future teacher self realization depends on the feedback that 
occurs in the process of self-monitoryng, self-adjustability, self-control, self-
assessment. 

It was grounded of the main areas of self-improvement of future teachers 
of preschool education while studying at university, spiritual and moral 
development of the individual; significant improvement of professional skills, 
knowledge and skills; the development of a common, legal and pedagogical 
culture, aesthetic and physical qualities; development of skills of independent 
work on yourself, the capacity for continuous self-improvement, self-forming 
stable motivation of the individual; developed skills to manage their behavior, 
needs and feelings, mastering methods and techniques of emotional and 
volitional self-regulation. 

Key words: self-perfection, teacher of preschool education, self-
education, self-development, self-knowledge, self-cognition. 
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МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
На сьогоднішньому етапі розбудови держави вивчати те, що 

пов’язане з рідним краєм, стає ціннісною, етичною й логічною 
необхідністю. Як справедливо зазначає Я. Голобородько, «мала 
батьківщина назавжди входить у свідомість, почуття, емоції особистості 
першим досвідом пізнання життя, першими емоційними та розумовими 
відкриттями, своєю особливою природною аурою. Це першосвіт, який 
несе початкове інформаційне навантаження про навколишні реалії та 
реальність, від якого й залежать подальші віхи в розвитку особистості – 
психологічному, духовному, життєвому» [1, с. 24].  

Сучасна філософія освіти першочерговим завданням розвитку дітей 
визначила виховання мовної особистості, тобто такої, яку характеризує 
достатній рівень мовленнєво-комунікативної компетентності, яка вільно і 
творчо застосовує мову в різних ситуаціях життєдіяльності, адже саме 
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дошкільний вік є сенситивним періодом мовленнєвого зростання. 
Мовленнєва підготовка дітей у практиці сучасних закладів дошкільної 
освіти регламентована як нормативними документами, так і програмами 
дошкільного закладу. Державним стандартом дошкільної освіти є 
Базовий компонент дошкільної освіти – зведення норм і положень, що 
визначають державні вимоги до рівня освіченості й вихованості дітей 
дошкільного віку і напрямки мовленнєвого розвитку дітей на різних 
вікових етапах у навчальних закладах різного типу [1, с. 27]. 

Проблема мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку не є 
новою і досліджувалась у різних аспектах багатьма вченими. Зокрема, у 
поле уваги дослідників потрапляли навчання творчого розповідання 
(Е. Короткова, Н. Орланова, О. Ушакова, А. Шибицька), розвиток 
описового мовлення (А. Зрожевська, В. Гербова), розвиток мовлення 
засобами літературних творів (Н. Гавриш, Г. Леушина, О. Лещенко), 
складання розповідей на основі українського фольклору, іграшок, 
національної символіки (Н. Водолага, Н. Луцан, Л. Фесенко). 
Методистами висвітлено зміст, методи, прийоми, форми та засоби 
розвитку мовлення в дітей дошкільного віку. Проте, в методиці розвитку 
рідної мови немає досліджень щодо розвитку мовлення дітей старшого 
дошкільного віку на основі творів письменників Луганщини. 

Традиційно науковці і практики вбачали мету навчання дітей рідної 
мови та розвитку мовлення на етапі дошкільного дитинства в навчанні 
усного мовлення як засобу спілкування та пізнання довкілля. 

Корифеї вітчизняної педагогіки Костянтин Ушинський та Софія 
Русова пов’язували реалізацію цієї мети з формуванням «дару слова» – 
здатності зв’язно, логічно, граматично правильно висловлювати свою 
самостійну думку – шляхом виконання різноманітних вправ на 
найкращому літературно-художньому матеріалі. 

Якщо в цілому таке бачення мети роботи з формування мовлення 
дошкільнят лишалося майже незмінним, то пріоритетні напрямки на 
певних етапах визначалися щоразу по-іншому. 

Майже до середини сімдесятих років минулого століття 
характерною була спрямованість на загальне функціональне 
застосування мовлення як засобу спілкування та пізнання довкілля. У 
програмах навчання та виховання дошкільнят робота з розвитку 
мовлення навіть не виокремлювалася у спеціальний розділ, а 
розглядалася як структурний компонент загальної роботи з ознайомлення 
з навколишнім та з явищами природи. Через нечіткість, неконкретність 
формулювань завдань процес навчання мав формальний характер, що не 
давало змоги максимально використовувати потенціал дошкільного віку 
для опанування мовлення. Такий стан речей зумовлювався насамперед 
відсутністю системи наукових досліджень з проблем розвитку мовлення 
дошкільнят. 

Починаючи із середини сімдесятих років, під керівництвом 
відомого психолінгвіста Ф. Сохіна проводяться системні дослідження з 
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різних аспектів проблеми, завдяки яким було визначено ще один 
пріоритетний напрямок, пов’язаний з формуванням у дітей 
елементарного усвідомлення явищ мови й мовлення, розвитком мовного 
чуття. Він виокремився у спеціальний розділ освітньої роботи, що було 
певним прогресом в організації роботи з формування мовлення 
дошкільнят. Проте методики тих часів були здебільшого орієнтовані на 
розвиток окремих мовленнєвих умінь та навичок, які співвідносилися з 
основними сторонами мовлення – фонетикою, лексикою, граматикою. 

Нині, коли формування методики як науки в Україні відбувається 
під впливом людиноцентристських державних освітянських документів, 
дошкільна лінгводидактика концептуально інакше визначає завдання 
мовленнєвого розвитку дітей, розглядаючи їх у контексті загального 
розвитку культурної особистості. 

На сучасному етапі розвитку дошкільної лінгводидактики 
методисти висувають триєдину мету мовленнєвого розвитку дітей 
дошкільного віку. 

Якщо в попередні роки головна увага приділялася формуванню 
окремих мовленнєвих умінь та навичок на основі елементарного 
усвідомлення мовних явищ, то метою сучасної лінгводидактики на етапі 
дошкільного дитинства є виховання мовної особистості, тобто 
формування особистості, яка адекватно, вільно й творчо застосовує мову 
в різних ситуаціях з метою реалізації власне мовленнєвих завдань. Перш 
ніж конкретизувати означену мету, розглянемо, з яких структурних 
компонентів з погляду сучасної лінгводидактики складається процес 
формування мовлення дошкільнят. 

Це насамперед мовленнєва компетентність як одна з ключових 
базисних характеристик особистості; мовленнєвий розвиток, тобто 
формування певних мовленнєвих умінь та навичок, що забезпечують 
функціонування мовлення; навчання мови, пов’язане з опануванням 
певного обсягу елементарних знань про мову й мовлення, що 
формуються на основі розвитку мовного чуття й водночас зумовлюють 
цей розвиток; мовленнєве виховання, мета якого – виховання 
мовленнєвої культури особистості. Розкриємо ці напрямки розвитку 
дошкільника. 

Мовленнєва компетентність виявляє готовність та спроможність 
особистості адекватно та доречно застосовувати мову в конкретних 
ситуаціях буття (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання 
тощо), використовуючи як мовні, в тому числі інтонаційні засоби 
виразності, так і позамовні (міміка, жести, рухи). 

Розвиток мовлення – цілеспрямоване формування в дітей певних 
мовленнєвих навичок та вмінь (правильної звуковимови, доречного 
добору або поєднання слів та інших мовних і позамовних засобів, 
використання слів у певній граматичній формі тощо), які забезпечують 
функціонування процесу мовлення відповідно до мовних форм. 
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Навчання мови – процес формування на основі елементарних знань 
та уявлень про мову й мовлення мовної компетентності та розвиток чуття 
мови. Навчання мови передбачає засвоєння й усвідомлення дітьми норм, 
що склались історично у фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, 
семантиці, стилістиці, та адекватне застосування цих знань у 
мовленнєвій діяльності. Засновник дошкільної лінгводидактики 
Е. Тихеєва вперше ввела в науковий обіг термін «навчання мови» дітей 
дошкільного віку. Систематичне навчання й методичний розвиток 
мовлення повинні перебувати, на її думку, в основі всієї системи 
виховання в дошкільному закладі. У керівництві саме цим навчанням 
вона вбачала основне завдання дитячого садка [6, с. 121]. Без навчання, 
на думку К. Ушинського, «дитина довго, а можливо й ніколи не 
впорається цілком з цією величезною спадщиною – не зробить її дійсно 
своїм духовним багатством» [5, с. 16]. 

Мовленнєве виховання пов’язане з вихованням у дошкільнят 
любові, шанобливого ставлення до рідної мови виховання прагнення 
розмовляти правильно, культурно, красиво рідною мовою. Водночас 
ідеться про високий (відповідно до вікових можливостей дітей) рівень 
опанування мови – виховання мовленнєвої культури як такої 
особистісної якості, що відбиває рівень загальної культури, мислення 
дитини. Мовленнєва культура виявляється не тільки в наслідуванні норм, 
а і в умінні свідомо вибирати найдоцільніші варіанти мовленнєвої 
поведінки (точні щодо змісту, стилістично доречні, виразні), знаходити 
адекватну ситуації мовленнєву форму, їхній взаємозв’язок подано у 
схемі 1. Методист Л. Пеньєвська, окреслюючи зміст навчання в дитячому 
садку, зазначала, що діти повинні вміти «граматично правильно, чисто й 
виразно розмовляти рідною мовою, володіти достатнім словниковим 
запасом, уміти передавати те, що сприймається ними у зв’язній 
послідовній розповіді» [5, с. 38] . 

Отже, триєдина мета цілеспрямованої роботи з розвитку мовлення 
дошкільнят полягає у формуванні мовленнєвої компетентності як однієї з 
основних базисних характеристик особистості, що передбачає активне 
системне застосування взаємозв’язаних педагогічних дій: розвитку 
мовлення, навчання мови та мовленнєвого виховання. Розвиток 
мовлення, за О. Леонтьєвим, немислимо розглядати поза мовленнєвим 
спілкуванням, «розвиток мовлення – це, насамперед, розвиток способу 
спілкування. Л. Виготський писав з цього приводу: «Первинна функція 
мовлення є комунікативною функцією. Мовлення є, насамперед, засобом 
соціального спілкування, засобом висловлювання й розуміння» [5, с. 18]. 

Запровадження триєдиної мети мовленнєвого розвитку та навчання 
мови на етапі дошкільного дитинства в сучасній дошкільній 
лінгводидактиці запропонував та науково обґрунтував російський учений 
Ф. Сохін. В Україні ця ідея була конкретизована, доопрацьована, 
доповнена дослідниками наукової школи під керівництвом академіка 
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А. Богуш. [4, 42].Стрижень системного підходу становить об’єднання 
трьох генеральних напрямків: 

• структурного, пов’язаного з формуванням різних структурних 
рівнів системи мови. Процес формування мовлення в дошкільному 
дитинстві відбувається на всіх рівнях – фонетичному, лексичному, 
граматичному, текстовому, оскільки дитина опановує всі основні 
одиниці мови: звук, слово, словоформи, словосполучення, речення і, 
нарешті, текст. Відтак, результативність процесу мовленнєвого розвитку, 
підкреслимо це ще раз, забезпечує міцний взаємозв’язок завдань 
виховання звукової культури мовлення, розвитку словника, формування 
граматично правильного мовлення та розвитку зв’язного діалогічного та 
монологічного мовлення; 

• функціонального, або комунікативного, спрямованого на 
реалізацію комунікативної та інших функцій мови, пов’язаних з 
розвитком та застосуванням зв’язного мовлення, двох форм 
мовленнєвого спілкування – діалогу та монологу. У процесі навчання 
мови у дитини з’являються потреби в нових мовленнєвих засобах та 
нових формах побудови мовленнєвого висловлювання. Перехід від 
діалогічного до різних форм монологічного мовлення сприяє 
ускладненню мовленнєвих умінь; 

• когнітивного, або пізнавального напрямку, що передбачає 
розвиток здатності до елементарного усвідомлення явищ мови й 
мовлення, тобто реалізацію певною мірою інтелектуальної функції 
мовлення. Формування та функціонування понять неможливе поза 
семантикою слів, словосполучень, а формування та функціонування 
суджень, умовисновків – поза структурою та семантикою синтаксичних 
конструкцій, розгорнутих висловлювань (тексту). Водночас відбувається 
і зворотний процес – від інтелекту до мовлення, який умовно можна 
визначити як аналіз лінгвістичної функції інтелекту, його ролі в 
свідомому опануванні мовлення [2, с. 13]. 

Провідним завданням у дошкільному дитинстві є розвиток 
зв’язного мовлення. У процесі зв’язного мовлення реалізується 
передусім основна функція мовлення – комунікативна. Адже саме за 
допомогою зв’язного мовлення дитина спілкується з людьми, що її 
оточують. 

Проте якість зв’язного мовлення залежить від рівня розвитку всіх 
його аспектів (фонетичного, лексичного, граматичного), в ній 
виявляються всі досягнення дошкільняти в опануванні рідного мовлення, 
отже не менш значущим є структурний напрямок, пов’язаний з 
розвитком фонетичного, лексичного, граматичного аспектів мовлення. 

У сучасній дошкільній лінгводидактиці особливої ваги набирає 
третій напрямок, адже він безпосередньо пов’язаний з особистісним 
спрямуванням завдань розвитку мовлення. Якщо на попередніх етапах 
переважали репродуктивні способи навчання мови та розвитку мовлення, 
то Базовий компонент дошкільної освіти орієнтує на активну позицію 
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дитини в процесі опанування мови. Цілеспрямована робота з 
орієнтування в мовних явищах сприяє формуванню елементарних 
мовних узагальнень у дошкільнят, що на лексичному рівні виявляється в 
поглибленому розумінні семантики слів, на граматичному – у 
словоутворенні та словотворчості, на рівні розгорнутого зв’язного 
висловлювання (тексту) – в умінні складати самостійне зв’язне 
висловлювання послідовно, логічно, виразно, граматично правильно. 
Саме тому сучасна лінгводидактика орієнтує на широке застосування 
активних способів навчання, що стимулюють продукування, а не лише 
репродукування одиниць мовлення в самостійному висловлюванні 
дошкільнят [3, с. 48]. 

Коротко охарактеризуємо кожне із завдань. Їхній зміст 
визначається лінгвістичними поняттями та психологічними 
особливостями оволодіння мовою. 

1. Виховання звукової культури мовлення – перше із завдань, 
оскільки звук – найменша одиниця мови, а розвиток сприймання 
мовлення та формування правильної звуковимови є онтогенетично 
первинною основою мовлення. Розділ «Виховання звукової культури 
мовлення»  вимагає від вихователя навчити дітей правильно вимовляти 
всі звуки й звукосполучення, відповідно до вимог орфоепії, правильно 
ставити логічні наголоси в реченнях, формувати вміння змінювати силу й 
висоту голосу, темп мовлення, правильно користуватися інтонаційними 
засобами виразності. Тому виховання звукової культури мовлення 
передбачає три групи мікрозавдань: 

• на основі розвитку та поступового вдосконалення органів, що 
беруть участь у формуванні мовлення, формувати мовленнєвий слух, 
правильне мовленнєве дихання, звуко- та слововимову, виховувати 
орфоепічну правильність мовлення; 

• диференціація звуків мови, формування елементарних уявлень 
про їхні характеристики, символічне та знакове їх визначення як основи 
грамотності; 

• виховання інтонаційної виразності мовлення, свідоме 
оволодіння дітьми мовними (тембр, темп, наголос, ритм, голосність, 
мелодика), позамовними (міміка, жести, поза) відповідно до умов та 
завдань спілкування. 

2. Розвиток словника. Традиційно центральним завданням 
лексичного розвитку в дошкільному віці вважалося розширення 
словникового запасу в процесі ознайомлення з навколишнім, тобто 
кількісне його нагромадження в пасивному та активному словниках. 

Проте навколо лексичних одиниць утворюється безліч 
різноманітних структурно-системних зв’язків – семантичних полів. 
Отже, людина в мовленнєвому акті оперує не окремими словами, а 
семантичними полями, з яких вона обирає слово, щоб висловити думку 
(В. Звегінцев). Відтак, окрім кількісного росту, головною умовою 
свідомої будови мовлення є формування в дитини розуміння 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (306), 2017  
 

 171 

семантичного значення, смислової структури слів, тобто якісне освоєння 
лексики. Ця робота передбачає формування вміння добирати 
найдоцільніші для конкретного висловлювання слова, ознайомлення 
дітей з поняттями полісемії, антонімічних і синонімічних відносин, 
переносними значеннями слів та словосполучень (метафора, 
фразеологізми, образні прислів’я). Тож виокремимо завдання, що 
становлять зміст лексичної роботи: 

• кількісне нагромадження лексики; 
• усвідомлення семантичного значення слів, їх доречне 

застосування відповідно до контексту висловлювання; 
• активізація словникового запасу. 
Старші школярі повинні опанувати певний лексичний запас, який 

досягає 4 – 4,5 тис. слів. 
3. Формування граматичної будови мовлення. 
Завдання, що формують граматичну будову мовлення дошкільнят, 

передбачено засвоєння ними морфології, що визначає структуру слова та 
граматичне значення в межах слова (відмінювання за родами, числами, 
відмінками, правильно вживати дієслівні форми і їх видозміни, суфікси, 
префікси, узгоджувати іменники з іншими частинами мови у роді й 
числі); словоутворення (аспекти словотворення, функціонування й 
будови похідних та складних слів), синтаксису (словосполучення та 
порядок розташування слів, загальні властивості речення, правильно 
будувати речення, дотримуючись відповідного порядку слів, вживати 
сполучники, будувати складносурядні й складнопідрядні речення). 
Практично засвоюючи граматичні правила, дитина починає розуміти 
смислові зв’язки, навчається правильно будувати речення та об’єднувати 
їх у зв’язне висловлювання. 

Визначаючи стратегічне спрямування роботи з формування 
граматичної будови мови, зазначимо: ядро її науковці вбачають у 
засвоєнні дітьми мовних узагальнень, але не через наслідування мовних 
зразків, а насамперед завдяки власним продуктивним діям, активній 
мовленнєвій практиці. «Для грамотності, – писав К. Ушинський, – 
людині замало знати граматичні правила, але необхідно звикнути 
миттєво виконувати їх. Звички ж і особливо такі дріб’язкові й складні, 
здобуваються успішно й укорінюються глибоко тільки в ранній 
молодості» [5, с. 56]. 

4. Розвиток зв’язного мовлення передбачає формування 
діалогічного та монологічного мовлення. Тривалий час у методиці 
дебатувалося питання, навчати чи не навчати дітей діалогічного 
мовлення, адже воно природно входить у життя людини із самого 
раннього дитинства. Спілкуючись з людьми, що його оточують малюк 
мимоволі навчається слухати й розуміти звернення іншої людини, 
ставити запитання, підтримувати розмову. Сучасна методика розглядає 
поняття діалогічне мовлення не ізольовано, а в контексті поняття 
комунікація, в його не тільки мовленнєвому, а й психологічному та 
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соціально-культурному аспектах. О. Усова, розробляючи загальну теорію 
навчання в дитячому садку, особливе місце відводить здійсненню 
завдань звуко- і слово вимови, збагачення словника, і особливо 
оволодіння прийомами зв’язної розповіді поза навчанням на заняттях 
[5, с. 24]. 

Отже, формуючи в дошкільнят діалогічне мовлення, маємо 
реалізувати такі завдання: 

• навчати дітей презентувати себе оточенню та розуміти 
комунікативну поведінку співрозмовника (його стан, настрій, наміри); 

• мовні, включаючи інтонаційні та позамовні засоби виразності; 
• ознайомлювати дошкільнят з основними правилами 

мовленнєвого етикету, виховувати якості культурного співрозмовника 
(повага до людини, стриманість, толерантність щодо відмінної від своєї 
позиції); 

• розвивати вміння вести діалог: ставити запитання, відповідати 
по суті поставленого запитання, підтримувати розмову; 

• навчати творчо підходити до вживання комунікативних еталонів 
(привітання, прощання, вибачення, прохання, відмова тощо) відповідно 
до конкретної ситуації. 

Розвиток зв’язного монологічного мовлення передбачає: 
• навчання дітей переказувати тексти; 
• оволодіння ними різними типами розповіді (опис, повідомлення, 

міркування) на основі елементарних уявлень про структуру, 
функціональне призначення тексту, засоби виразності; 

• формування якостей самостійного зв’язного висловлювання: 
цілісності, змістовності, логічної послідовності, образності, креативності. 

5. Формування елементарного усвідомлення явищ мови й мовлення. 
Складниками процесу опанування мови є не тільки наслідування, 
відтворення зразків мовлення дорослих, інтуїтивне засвоєння мовних 
засобів та форм, а насамперед розвиток мовних узагальнень та 
елементарне усвідомлення мовних явищ (Ф. Сохін). Засвоєння дітьми 
мови – це не просто ознайомлення зі словами, не просто закладання їх у 
пам’ять, а розвиток мовних здібностей, здатність миттєво актуалізувати 
необхідні слова, доречні, необхідні саме в цій конкретній ситуації. 
Ф. Сохін висуває таке завдання у навчанні мови: «…формування 
усвідомленого лінгвістичного ставлення до мови, як особливої дійсності, 
щоб саме мовлення як особлива дійсність та його елементи (звуковимова, 
лексичний склад, граматична правильність і послідовність викладу), 
стали предметом її усвідомлення, її свідомої діяльності». А. Богуш 
зазначає, особливе місце в мовленнєвій підготовці дошкільників повинно 
займати вміння аналітично ставитися до мовленнєвої дійсності, тобто 
вміння чути, помічати й виправляти мовленнєві помилки й неточності в 
мовленні товаришів і своєму власному [4, с. 12]. 
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Отже, цілеспрямована робота з розвитку мовлення дітей має 
вестися на більш високому рівні, спрямовуватися на розвиток мовного 
чуття, мовних здібностей дошкільнят. Працюючи з дітьми, треба 
повсякчас створювати умови для організації самостійних мовних 
спостережень, для саморозвитку мовлення, здійснення контролю та 
самоконтролю над висловлюваннями. 
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Шевченко І. М. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку  
У статті автором розкрито основні напрямки роботи вихователя 

дошкільного закладу по мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку. 
В даній статті автор розглядає процес сприймання й запам’ятовування 
віршів дітьми старшого дошкільного віку, критерії відбору художніх 
творів для дітей, методику опрацювання віршів у дошкільному 
навчальному закладі. Автор наголошує, що слід передбачити не тільки 
проведення роботи з самоаналізу творів на занятті в дитячому садочку, а 
й підготовчу роботу з літературознавчої тематики. Крім того, у статті 
вказано про необхідність одночасного розвитку вміння сприймати 
літературний твір та усвідомлювати особливості художньої виразності 
тексту. Для визначення місця художньої літератури в мовленнєвому 
розвитку дошкільників важливо зрозуміти, яку функцію несе художня 
література. Цілеспрямована робота з розвитку мовлення дітей має 
вестися на більш високому рівні, спрямовуватися на розвиток мовного 
чуття, мовних здібностей дошкільнят. 

Ключові слова: мовлення, мовленнєвий розвиток дошкільників, 
засоби мовленнєвого розвитку, літературні твори, поетичні твори. 

 
Шевченко И. М. Речевое развитие детей дошкольного возраста 
В статье автором раскрыты основные направления работы 

воспитателя дошкольного учреждения по речевому развитию детей 
дошкольного возраста. В данной статье автор рассматривает процесс 
восприятия и запоминания стихов детьми старшего дошкольного 
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возраста, критерии отбора художественных произведений для детей, 
методика обработки стихов в дошкольном учебном заведении. Автор 
подчеркивает, что следует предусмотреть не только проведение работы с 
самоанализа произведений на занятии в детском саду, но и 
подготовительную работу с литературоведческой тематики. Кроме того, 
в статье указано о необходимости одновременного развития умения 
воспринимать литературное произведение и осознавать особенности 
художественной выразительности текста. Для определения места 
художественной литературы в речевом развитии дошкольников важно 
понять, какую функцию несет художественная литература. 
Целенаправленная работа по развитию речи детей должно вестись на 
более высоком уровне, направляться на развитие языкового чутья, 
языковых способностей дошкольников.  

Ключевые слова: речь, речевое развитие дошкольников, средства 
речевого развития, литературные произведения, поэтические 
произведения. 

 
Shevchenko I. Speech Development of Children of Preschool Age 
In the article the author reveals the basic directions of work of the 

teacher of the preschool for speech development of children of preschool age. 
In this article the author considers the process of perception and memorization 
of poems by children of preschool age, the criteria for the selection of art 
works for kids, methods of treatment of poetry in pre-school. The author 
emphasizes that there should be not only working with introspection works on 
the class in kindergarten, but also the preparatory work with a literary theme. 
In addition, the article stated about the necessity of simultaneous development 
of the ability to perceive a literary work and understanding of the special 
features of artistic expression of the text. To determine the place of literature 
in the language development of preschoolers it is important to understand what 
function carries fiction. Purposeful work on development of speech of children 
should be conducted at a higher level, directed to the development of the 
language instinct, the language abilities of preschoolers. When working with 
children, you need to constantly create the conditions for the organization of 
independent language of observation, for self-development of speech, control 
and self-management above statements. 

Key words: speech, speech development of preschoolers, tools for 
language development, literary works, poetry. 

 
Стаття надійшла до редакції 21.01.2017 р. 
Прийнято до друку 24.02.2017 р. 
Рецензент – д.п.н., проф. Докучаєва В. В. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (306), 2017  
 

 175 

РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

УДК 378.015.31:111.852 
 

Б. О. Баранівська  
 
ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ПІДЛІТКІВ У ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ШКОЛАХ: ТЕОРЕТИЧНІ 
ОСНОВИ  

  
Перетворення, які відбулись в духовній сфері сучасного 

суспільства, передбачають орієнтацію професійної підготовки фахівців 
мистецького профілю на процес розвитку у дітей і підлітків музично-
естетичної культури та реалізацією своїх можливостей у художньо-
творчій діяльності. Провідну роль у формуванні музично-естетичної 
культури підростаючого покоління відіграє мистецтво, зокрема музика, 
що виступає носієм високих духовних цінностей, засобом творчого 
розвитку дитини і сприяє розвитку емоційно-почуттєвої сфери, 
духовному збагаченню особистості. 

Проблема естетичного виховання широко репрезентована у 
спадщині П. Каптєрєва, Д. Кабалевського, С. Лисенкової, С. Русової, 
О. Михеєвої, К. Ушинського, В. Сухомлинського, С. Шацького та інших.  

Філософсько-естетичні аспекти цієї проблеми розглядаються в 
наукових працях Ю. Борєва, І. Гончарова, М. Киященка, В. Ядова та 
інших. Психологічні основи естетичного виховання знайшли 
відображення в працях Б. Ананьєва, Л. Божович, Л. Виготського, І. Кона, 
Б. Теплова та інших. 

Значний внесок у розробку теорії музично-естетичного виховання 
зробили видатні вчені, естети і педагоги Ю. Борєв, О. Буров, 
В. Вансаалов, Л. Волович, І. Долецька, М. Каган, Л. Коган, В. Розумний, 
В. Скатерщиков, Є. Квятковський, М. Лайзеров, А. Макаренко, 
О. Семашко, В. Сухомлинський, С. Шацький, В. Шестакова та інших. 

Різні аспекти формування етичної культури особистості засобами 
мистецтва розглядаються в працях учених: Ю. Борєва, М. Кагана, 
Н. Киященко, Б. Лихачова, А. Мелик-Пашаєва, Л. Печко, А. Сохор, 
В. Сухомлинського, С. Шацького. 

У галузі музичної педагогіки відомі дослідження О. Апраксіної, 
Н. Ветлугіної, Л. Горюнової, Д. Джоли, Д. Кабалевського, Л. Масол, 
Г. Падалки, Л. Рапацької, М. Румер, Т. Суслової, Б. Теплова, 
Л. Хлєбнікової, В. Шацької, Г. Шевченко, А. Щербо та інших. 

Сутнісні характеристики музично-естетичної культури визначені 
Ю. Алієвим, А. Арнольдровим, І. Барвінок, Н. Гузій, О. Дороніною, 
Л. Тарасовою, Р. Тельчаровою; теоретико-методичні основи музично-
естетичного розвитку особистості розроблені А. Готсдинер, 
Н. Криловою, С. Курганським, М. Фадєєвою; методи музично-
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естетичного виховання й освіти теоретично й емпірично вироблені й 
обґрунтовані Д. Кабалевським, Ю. Піменовим, Г. Ципіним. 

Проте, питання, які стосуються саме дослідженню формування 
музично-естетичної культури у підлітковому віці є опосередковано 
досліджені. 

Мета статті полягає у висвітленні теоретичних основ формування 
музично-естетичної культури підлітків у дитячих музичних школах.  

Оволодінню підростаючим поколінням світовою історико-
культурною спадщиною, духовною культурою людства, збагаченню їх 
емоційно-моральним досвідом сприяє музичне мистецтво, як складова 
загальної світової культури.  

На переконання О. Лобової [3], музика, будучи своєрідним 
елементом загального пізнання світу, що узагальнено виражає у звукових 
образах істотні процеси життя, музичне мистецтво водночас є 
специфічною формою естетичної діяльності.  

Музика, безпосередньо пов’язана з естетичним, сприяючи 
формуванню музично-естетичної культури людини, виробленню 
ціннісних настановлень та основ естетичного світосприймання, 
узагальненню поглядів і уявлень про світ, що постійно змінюється, зміні 
музичних пріоритетів, збагаченню кращих зразків світового музичного 
мистецтва. 

Висвітленню загальних положень та окремих аспектів формування 
музично-естетичної культури присвячені численні наукові праці, 
зокрема, використання естетичного мистецтва було рядом досліджень у 
галузі філософії.  

В контексті вивчення теоретичних засад наукової проблеми 
актуальною є дослідження М. Реріха [4], який розшифрував поняття 
«культура» як «розуміння світу», «культ» – «шанування», «ур» – світло й 
закликав кожного принести свій камінь на будівництво храму Культури. 

За словами німецького філософа А. Шопенгауера, культура – «це 
підсумок усіх досягнень окремих осіб і всього людства в усіх галузях і за 
всіма аспектами тією мірою, якою ці досягнення сприяють духовному 
вдосконаленню особистості та загальному прогресу» [4, с. 121–122].  

На переконання філософа, сукупність прогресу людини і людства є 
культурою, якщо цей процес спрямований на духовне вдосконалення 
індивіда. Людина набуває своєї духовної сутності, стає частиною 
людства, осягаючи культуру і творячи її. Отже, культурна сутність 
людини є системотворчим компонентом її цілісності. 

Отже, у контексті цього підходу ми визначаємо культуру як 
інформацію, яка зберігається і накопичується у суспільстві за допомогою 
створюваних людьми знакових засобів.  

На засадах проаналізованих та узагальнених теоретичних праць 
широкого загалу вчених різних наукових галузей, можна стверджувати, 
що культура не виробляється у вигляді безпосереднього продукту певної 
діяльності. Тому феномен культури, згідно з науковою позицією 
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А. Арштейна, можна визначити як творчу діяльність людей та сукупність 
матеріальних і духовних цінностей, вироблених людством у процесі 
історії, а також взаємовідносини, що склалися в процесі розподілу 
культурних надбань [1, с. 36]. 

Висвітленню загальних положень та окремих аспектів формування 
музично-естетичної культури особистості присвячені численні 
психологічні праці. 

Увагу викликають питання змісту та структури психологічного 
досвіду особистості (Л. Виготський, А. Торопова), дослідження його 
компонентів (Д. Узнадзе), детермінанти та механізми естетичного впливу 
музики на особистість (Б. Тєплов, П. Якобсон). 

Опрацювання науково-теоретичних джерел відповідної 
проблематики, дає підстави стверджувати, що у сучасному вітчизняному 
соціогуманітарному знанні склалися різні підходи й концепції щодо 
трактування поняття «культура» (М. Бахтін, В. Біблер, Л. Виготський, 
Н. Крилова).  

Цілком очевидним є той факт, що у культурології поняття «музична 
культура» поширюється на змістову характеристику різних видів 
музичної діяльності та їх результати, а також на музично-естетичну 
свідомість, що склалася в процесі цієї діяльності (інтереси, потреби, 
настановлення, емоції, почуття, естетичні оцінки, смаки, ідеали, погляди, 
теорії). 

Важливо наголосити, що великого значення надав Д. Кабалевський 
зв’язкові музичної культури з духовним осягненням музичного 
мистецтва. Він вважав, що музична грамотність, по суті, й є музичною 
культурою, яка набуває прояву в якостях сприйняття музики: здатності 
сприймати музику як живе образне мистецтво, народжене життям і 
нерозривно з ним пов’язане; особливе «відчуття музики», яке дає змогу 
сприймати її емоційно, розрізняти в ній гарне і погане; уміння на слух 
визначати характер музики й відчувати внутрішній зв’язок між 
характером музики та характером її виконання [4, с. 101–104]. 

На переконання О. Лобової, музика, завдяки поєднанню своїх 
виразних засобів, створює художній образ, який викликає асоціації з 
явищами життя, з переживаннями людини. Поєднання виразних засобів у 
музиці з поетичним словом (наприклад, у пісні), з сюжетом (у п’єсі), з діями 
(у виставах) робить музичний образ більш конкретним. Музика володіє 
потужним емоційним впливом, вона пробуджує в людині добрі почуття, 
робить її кращою, музика прагне втілити етико-естетичний ідеал – у цьому 
особливість і її змісту, особливості її впливу на людину [3, c. 10].  

Відтак, музика – мистецтво звукове і часове (музичний твір 
розгортається у часі). Природно, музика безпосередньо відображає 
конкретні предмети або описує явища і предмети дійсності, але музика 
здатна більш безпосередньо, багато й різнобічно передавати 
переживання людини, рух її почуттів, емоційно психологічний стан, 
загальний характер явищ дійсності. 
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Впливаючи на внутрішню структуру особистості, музика збагачує її 
чуттєве розуміння явищ навколишньої дійсності. Через традиції, 
наступність, багатий арсенал духовних цінностей музика сприяє 
гармонізації в особистості естетичної свідомості, забезпечує свободу її 
самопрояву, самовираження. Музика сприяє сходженню особистості до 
цінностей культури, підтримує прагнення «крізь цінності музично-
прекрасного йти до пошуку і самореалізації сенсу власного життя, а, 
можливо, і своєї музичної діяльності» [2, с. 23]. 

На засадах проаналізованих та узагальнених теоретичних праць 
широкого загалу різних наукових галузей, нами було уточнено зміст 
цього феномена, враховуючи проблематику нашого дослідження. Під 
музично-естетичною культурою підлітків ми розуміємо наявність 
упорядкованих музичних знань, естетичних цінностей (емоцій, почуттів, 
інтересів, потреб, смаку, уявлень), які формуються в активній музично-
естетичній діяльності культурно-освітнього середовища навчального 
закладу мистецького профілю.  

Таким чином, нами опрацьовано значний перелік науково-
педагогічної літератури з проблеми дослідження музично-естетичної 
культури особистості, презентовано різні варіанти трактування сенсу 
досліджуваного феномену. Подальші наукові дослідження полягатимуть 
у дослідженні особливостей формування музично-естетичної культури 
підлітків у позанавчальній діяльності.  
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Баранівська Б. О. Формування музично-естетичної культури 
підлітків у дитячих музичних школах: теоретичні основи  

У статті проаналізовано стан розробленості проблемного поля 
дослідження у сучасній педагогічній теорії та виховній практиці. 
Представлено теоретичний аналіз формування музично-естетичної 
культури підлітків у дитячих музичних школах. З’ясовано, що 
визначаючи формування культури людини одним з найважливіших 
завдань сучасної освіти, підкреслено, що ідеї гуманістичної концепції 
освіти значною мірою активізували саме естетичну складову процесу 
освіти у дитячих музичних школах.  

Ключові слова: музично-естетична культура, освітні заклади, 
підлітки, формування, теоретичні основи.  

 
Барановская Б. О. Формирование музыкально-эстетической 

культуры подростков в детских музыкальных школах: 
теоретические основы 

В статье проанализировано состояние разработанности 
проблемного поля исследования в современной педагогической теории и 
воспитательной практике. Представлены теоретический анализ 
формирования музыкально-эстетической культуры подростков в детских 
музыкальных школах. Выяснено, что определяя формирование культуры 
человека одной из важнейших задач современного образования, 
подчеркнуто, что идеи гуманистической концепции образования в 
значительной степени активизировали именно эстетическую 
составляющую процесса образования в детских музыкальных школах. 

Ключевые слова: музыкально-эстетическая культура, 
образовательные учреждения, подростки, формирование, теоретические 
основы. 

 
Baranivska B. Formation of Musical and Aesthetic Culture of 

Teenagers in Children's Schools, Theoretical Basis 
The article analyzes the state of the problem field research is elaborated 

in modern pedagogical theory and educational practice. The theoretical 
analysis of the formation musical and aesthetic culture of teenagers in 
children's music schools. It was found that determining the formation of 
human culture one of the most important tasks of modern education, 
emphasized that the ideas of humanistic concept of education has intensified 
aesthetic is part of the process of education in children's music schools. 

Key words: musical-aesthetic culture, educational institutions, 
adolescents, formation, theoretical foundations 
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УДК 37.034 
 
О. Г. Литвиненко  

 
АКТИВНІСТЬ ЯК СПОСІБ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛЯРІВ 
 
На сучасному етапі розвитку особливе місце у розв’язанні 

проблеми формування соціальної активності дітей відводиться 
загальноосвітній школі. Здійснити це можливо за умови безболісного, 
адекватного входження учня в суспільне життя під керівництвом 
учителя, який активно включається в навчально-виховний процес. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема соціальної 
активності особистості розкривається у працях філософів 
(В. Андрущенко, Ю. Волков, О. Кирилюк, В. Коган, В. Мовчан, М. Вебер 
та інших), педагогів, психологів (А. Макаренко, В. Сухомлинський, 
Б. Ананьєв, К. Абульханова-Славська, О. Киричук, А. Мудрик та інші). 

Метою та завданням статті є розкрити особливості активності як 
способу ефективності взаємодії школярів. 

В українському педагогічному словнику активність особистості 
визначається як «здатність людини до свідомої трудової і соціальної 
діяльності, міру цілеспрямованого, планомірного перетворення нею 
навколишнього середовища й самої себе на основі засвоєння нею 
багатств матеріальної і духовної культури. Активність проявляється у 
творчості, вольових актах, спілкуванні» [1, с. 21]. 

Педагогічна енциклопедія трактує «активність» як одну із 
«найважливіших рис: зокрема, здатність змінювати навколишнє 
середовище у відповідності до власних потреб, поглядів, цілей. 
Активність проявляється в енергійній, інтенсивній діяльності, навчанні, у 
суспільному житті, різних видах творчості, спорті, іграх і т.д.» [4].  

Активність є самостійною категорією, соціальним явищем, що має 
специфічні особливості, зокрема властивість особистості школяра, 
спрямована на активне набуття знань в інтересах суспільства. 

З огляду на це, слід зазначити, що соціальна активність 
розглядається як рушійна сила до діяльності і є складною системою 
особистості школяра, що включає: ініціативність, ґрунтовність знань, 
умінь і навичок, що формуються внаслідок цього процесу.  

За А. Кирсановим, поняття «активність школяра» характеризується: 
1) живою, активною діяльністю, спрямовану на виконання отриманого 
завдання; 2) виявленням цілеспрямованої уваги до роботи на уроці та в 
позаурочний час; 3)свідомим, вольовим, цілеспрямованим виконанням 
розумової та практичної роботи, необхідної для  оволодіння знаннями, 
уміннями та навичками [2]. 

Учений складовими активності школярів окреслює: наявність 
зрозумілої для дітей цільової установки, яка сприяє підвищенню дитячої 
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активності; інтерес до роботи, який зумовлюється цільовою установкою 
та самим процесом оволодіння новими знаннями та навичками; активна 
робота учнів над навчальним матеріалом, критичне опрацювання 
отриманої інформації, опора на отриманий життєвий досвід; організація 
співробітництва та взаємодопомоги. 

Серед рівнів пізнавальної активності педагоги виокремлюють: 
репродуктивну активність характеризується активністю школярів під 
дією тільки зовнішнього стимулу (вимоги вчителя, вихователя); 
пошуково-виконавську активність проявляється у самостійному пошуку 
школярами найбільш раціональних шляхів вирішення отриманих 
завдань; творчу активність, як найвищий рівень активності школярів, 
характеризується не лише активним пошуком, але й оперуванням 
різними способами вирішення поставлених завдань, у ході виконання 
яких учні знаходять власні шляхи, котрі відрізняються від 
загальноприйнятних  

Г. Щукіна вказує, що «активність розвивається, супроводжуючи 
весь процес становлення особистості. Суттєві зміни в активності 
відображаються на діяльності, а різні зміни, розвиток особистості 
виражається в стані її активності». Вона виділяє 3 рівні активності: 
1) репродуктивно-наслідувальна активність (людина не виявляє інтересу 
до діяльності, активність проявляється лише під дією зовнішнього 
стимулу); 2) пошуково-виконавча (у людини виявляється інтерес до 
діяльності та, отримавши завдання, самостійно його виконує, шукає 
найбільш раціональні шляхи і засоби розв’язання); 3) творча активність 
(характеризується не тільки активним пошуком, але і здатністю різними 
способами розв’язувати поставлене завдання, знаходити нестандартні 
шляхи) [7]. 

Наслідком соціальної активності виступає соціалізація як процес і 
кінцевий результат взаємодії людини з природним, предметним, 
соціокультурним середовищем, результат виховання громадянина 
держави, його фізичного, психічного, соціального й духовного розвитку. 
Соціальне середовище, в якому формується особистість, треба розуміти 
не тільки як оточення, але й як систему можливостей, вимог та очікувань, 
яка виконує конструктивні й диригентські функції щодо цього процесу. 

У цьому контексті соціальна активність виступає рушійною силою 
до діяльності та є складною системою особистості школяра, що включає: 
ініціативність, ґрунтовність знань, умінь і навичок, що формуються 
внаслідок цього процесу. 

На думку Є. Якуби, соціальну активність є показником 
підготовленості й готовності особистості до здійснення соціальних 
функцій, соціальна зрілість є вираженням соціальної активності як якості 
особистості, її культури» [8, с. 7]. 

Н. Корицька вважає, що соціальна активність свідчить про 
досягнення людиною такого рівня інтелектуального, емоційного, та 
вольового розвитку, коли вона усвідомлює своє місце в житті суспільства 
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та відповідальність не лише за свої дії, але й за вчинки інших [3, с. 19]. 
Слід зазначити, що зрілість особистості визначається ступенем залучення 
особистості до розв’язання таких завдань, які вимагають відповідальної 
поведінки. 

Соціальна активність виявляється у здатності людини змінювати 
навколишню дійсність у відповідності до особистих потреб, поглядів 
мети. Разом з тим, в процесі свого розвитку особистість набуває 
цінностей, форм поведінки, переконань, якостей, які необхідні їй для 
існування в соціумі, поступово розширюючи свої соціальні якості. 

Соціальну активність можна окреслити як складну інтегровану 
якість особистості, що виявляється в ініціативній, спрямованій, соціально 
значимій діяльності і готовності діяти в інтересах соціальної спільності.  

Разом з тим, ця якість не є природньою, на її формування 
спрямовані зусилля вчителів, батьків, спільноти. 

М. Монахов [5, с. 10] визначив критерії оцінки соціальних якостей 
учнів початкових класів: 

• товариство – наявність друзів, добровільна участь у колективних 
заняттях, спортивних іграх, прагнення поділитися своїми радощами з 
друзями, безкорислива допомога другу, бажання не підвести свій клас; 

• повага до старших – ввічливість, слухняність, надання посильної 
допомоги вчителям, батькам, дорослим; 

• доброта – доброзичливість, турботливе ставлення до молодших, 
готовність поділитися іграшками, книгами та ін. з товаришами, любов до 
тварин; 

• чесність – щирість, правдивість, звичка не брати без дозволу 
чужі речі, визнання своїх помилок, виконання обіцянок; 

• працелюбність – сумлінне навчання, виконання обов’язків з 
введення домашнього господарства; активна участь у колективному 
обслуговуванні, в суспільно корисній праці, інтерес до занять з праці; 

• бережливість – охайний зовнішній вигляд, порядок в особистих 
речах, дбайливе ставлення до шкільного майна; 

• дисциплінованість – старанність, дотримання правил поведінки 
в школі, на вулиці, вдома, в суспільних місцях, виконання вимог 
колективу класу; 

• допитливість – інтерес до всього нового, невідомого, звернення 
із запитаннями до оточуючих, любов до читання; 

• прагнення бути сильним, спритним – дотримання режиму дня та 
правил особистої гігієни, щоденне виконання ранкової зарядки, інтерес 
до занять фізкультурою, активна участь у спортивних змаганнях. 

Джерелом соціальної активності є ініціативність, вимоги до себе, 
соціальна відповідальність, старанність. 

Успішність формування соціальної активності є відображенням 
мотивації й виявляється саме в ситуаціях вибору та передбачає наявність 
ставлення до ровесників, старших, самого себе, оточуючої дійсності; 
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розвиток у них емоційної сприйнятливості; сформованість моральних, 
комунікативних почуттів (провини, совісті, сорому, відповідальності, 
симпатій, прихильності, поваги, вдячності); гуманістичну установку на 
спілкування; розвинуту емпатію; саморегуляцію емоцій, поведінки у 
міжособистісних взаєминах. Він характеризує розвиток ціннісно-
орієнтаційної свідомості й визначення кола особистісно-значимих 
цінностей [6, с. 92]. 

Ініціативність як складова соціальної активності є основою 
старанності, яка проявляється в здатності індивіда виконувати поставлені 
завдання на високому рівні відповідно до запропонованих вимог, 
громадських правил і норм. 

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні висновки, 
соціальну активність молодшого школяра слід розглядати як особистісну 
якість, як певний шлях його ставлення до загальнолюдського, 
соціального. Вона характеризується мірою прояву сил, можливостей, 
здібностей школярів у класі та поза його межами, виявляється у 
суспільно-значущій діяльності, їх ставленні до себе, інших, оточуючого 
світу. 

Перспективи подальших досліджень полягають в теоретичному 
обґрунтуванні та дослідженні ефективності педагогічних умов 
формування соціальної активності молодших школярів. 
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Литвиненко О. Г. Активність як спосіб ефективності взаємодії 
школярів 

У статті розглянуто поняття «активність», «соціальна активність», 
«активність школяра», «соціалізація», як філософська та педагогічна 
категорія у сучасній довідковій літературі. Визначено ряд підходів щодо 
розуміння соціальної активності особистості у філософії, педагогіці, 
соціології. Узагальнено погляди вчених щодо тлумачення поняття 
соціальна активність. Доведено, що однією з найголовніших умов 
розвитку активності молодших школярів виступає суспільно-значуща 
діяльність, взаємодія індивіда з соціумом, що проявляється у 
різноманітних видах діяльності, задоволенні соціальних потреб. 
Соціальна активність розглядається як рушійна сила до діяльності і є 
складною системою особистості школяра, що включає: ініціативність, 
ґрунтовність знань, умінь і навичок, що формуються внаслідок цього 
процесу. Соціальну активність розглянуто як складну інтегровану якість 
особистості, що виявляється в соціально значимій діяльності і готовності 
діяти в інтересах соціальної спільності. Стаття розкриває особливості 
активності як способу ефективності взаємодії школярів. 

Ключові слова: активність, соціальна активність, соціальна 
активність особистості. 

 
Литвиненко О. Г. Активность как способ эффективности 

взаимодействия.школьников 
В статье рассмотрено понятие «активность», «социальная 

активность», «активность школьника», «социализация», как философская 
и педагогическая категория в современной справочной литературе. 
Определен ряд подходов к пониманию социальной активности личности 
в философии, педагогике, социологии. Обобщены взгляды ученых 
относительно толкования понятия социальная активность. Доказано, что 
одним из главных условий развития активности младших школьников 
выступает общественно значимая деятельность, взаимодействие 
индивида с социумом, что проявляется в различных видах деятельности, 
удовлетворении социальных потребностей. Социальная активность 
рассматривается как движущая сила к деятельности и является сложной 
системой личности школьника, включающий: инициативность, 
основательность знаний, умений и навыков, которые формируются в 
результате этого процесса. Социальную активность рассмотрено как 
сложную интегрированную качество личности, проявляющееся в 
социально значимой деятельности и готовности действовать в интересах 
социальной общности. Статья раскрывает особенности активности как 
способа эффективности взаимодействия школьников. 

Ключевые слова: активность, социальная активность, социальная 
активность личности. 
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Lytvynenko O. Activity as a Means of Efficiency of Interaction of 
Students 

The article discusses the concept of "activity", "social activities", 
"activity of the student," "socialization" as a philosophical and pedagogical 
category in modern reference books. Defined a number of approaches to 
understanding the social activity of the individual in philosophy, pedagogy, 
sociology. Summarized the views of scientists on the interpretation of the 
concept of social activity. Proved that one of the main conditions of activity of 
primary school children acting socially significant activity, the interaction of 
the individual with society, manifested in various activities, meet social needs. 
Social activity is seen as the driving force behind the activities is the complex 
system of the individual student, including: initiative, sound knowledge and 
skills that are formed as a result of this process. Social activity can be defined 
as complex quality integrated personality, manifested in the initiative aimed 
socially significant activity and readiness to act in the interest of social 
community. However, this quality is not natural, its formation directed efforts 
of teachers, parents and community. The article reveals the peculiarities of 
activity as a means of efficiency of interaction of students. Social activity is 
found in the human capacity to change their surroundings according to 
personal needs, attitudes goal. However, in the process of personality 
development takes values, behaviors, beliefs, qualities that are necessary for it 
to exist in society, gradually expanding their social skills. 

Key words: activity, social activity, social activity of the individual. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ  

 
На сучасному етапі розвитку Україна стала на шлях становлення 

незалежної демократичної держави, інтеграції до європейської спільноти, 
що передбачає всебічне утвердження й реалізацію в суспільному та 
індивідуальному бутті людини загальнолюдських та 
загальноєвропейських цінностей. Саме тому метою сучасного освітнього 
процесу виступає не тільки оволодіння навчальними компетенціями з 
різних предметів, а й виховання громадянина-патріота, духовно й 
морально зрілої, толерантної особистості, здатної розбудовувати 
суверенну Україну, забезпечувати поступ нації до світової спільноти. 
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Варто зазначити, що питанню філософського осмислення проблеми 
виховання толерантності особистості присвячені праці Арістотеля, 
Платона, Сократа, які пов’язували процес утвердження державності з 
формуванням високоморального громадянина. Формуванню у 
вихованців ставлення до толерантності як суспільно значущої цінності 
знаходить своє відображення в працях В. Берегового, І. Беха, 
Б. Гершунського, О. Гриви, Т. Болотіної, О. Клєпцової, М. Міріманової. 
Вихованню міжетнічної толерантності, у тому числі й старшокласників, 
присвячені роботи В. Тишкова, З. Мубінової, О. Вербицького та ін. 
Проблеми формування міжособистісної толерантності учнівської молоді 
в своїх роботах досліджують Г. Безюлєва, Г. Скрябіна, Г. Солдатова, 
В. Тернопільська, О. Шарова та ін. 

Різні аспекти громадянського становлення особистості, зокрема, 
психолого-педагогічні основи громадянського виховання підростаючої 
особистості розглядають М. Боришевський, І. Зязюн, О. Киричук, К. Чорна 
та ін.; громадянські цінності особистості (О. Вишневський, С. Золотухіна, 
П. Кендзьор, Л. Корінна, Ю. Руденко, В. Струманський, О. Сухомлинська 
та ін.); особливості виховання громадянськості як інтегративної якості 
особистості (О. Косарєва, Л. Крицька, Н. Чернуха та ін.). 

Аналіз наукових джерел означив необхідність розкриття змістових 
характеристик толерантності як складової формування громадянської 
компетентності особистості. 

Варто зазначити, що толерантність є складною, багатоаспектною, 
суперечливою категорією, що використовується філософами, 
політологами, культурологами, соціологами, психологами та педагогами 
як феномен міжособистісних стосунків і має конкретне тлумачення в 
залежності від специфіки дисципліни в об’єктиві якої вона тлумачиться. 
В результаті аналізу наукової літератури доходимо висновку, що 
більшість науковців визначають поняття «толерантність» як філософську 
категорію, важливий принцип відносин між людьми, соціокультурний 
феномен, ціннісну орієнтацію особистості, соціальну цінність, норму 
соціального життя. З огляду на це, ми визначили поняття толерантність, 
як моральну цінність особистості, яка характеризує терпиме ставлення, 
повагу, сприйняття та розуміння інших людей, незалежно від їхньої 
етнічної, національної або культурної належності; інших поглядів, 
характеру, темпераменту, звичок; різних культурних груп чи їхніх 
представників, різноманітних форм самовираження та самовиявлення 
людської особистості. Водночас, ми розглядаємо толерантність як 
раціональне явище, що проявляється через усвідомлений вибір 
старшокласниками толерантної поведінки, вміння домовлятися із самим 
собою та займати позицію терпимості й довіри у ставленні до оточуючих, 
визнання не тільки своєї цінності, але й цінності іншого.  

Ідея виховання підростаючого покоління на основі толерантності 
бере свій початок із часів античності: від Сократа, який  ідею 
прищеплення громадянських цінностей через становлення 
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високоморальної особистості вважав домінуючою; Антисфена, 
прихильника традицій вільного виховання, тобто виховання у дусі 
толерантності та Платона, який пропагував виховання свідомого 
громадянина ненасильницькими методами [1, с. 36–49]. Отже, 
найяскравішою ідеєю стосовно процесу формування особистості ще з 
давніх часів можна вважати ідею громадянського виховання на засадах 
толерантності, яке було покликано задовольнити потребу приведення у 
відповідність інтересів суспільства й інтересів особистості. 

Загалом, варто зауважити, що система освіти завжди була 
покликана розв’язувати суспільно-значущі завдання. Одним із 
найважливіших завдань сьогодення, яке стоїть перед освітянською 
спільнотою, є громадянська освіта та виховання учнівської молоді на 
засадах толерантності, що в свою чергу має стати провідною умовою 
формування свідомо активних громадян, готових дотримуватися 
демократичних цінностей та настанов у своїй поведінці, продукувати 
громадянські ініціативи та підвищувати демократичну культуру.  

 З точки зору на окреслені питання, варто відмітити вагомий внесок 
видатних педагогів С. Русової, Г. Ващенка, В. Сухомлинського, 
К. Ушинського в обґрунтування й висвітлення сутності громадянськості, 
психолого-педагогічних основ формування національної свідомості 
молоді, які пов’язували ідеї толерантності в педагогіці з питаннями 
народності, свободи та незалежності. Зокрема, К. Ушинський писав: 
«Народ має свою особисту характерну систему виховання; у душі 
людини риса національності криється глибше за всі інші; виховні ідеї 
кожного народу пройняті національністю більше, ніж щось інше» [2].  

С. Русова зазначала, що «…любов до рідної країни − це перший 
найкращий крок до широкої загальнолюдської гуманності, поваги до 
людей; це вияв самоповаги та бажання собі свободи та незалежності», 
проголошуючи необхідність виховання моральних якостей дитини через 
виховання любові й поваги до малої Батьківщини і народу в цілому [3, 
с. 61]. 

Г. Ващенко, підтримуючи ідею національного виховання з опорою 
на загальнолюдські та національні цінності українського народу, 
наголошував, що до цих цінностей належать закон творення добра та 
боротьби зі злом, пошук правди, справедливості, визнання ідеалів любові 
й краси. У праці «Виховний ідеал» педагог підкреслював необхідність 
дотримання принципу толерантності у процесі виховання шанобливого 
та справедливого ставлення до інших народів. Разом з тим, він звертав 
увагу на громадянське виховання осередком якого мала стати школа. 
Досягнення мети, тобто формування цілісної особистості громадянина-
патріота, якій притаманні особистісні якості й риси характеру, спосіб 
мислення, вчинки та поведінка, спрямовані на розвиток демократичного 
громадянського суспільства, Г. Ващенко вбачав не тільки в озброєнні 
учнів знаннями з історії народу та патріотичному вихованні через лекції. 
«Крім слова, потрібне ще й діло» – зазначав педагог. «Учні мають 
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привчатися ретельно виховувати свої громадські обов’язки й відповідати 
за них перед шкільною громадою і педагогами… Школа має стати для 
них маленькою батьківщиною, яку вони люблять і честю якої вони 
дорожать, яку вони разом з педагогами розбудовують… Життя учнів у 
школі має бути найповнішим, задовольняючи, по змозі, всі здорові 
потреби їх, при чому учні мають бути не лише споживачами, а й 
продуцентами…» [4, с. 174–181]. 

Одним із перших звернувся до громадянського виховання, як до 
головної педагогічної проблеми В. Сухомлинський. Педагог зауважував, 
що «… риси громадянина виховуються безліччю впливів педагогічного 
характеру й некерованими соціальними впливами», що набуває 
особливого значення з огляду на виховання підлітків, адже він є  
«... особливо важливий для формування громадянина» [5, с. 213].  

Особливо цінними, на наш погляд, є твердження педагога, що 
«…задовго до повноліття наш підліток має жити громадянськими 
думками й сприйманнями», а «… справжнє громадянське виховання у 
процесі навчання починається там, де думка надихає, пробуджує й 
утверджує прагнення до морального ідеалу» [6, с. 34,58]. 

Серед педагогічно-впливових елементів, запропонованих вченим, 
можна виділити тактовність, терпимість, чуйність: «Будь добрим та 
чуйним до людей. Допомагай слабким та беззахисним. Допомагай 
товаришу в біді. Не твори людям зла. Поважай та шануй матір і батька – 
вони дали тобі життя, вони виховують тебе, вони хочуть, аби ти став 
чесним громадянином, людиною з добрим серцем і чистою душею»; 
доброзичливість, повагу до інших: «Ти живеш серед людей. Не забувай, 
що кожний твій вчинок, кожне твоє бажання відбивається на оточуючих 
тебе людях. Знай, що існує межа між тим, що тобі хочеться, і тим, що 
можна» [7, с. 31–39]. 

У наукових працях дослідників акцентується увага на формуванні 
установок толерантної поведінки особистості на рівні особистості, її 
світогляду, життєвій позиції. Науковці розглядають толерантність, 
насамперед, як повагу та визнання рівності, відмову від домінування і 
насилля, визнання багатомірності та різноманітності людської культури, 
норм, вірувань та відмову від переваги якої-небудь однієї точки зору.  

Визначаючи особливості толерантності як складової 
громадянського виховання дітей старшого шкільного віку, виникає 
необхідність окреслення прагнення до переходу цієї якості особистості у 
потребу та перетворення на цінність у свідомості старшокласників. З 
огляду на це, на окрему увагу заслуговує система цінностей особистості, 
розроблена І. Бехом в якій він зазначає, що розвиток гуманної, вільної, 
відповідальної особистості, а отже і свідомого громадянина 
безпосередньо пов’язаний із системою її духовних цінностей, що 
«… охоплює сенс життя, милосердя, справедливість, чесність, 
толерантність, любов, добро тощо, сенс вищих моральних категорій» [8]. 
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Варто зауважити, що у наш час, коли сучасне українське 
суспільство переживає непростий період свого розвитку, позначений 
труднощами перехідного періоду, зумовлюючи падіння моралі, культури 
взаємостосунків між людьми, а надто юнаків та дівчат в свідомості й 
поведінці яких не сформулювалися та міцно не закріпилися позитивні 
установки й мотиви, значущі ціннісні орієнтації, вкрай важливим стає 
виховання в молодого покоління патріотичності, невід’ємними 
складовими якої являються виховання толерантності, моралі, 
громадянської відповідальності, правової свідомості. 

На нашу думку, це вимагає створення нової системи цінностей, яка 
відповідала б вимогам сучасності та слугувала основою у вихованні 
толерантності у системі громадянського виховання дітей старшого 
шкільного віку. Об’єднуючим елементом цієї системи однозначно має 
виступати людина, збираючи в одне ціле такі компоненти як: моральні 
цінності, громадянські цінності, світоглядні цінності та ін. 

Як вже зазначалося, толерантність є системною характеристикою 
особистості, що усвідомлює свої права і обов’язки стосовно держави. А 
вихідною категорією слугує активність, що передбачає пошук і 
знаходження свого місця в житті, усвідомлення своїх обов’язків стосовно 
держави, суспільства та іншої особистості [9, c. 12]. Саме цей процес 
пошуку і утвердження притаманний юнацькому віку, адже саме в даний 
період їхнього розвитку особливо гостро визначається прагнення до 
самовизначення, самоствердження, самореалізації, що належать до одних 
із найважливіших потреб старшокласників та є умовою їх гармонійного 
соціального розвитку. Уявлення про себе, своє «Я» неминуче породжує 
потребу в реалізації своїх можливостей і здібностей в соціумі, що дає всі 
підстави вважати реалізацію цих вікових потреб юнаків і дівчат ставити 
на передній план оволодіння соціально-комунікативною культурою як 
основного компонента їх особистісного й соціального зростання [10]. 

Соціальне зростання особистості у свою чергу не можливе без 
засвоєння загальнолюдських цінностей основними серед яких, на нашу 
думку є самоцінність особистості, мир, злагода, толерантність людей 
різних рас, віросповідання, національностей, адже сучасна школа, яка 
виступає першою соціальною спільнотою у житті дитини, є 
неоднорідною за своїм складом та передбачає співіснування дітей 
різного соціального рівня, фізичних якостей та можливостей, 
світоглядних позицій родин. Все це сприяє утвердженню та засвоєнню 
головних загальноєвропейських цінностей до яких прагне кожен 
свідомий член сучасного суспільства, а надто учні старшого шкільного 
віку, які проходять етап активного формування та утвердження своєї 
соціальної позиції у суспільстві. Серед таких цінностей варто виділити: 
толерантність стосовно представників інших народів та рас; ідеї мирного 
розв’язання конфліктів; готовність до взаєморозуміння, до визнання та 
виявлення спільного розвитку при одночасному ствердженні 
багатоманітності; відкритість стосовно представників інших народів і 
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культур при збереженні власної культурної неповторності; солідарність і 
любов до ближнього; усвідомлення відповідальності (приватної та 
громадської) та ін.. 

З огляду на вищевикладене, доходимо висновку, що морально-
духовна сфера особистості старшокласників включає в себе певну 
систему таких цінностей, як-от: доброта, справедливість, толерантність, 
щирість, власна гідність, взаємоповага, відповідальність, принциповість 
та ін. 

Отже, успішність формування толерантності в учнів старшого 
шкільного віку відбувається за умови усвідомлення й успішного 
засвоєння ними знань про громадянські права й обов’язки, 
приналежності до соціокультурного довкілля, складниками якого 
виступає родинно-побутова культура, традиції, звичаї та обряди, участі в 
організації і проведенні суспільно корисної, краєзнавчо-пошукової 
діяльності. Відповідно, не останнє місце в цьому процесі займає школа, 
яка покликана створити сприятливі умови для становлення цілісної 
толерантної особистості школяра, а метою виховної роботи має бути ідея 
виховання у дусі толерантності виражена в реальних якостях 
особистості. 
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Пономарьова О. Ю. Толерантність як складова формування 
громадянської компетентності старшокласників 

У статті розкрито сутність поняття «толерантність», яке 
тлумачиться не тільки як соціокультурний феномен, а і як раціональне 
явище, що проявляється через усвідомлений вибір старшокласниками 
толерантної поведінки, вміння займати позицію терпимості й довіри у 
ставленні до оточуючих, визнання не тільки своєї цінності, але й цінності 
іншого. Окреслено погляди дослідників на питання формування цілісної 
особистості громадянина-патріота, якій притаманні особистісні якості й 
риси характеру, спрямовані на розвиток демократичного громадянського 
суспільства. Зазначено, що толерантність є системною характеристикою 
особистості, яка усвідомлює свої права і обов’язки стосовно держави. 
Представлено сутнісні характеристики притаманні старшому шкільному 
віку. Схарактеризовано основні цінності до яких прагне кожен свідомий 
член сучасного суспільства, а надто учні старшого шкільного віку. 

Ключові слова: громадянська компетентність, толерантність, 
соціокультурний феномен, старшокласники, особистість. 

 
Пономарева О. Ю. Толерантность как часть формирования 

гражданской компетентности старшеклассников 
В статье раскрыта сущность понятия «толерантность», которое 

объясняется не только как социокультурный феномен, но и как 
рациональное явление, которое проявляется через осознанный выбор 
старшеклассниками толерантного поведения, умения занимать позицию 
терпимости и доверия в отношении к окружающим, признание не только 
своей ценности, но и ценности другого. Очерчено взгляды 
исследователей на вопрос формирования целостной личности 
гражданина-патриота, которой присущие личностные качества и черты 
характера, направленные на развитие демократического гражданского 
общества. Отмечено, что толерантность является системной 
характеристикой личности, которая осознает свои права и обязанности 
относительно государства. Представлены сущностные характеристики 
присущие старшеклассникам. Охарактеризовано основные ценности, к 
которым стремится каждый сознательный член современного общества, 
а тем более дети старшего школьного возраста. 

Ключевые слова: гражданская компетентность, толерантность, 
социокультурный феномен, старшеклассники, личность. 

 
Ponomareva O. Tolerance as an Integral Part of Senior Age Pupils’ 

Civil Upbringing 
The article is devoted to the problem of essence of the concept of 

tolerance, which is not only a difficult, multidimensional, contradictory 
category, which is explained as an important principle of relations between 
people, social phenomenon, valued orientation of personality, but also as the 
rational phenomenon, which is shown up through the realized choice of the 
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senior pupils of tolerant conduct, the ability to be honest and occupy a position 
of tolerance and trust in an attitude toward other people, confession  not only 
of your own needs and interests but also others. Some ideas of researchers to 
the question of forming person’s civil feelings as an integral part of their 
personality, with strong believe and tolerant qualities, directed on the 
development of democratic civil society are outlined. It is marked that 
tolerance is a one of the main characteristics of personality, which realizes 
rights and duties in relation to the state. Some essence features of senior 
school age in relation to a search and finding of personal position in life, 
awareness of the duties to the state, society and other personalities are 
presented. The basic values which every conscious member of modern society 
aspires to, as well as students of senior school age, which are on the stage of 
the active forming and claiming of the social position in society are  
characterized. 

Key words: civil upbringing, tolerance, social phenomenon, senior 
pupils, personality. 
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ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗНЗ ЯК ДОМІНАНТНА УМОВА ЗМІЦНЕННЯ 
ЗДОРОВ’Я ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 

 
Здоров’я дітей і підлітків є найактуальнішою проблемою і 

предметом першочергової важливості. Питання дитячого здоров’я 
залишаються пріоритетними на тлі політичних, економічних та 
морально-етичних проблем суспільства. Тому важливим стратегічним 
напрямом загальноосвітніх навчальних закладів є вирішення проблем 
комплексної реалізації оздоровчої функції шкільної освіти, забезпечення 
фізичного й духовного здоров’я учнів. До нових соціальних функцій 
освіти слід віднести й соціально-терапевтичну, що покликана значно 
підвищити рівень готовності особистості випускника до успішної 
життєдіяльності в складних умовах соціального середовища, 
попередження нервово-психічних і соматичних захворювань та 
виникнення залежностей від психотропних речовин через оздоровлення 
психіки людини в цілому, розвиток її особистісних якостей, які потрібні 
для гармонізації соціальних зв’язків і збереження здоров’я. У наш час 
учень повинен мати можливість пізнати себе, особливості людського 
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організму, основні засоби здорового способу життя, запобігання різним 
захворюванням, шкідливим звичкам; уміти керувати своїм здоров’ям, що 
дасть їй шлях до повноцінного життя. Сьогодні дуже важливо під час 
навчання в школі навчити самому піклуватися про власне здоров’я, 
сформувати установку на підтримку власного здоров’я без застосування 
медикаментозних засобів. 

Головними напрямами фізкультурно-оздоровчої діяльності 
визначені забезпечення та розвиток фізичного і морального здоров’я, 
комплексного підходу до формування розумових і фізичних якостей 
особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до 
активного життя і професійної діяльності на принципах індивідуального 
підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, систематичності цього 
процесу тощо [1, с. 86–87]. Дослідженнями науковців (В. Дрофа, 
А. Іванов, А. Морозова, О. Савченко) обґрунтовано, що суттєво 
підвищувати стан здоров’я учнів може навчальне середовище. 

Дослідження теоретичних і прикладних аспектів проблеми 
здоров’язбереження молодого покоління перебувало в полі посиленої 
уваги вітчизняних та зарубіжних науковців (Н. Беседа, Л. Горяна, 
О. Дубогай, Л. Попова, С. Лапаєнко та інші). Сутність валеологічної 
культури учнів за сучасних умов навчання знайшла висвітлення у працях 
таких дослідників, як: Т. Бойченко, О. Бондаренко, Л. Ващенко, 
М. Гончаренко, В. Горащук, В. Грибань, С. Кондратюк та інші). 
Ґрунтовний аналіз чинників формування здоров’язбережувального 
освітнього середовища в загальноосвітньому навчальному закладі 
здійснили О. Ващенко, В. Звєкова, О. Клестова, К. Оглоблін та інші. 
Науковці акцентували увагу на залежності ефективності дидактичного 
процесу від наявності здоров’язбережувального навчального середовища, 
що є одним із пріоритетних напрямків роботи сучасної школи. 

Мета статті – розкрити деякі педагогічні аспекти 
здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітнього навчального закладу 
як домінантної умови зміцнення здоров’я підростаючого покоління. 

Як відомо, стан здоров’я учнів сучасної школи залежить від 
багатьох факторів, серед яких: 

• нерухомість сидіння під час навчання (сколіоз та поганий зір); 
• постійне напруження під час письма (ознаки стенокардії, 

порушення постави, короткозорість); 
• навчальне середовище із негативною екологією (закриті 

приміщення, обмежений простір, заповнені одноманітними і штучно 
створеними предметами) (імунно-захисні функції); 

• інформаційний принцип побудови навчального процесу, вплив 
електронних засобів масової інформації (неврастенія, підірвана психіка); 

• сімейні негаразди, незбалансоване харчування, ранні шкідливі 
звички (куріння, алкоголізм, наркоманія) [6]. 

Ця статистика свідчить про перевагу суспільних впливів на 
здоров’я і є підтвердженням думки про відповідальність суспільства та 
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держави за здоров’я, наявність протиріччя між декларованим і реальним 
правом підростаючого покоління на здоров’я. 

Найбільш значний приріст порушень стану здоров’я відзначений у 
найбільш критичні періоди дитинства: у молодших школярів – в 7, 
10 років і у підлітків у період від 12 до 17 років. При цьому вважається, 
що негативний вплив внутрішньо шкільного середовища і, перш за все, 
перевантажень в початковій школі становить 12%, а в старшій – 21%. 

Багато дослідників відзначають чітку залежність числа і характеру 
порушень в стані здоров’я школярів від обсягу та інтенсивності 
навчальних навантажень. Інтенсифікація навчання, не підкріплена 
системою оздоровчих заходів, призводить до значно більш вираженим 
змінам у стані здоров’я дітей. Отже, лише спільними зусиллями 
медичних працівників і педагогів при зацікавленості батьків можлива 
мінімізація впливу несприятливих факторів навчання на здоров’я дітей. 
Особливе місце в цьому оздоровчому процесі відводиться освітній 
системі, перш за все за рахунок широкого впровадження в діяльність 
освітніх закладів так званих здоров’язберігаючих технологій. Зокрема, у 
багатьох освітніх закладах різних регіонів України є досвід використання 
таких заходів як спеціальна система профілактики порушень постави, 
зору, додаткова вітамінізація, комплекс фізіотерапевтичних процедур, 
загартовування та ін. Все ширше в системі харчування дітей шкільного 
віку використовуються продукти функціонального харчування: збагачені 
вітамінами і мінералами. Активно розробляються нові інноваційні 
технології навчання, в основі яких лежить інформаційно-діяльний підхід. 
У діяльність освітніх закладів впроваджуються сучасні технології 
розвиваючого естетичного комплексу, що перетворюють освітній процес 
в вільний і легкий, привабливий і цікавий для учнів, сприяють освоєнню 
всього спектру видів навчальної діяльності. 

У керівних документах Міністерства освіти і науки визначена 
система заходів з охорони та зміцнення здоров’я учнів, що враховує 
найважливіші характеристики освітнього середовища з точки зору його 
впливу на здоров’я учнів [4, с. 57–62]. 

У той же час, необхідно відзначити, що в більшості шкіл системний 
підхід до збереження та зміцнення здоров’я учнів практично відсутній, 
обмежуючись разовими, короткочасними або вузькоспеціалізованими 
заходами. 

Створення оптимальних можливостей для реалізації власного 
потенціалу кожної дитини є одним із вагомих кроків до формування 
здоров’язбережувального навчального середовища. Педагоги 
підтримують сприятливі умови для ефективного корекційного навчання, 
виховання та розвитку дитини, допомагаючи їй реалізувати власний 
потенціал [3, с. 65]. Саме тому необхідно створити такі умови навчання, 
які б забезпечили збереження та зміцнення їх стану здоров’я або хоча б 
не впливали негативно на фізичний і духовний розвиток. Одним із 
напрямів розв’язання цієї проблеми є, на нашу думку, створення у 
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загальноосвітньому навчальному закладі здоров’язбережувального 
навчального середовища. 

Створити здоров’язбережувальне середовище в умовах навчання – 
це значить створити відповідне навчальне середовище. Н. Прибиловська 
розглядає «здоров’язбережувальне середовище» як сукупність таких 
понять як «здоров’я» та «педагогічне середовище», що дозволяє 
визначити здоров’язбережувальне освітнє середовище (зокрема 
навчальне) [5]. 

Інтегруючи сучасні підходи до пояснення сутності та змісту 
поняття «здоров’язбережувальне середовище», ми одностайні в 
розумінні цього педагогічного феномену з С. Дудко: 
здоров’язбережувальне навчальне середовище – таке навчальне 
середовище, у якому завдяки формуванню цілісності свідомості, 
життєствердного здоров’язбережувального образу світу учня, його 
здоров’язбережувальної компетентності, забезпечується формування 
здорового способу життя дітей, відповідальне ставлення до свого 
здоров’я і здоров’я оточуючих, до довкілля, контролюються всі складові 
здоров’я [2, с. 34–35]. 

Основними напрямами створення освітньо-виховної діяльності в 
здоров’язберігаючому середовищі є: 

• створення умов для зміцнення здоров’я школярів та їхнього 
гармонійного розвитку; 

• організація навчально-виховного процесу з урахуванням його 
психологічного та фізіологічного впливу на організм учня; 

• розробка і реалізація навчальних програм з формування 
культури здоров’я і профілактики шкідливих звичок; 

• корекція порушень здоров’я з використанням комплексу 
оздоровчих і медичних заходів; 

• медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, 
фізичного і психічного розвитку школярів; 

• функціонування служби психологічної допомоги вчителям і 
учням щодо подолання стресів, тривожності, гуманного підходу до 
кожного учня, формування доброзичливих відносин у колективі; 

• контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм організації 
навчально-виховного процесу, нормування навчального навантаження і 
профілактики перевтомлення учнів; 

• організація збалансованого харчування учнів у школі; 
• відпрацювання нормативно-правових документів, що 

регламентують діяльність шкіл сприяння здоров’ю. 
Особливого значення набуває пошук ефективних методичних 

підходів для прищеплення учням інтересу до занять фізичною культурою 
та впровадження новітніх технологій у систему шкільного фізичного 
виховання. 
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Сьогодні урок, як основна форма організації навчально-виховного 
процесу, вже не вважається сучасним, хоча б він і вирізнявся всім 
різноманіттям найсучасніших засобів та педагогічних прийомів, якщо у 
дитини під час його проведення погіршується здоров’я. Тому 
обов’язковими на уроках є фізкультхвилинки, практика яких, на жаль 
нівелюється. Вони дозволяють знімати стан утомленості на уроці, 
ослабити психологічну напруженість, викликану інтенсивністю занять і 
просто дати дитині можливість порухатися. 

Важливу роль в зміцненні здоров’я учнів відіграє залучення дітей 
до спортивних секцій, спортивних заходів. Гарною традицією стало 
проведення в школах для дітей та батьків спортивних змагань «Тато, 
мама і я – спортивна сім я». 

Велика увага для пропаганди здорового способу життя 
приділяється позакласній роботі. Пропонується великий спектр заходів: 
турпоходи, екскурсії, дні здоров’я, свята рухливих ігор, веселі старти, 
класні часи і бесіди з такою тематикою: «Я – моє здоров’я – моє життя», 
«Природні чинники здоров’я» та інші. 

Таким чином, високий рівень функціональних порушень і хронічної 
патології у школярів, негативна динаміка стану здоров’я в процесі 
навчання обумовлюють з одного боку високу актуальність наукових 
досліджень в цій області, з іншого – необхідність вдосконалення роботи 
освітніх установ в напрямку збереження, зміцнення і формування 
здоров’я учнів. У вирішенні проблеми стану здоров’я дітей, що 
навчаються в освітніх установах, необхідний комплексний підхід, що 
включає зусилля як системи освіти, так і охорони здоров’я і потребує 
пильної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, 
представників громадськості. Однак, особливе місце та відповідальність 
з оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна й має 
всі можливості для того, щоб зробити освітній процес 
здоров’язберігаючим, і в цьому випадку мова йде вже не просто про стан 
здоров’я школярів, а про майбутнє України. Комплексний підхід до 
оцінки стану здоров’я дітей, впровадження нових оздоровчих технологій 
дадуть змогу попередити зростання функціональних порушень та 
органічної патології у школярів. 
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Щурова Н. В. Педагогічні аспекти здоров’язберігаючої 

діяльності ЗНЗ як домінантна умова зміцнення здоров’я 
підростаючого покоління 

У статті основну увагу приділено аналізу стану фізичного здоров’я 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів та акцентовано на 
необхідності створення здоров’язбережувального середовища як 
основної умови зміцнення та збереження здоров’я школярів. 
Проаналізовано реальний стан організації здоров’язбережувального 
середовища в освітньому процесі сучасної школи. З’ясовано основні 
складники здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітнього закладу. 

Ключові слова: здоров’я, здоров’язбережувальне навчальне 
середовище, фізичне виховання, фізичний розвиток, фізичне виховання. 

 
Щурова Н. В. Педагогические аспекты здоровьесберегающей 

деятельности ОУЗ как доминантное условие укрепления здоровья 
подрастающего поколения 

В статье основное внимание уделено анализу состояния 
физического здоровья учащихся общеобразовательных учебных 
заведений и сделан акцент на создании здоровьесберегающей среды как 
основного условия в сохранении и укреплении здоровья школьников. 
Проанализировано реальное состояние здоровьесберегающей среды в 
образовательном процессе современной школы. Выяснены основные 
составляющие здоровьесберегающей деятельности 
общеобразовательного учереждения. 

Ключевые слова: здоровье, физическое воспитание, 
здоровьесберегающая учебная среда, физическое развитие, физическое 
воспитание. 

 
Shchurova N. Pedagigical Aspects of Health-Serving Activity at 

Secondary Schools as a Dominating Reason of Strengthening Young 
Generation Health 

The article focuses on the analysis of the physical health of the students 
of secondary schools and addresses to the problem of health protection and 
strengthening, becoming an active person, which will be formed with 
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perception of their own health as a personal value. The concept of this 
approach is based on the modern sport students’ school education. 

Thus, the main purposes of sport and recreational activities are 
determined with the advance of certain physical and moral health, integrated 
approach to the development of mental and physical qualities of the individual 
and improvement of the physical and psychological preparation for active life 
and professional activities on the basis of individual approach, priority of 
health-improving orientation, systematic of school process, etc. 

The health-preserving technologies are considered as a system of 
measures, which protect and strengthen the health of students, take into 
account the most important characteristics of the educational environment, 
among which the most important are the following: the environmental factors 
(economic, environmental, social), factors of the school environment 
(qualitative assessment of school buildings, sanitary, medical, sports 
equipment and accessories, quantitative and qualitative characteristics of the 
contingent of the school), organization of the educational process and the 
mode of workload forms, methods of health-preserving activity of the 
institution of general education, the dynamics of current and chronic diseases. 

The profile sport training helps to attract children and teenagers to 
regular physical activity in order to enhance their health and gain the 
significant health-improving effect on physical education. 

The comprehensive approach of educational and health-protecting 
institutes assists in solving the problem of state of the children. 

Key words: health, physical education, saving environment of Secondary 
Educational, physical development. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ 
 

УДК 376 
 
А. А. Белецкий, Л. В. Сарнацкая, С. В. Сарнацкий 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ НОРМЫ  

И ПАТОЛОГИИ (ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД. КЛАССИЧЕСКАЯ 
ЭЛЛИНСКАЯ ЭПОХА) 

 
Проблема определения понятий «болезнь–здоровье», «норма–

патология», а точнее вопрос многообразия нормы, судя по истории 
вопроса, относится к вечным проблемам медицины, психиатрии, 
клинической психологии. 

Успехи многовекового стремления раскрыть содержательную 
сущность бинарной оппозиции «норма/аномалия» пока что привели к 
пониманию размытости представлений о границе между этими 
сложными социальными категориями.  

В современном научно-практическом аспекте проблема 
отграничения нормы и патологии хотя и приняла болем-менее 
конкретные очертания, однако и по сей день остается крайне сложной. 

Сложность решения этого вопроса в обилии вариаций внутренней 
жизни человека, в силу чего нормальное для одного человека может быть 
отклонением от нормы для другого.  

Как реальные наблюдения, так и использование современных 
психологических методов исследования обнаруживают наличие 
огромного разнообразия параметров, характеризующих психическую 
деятельность человека в различных условиях, и, что особенно важно, 
исключительно широкий диапазон колебания этих параметров 
(психофизиологических показателей, свойств характера, особенностей 
личности и пр.) у разных людей. 

Какое поведение следует считать нормальным, а какое 
патологическим? Объективного ответа на этот вопрос не существует. Всё 
зависит исключительно от критериев, санкционированных 
представителями данной культуры в определенную историческую эпоху. 

То, что вчера считалось ненормальным, завтра, возможно, будет 
казаться нормальным, а то, что нам представляется неприемлемым, 
иногда очень хорошо вписывается в жизнь других народов. 

Существует одна всеобщая норма для всех людей – бережное 
отношение к ценностям других культур, к разнообразию культур и 
образов жизни. Это естественный и непреложный закон.  

Исследуемая проблема имеет истоки в глубокой древности, в 
предутренних сумерках развития человечества. В частности, описание 
различных вариантов отклонения от нормального поведения встречается 
в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, индийском эпосе «Махабхарата», 
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исландском «Младшая Эдда», финском «Калевала», в священных текстах 
Библии, Корана и Талмуда.  

История психиатрии как науки о душевных болезнях имеет 
примерно тот же возраст, что и разум у человеческих существ. То есть – 
берёт начало ещё с первобытнообщинного строя. Древние прекрасно 
понимали, что причины различных отклонений в поведении членов 
общины гнездятся в голове. До нашего времени дошли ископаемые 
черепа с дырочками, которые, согласно мнениям ряда исследователей, 
свидетельствуют о попытках выпустить «злых духов» вон. 

Для человека древнего мира были свойственны острейшие 
переживания психической идентичности с природными явлениями, где 
психическая жизнь индивида определялась «мистическим участием» в 
духовном пространстве, общем всему существующему. Эта 
нерасчлененность индивидуальной человеческой и природной духовной 
стихий использовалась знахарями и колдунами.  

Человек, выброшенный в жёсткие реалии жизни, был склонен к 
неожиданным восприятиям мироздания. Это потом «неожиданности» эти 
стали с лёгкой руки психиатров причислены к абнормальному 
поведению.  

Глубочайшее прошлое человечества (хронологическое движение 
человечества) было не простым набором бессознательного, но таило в 
себе множество зародышей (спор) будущих состояний сознания и 
психики, ментальных состояний и ситуаций, взрывов творческих идей. 
Именно тогда зародилась практика психического воздействия одного 
человека на другого или человека на группу людей с целью 
определенной ориентации психической энергии, преодоления 
психического, эмоционального кризиса. Фундамент современных 
исследований «необычных» проявлений сознания был заложен людьми 
доисторических времен и первобытных культур. 

История психиатрии началась с попыток облегчить страдания 
другого путем влияния на него. В те времена, когда психические и 
физические недуги не разграничивались, роль психиатра мог взять на 
себя любой, кто стремился облегчить боль другого. Поэтому история 
психиатрии восходит к появлению первых профессиональных целителей, 
верховных жрецов, колдунов, из которых зачастую формировались 
своеобразные классы и касты элит.  

И произошло это благодаря появлению речи. Поршнев блестяще 
оформил её роль, приписав ей функции материального реле, 
связывающего каждый отдельный мозг и общество, индивидуальное 
поведение и социально-экономическое содержание. При этом он имел в 
виду «не лингвистическое понятие «языка», а психолингвистическое 
понятие речевого общения» [2, с. 187]. 

Связующим звеном между миром людей и миром духов были 
представители таких каст, совмещавшие в себе функции жреца, знахаря, 
психиатра, учителя и пророка. 
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Это были люди, способные не только управлять стихиями 
(вызывать дождь или солнечное затмение), предсказывать победу в войне 
или влиять на урожай, но и способные к врачеванию. 

Будущий знахарь проходил суровую школу психотренажа и 
испытаний, вплоть до искусственно вызываемых психозов при строгом 
соблюдении тщательно разработанной церемонии посвящения. 
Претендент на пост знахаря должен был сам стать больным. Этого 
требовал ритуал. Исцелившись с помощью учителя, древний аспирант 
усваивал одновременно различные варианты ритуальных целительных 
манипуляций. Излечившись, он удостаивался чести стать помощником, 
ассистентом своего учителя.  

Несмотря на доминировавшие в те времена представления о 
психических заболеваниях как следствии недовольства богов за 
недостаточное поклонение им, часто обращались за помощью к лекарям 
и знахарям, занимавшимся «врачеванием телесных болезней». К тому же 
богов было много и можно было поклониться, т.е. сменить покровителя, 
другим богам. Благо, чужие боги принимали без очереди. 

Древневосточные цивилизации внесли огромный вклад в познание 
человеческой души, ее болезней и методов исцеления. В Древних 
Месопотамии, Египте, Персии, Индии, такая практика была 
органической частью религиозных практик. Это определяло во многом 
непостижимые для современного сознания методы воздействия на 
внутренний мир и ментальность человека. 

Ветхий Завет принес новое понимание мироздания и 
мироощущения, в том числе здоровья и болезни. Моисей остроумно и, 
главное, на века обрёк евреев на постоянные беды и сделал их же самих 
виновниками. С присущей евреям хитростью он дал жизнь ретрофлексии 
агрессии. С тех пор религиозный еврей вырывает только Свои волосы, 
колотит только Себя в грудь. Господь же непогрешим, он создатель и 
творитель всего, он творец мира и податель жизни. С безумием и вовсе 
просто – оно великая божественная кара за неверие или грех, и только 
Бог может дать исцеление. Практическое врачевание стало как бы 
человеческой реализацией воли создателя. 

Большинство книг по истории наук по заведенному порядку 
начинается ссылками на Древнюю Грецию. Изучающие практически 
любой академический предмет прежде всего уделяют внимание 
античному греческому миру. Это чисто символическая функция, 
настойчиво подталкивающая нас к утверждению, что все ценное, что 
имеется в западной науке и теоретической мысли, берёт начало в 
мудрости древних. Древняя Греция, или, как поэтично ее называли в 
древние века, Эллада, стала колыбелью многих наук. 

И рассматривать это нужно как необходимое средство познания 
источников глубоко проникающей интеллектуальной традиции. Лишь 
благодаря таким экскурсам стало возможным понимание того, как, 
передаваясь через культуру, развивались и модифицировались различные 
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образы мыслей, приводя к хорошо известным достижениям или 
сдерживая развитие цивилизаций пост-классического периода. Римская 
цивилизация, будучи истинным образцом для многих событий 
европейской истории, во многих своих главных чертах была по-
скромному «эллинской».  

На жизненном пространстве, примерно равному размерам 
Донбасса, на протяжении периода, меньшего трех сотен лет, греко-
язычное население, «отжившие белые европейцы», как их называют 
некоторые в сегодняшнем мире, породило плеяду выдающихся 
исследователей природы и человеческого духа. Философов: Фалеса, 
Анаксагора, Эмпедокла, Парменида, Зенона, Пифагора, Протагора, 
Сократа, Платона и Аристотеля; драматургов Эсхила, Софокла, 
Еврипида и Аристофана; историков Геродота, Фукидида и Ксенофонта; 
врача Гиппократа; политического лидера Перикла; скульптора Фидия; а 
также различные школы и традиции, которые стали ассоциироваться с 
этими именами. 

Сократ, Платон, Аристотель разработали оригинальные концепции 
человеческого сознания и учения о душе, в той или иной мере 
определившие контуры всей дальнейшей философии и культуры.  

Древнегреческие врачеватели попытались дать классификацию 
душевных заболеваний и предложили системные варианты их лечения.  

Рационалистические представления древних греков об унигенезе 
(развитии материальной Вселенной) были гармоничной надстройкой над 
хаосом мифологических и магических представлений о бесконечных, 
многоформенных и многосмысленных психических взаимодействиях, 
пронизывающих макрокосм – вселенную, и микрокосм – человека. Эти 
представления во многом определяли характер медицины в классический 
период, придав ей гибкость, разнообразие и глубину, тем самым 
предвосхитив ряд современных концепций в психологии и психиатрии. В 
частности особую роль сновидений в психическом мире человека, 
значение бессознательной сферы для мотиваций поступков людей и 
человеческих сообществ и многое другое. 

Более прагматичные древние римляне создали систему методик 
воздействия на психические расстройства и их реабилитации. Ими было 
впервые высказано мнение, что причинами многих болезней могут быть 
эмоциональные и нервные перенапряжения. В Древнем Риме 
практиковали два типа лечения душевнобольных – мягкий и жесткий – с 
соответствующей организацией лечебниц и типами ухода. 

Ранние греческие философы, чьи исследования по естествознанию 
были возрождены в период Ренессанса, проложили путь Гиппократу и 
его школе к переходу от мистических взглядов к рациональным 
подходам в изучении мира, что дает нам право считать их истинными 
прародителями нашей современной эры. 

Неоценим научный вклад греков в психологическую науку. 
Поворот научной мысли от космологических идей к изучению человека 
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может быть прослежен через появление школы пифагорейцев. Не только 
рационалистический идеализм Платона, но и медицина Гиппократа 
восходят к Пифагору. Понятно, что интеллектуальный поворот от 
внешнего мира к человеку должен был усилить интерес к личности 
человека, его душе и телу. Тело человека занимает как бы 
промежуточное положение между внешним и внутренним миром 
индивида. И оно могло рассматриваться одновременно и как часть 
наружного объекта изучения, и как структура самопознания. Это и часть 
внешней реальности мира, и составная психологической сущности. 
Понимание этого стало поворотным пунктом в стремлении человека к 
самопознанию. 

Два направления, восходящих к Пифагору, – направление Платона 
и направление Гиппократа – явились истоком отделения психологии от 
медицины, что сохраняется и до настоящего времени. Слияние этих двух 
направлений стало намечаться только в наши дни. 

Вклад греческой медицины в лице Асклепиада, возрождение идей 
Гиппократа Аретеем, некоторые анатомические находки Галена, 
гуманизация лечения душевнобольных Сораном и Цицероном – все это 
способствовало значительному прогрессу в психиатрии. 
Распространение римских этических концепций в значительной мере 
подготовило почву для будущего развития психиатрии. 

Предметом изучения настоящей статьи является, нельзя сказать, 
чтобы мало, но недостаточно убедительно исследованная тема – 
соотношение нормы и патологии в исторической и социокультуральной 
ретроспективе. Имеется в виду соотношение психологических, 
психиатрических и психопатологических концепций с политическими, 
экономическими, научными, религиозными, культурными 
обстоятельствами соответствующего времени. Исторические факты не 
существуют сами по себе. Взаимодействуя с человеческим восприятием 
в процессе социализации единой человеческой психики, они всякий раз 
возникают заново.  
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Белецький А. А., Сарнацька Л. В., Сарнацький С. В. Історичні 
підходи до проблеми норми і патології (Найдавніший період. 
Класична еллінська епоха) 

Ця робота – перша у циклі статей про історичні та культурологічні 
підходи щодо осмислення дихотомії «норма– патологія» в релігійних і 
світських координатах. Драматична взаємодія частин, які складають цю 
дихотомію, створила захоплюючий сюжет психіатрії та клінічної 
психології. 

Визначення психічної норми, її відмежування від аномальних і 
хворобливих змін психічної діяльності є надзвичайно складною 
проблемою. Недостатньо вивчені принципи організації психіки та й 
самої її суті обумовлює наявність великого різноманіття теоретичних і 
методологічних підходів до визначення психічного здоров’я, психічної 
норми, меж цієї норми. 

У статті наведені деякі результати реставрації систем 
світосприйняття у минулому. 

Ключові слова: унігенез, історіогенез, соціогенез, норма, патологія, 
психіатрія, клінічна психологія. 

 
Белецкий А. А., Сарнацкая Л. В., Сарнацкий С. В. 

Исторические подходы к проблеме нормы и патологии (Древнейший 
период. Классическая еллинская епоха) 

Данная работа – первая в цикле статей об исторических и 
культурологических подходах в осмислении дихотомии «норма– 
патология» в религиозних и светских координатах. Драматическое 
взаимодействие составляющих дихотомии, создало занимательный 
сюжет психиатрии и клинической психологии. 

Определение психческой нормы, ее отграничение от аномальных и 
болезненных изменений психической деятельности является 
чрезвычайно сложной проблемой. Недостаточнаяизученность принципов 
организации психики и самой ее сути обусловливает наявность великого 
разнообразия теоретических и методологических подходов к 
определению психического здоровья, психической нормы, границ этой 
нормы. 

В данной статье представлены некоторые результаты реставрации 
мировоззренческих систем прошлого. 

Ключевые слова: унигенез, историогенез, социогенез, норма, 
патология, психиатрия, клиническая психология. 

 
Beletskyi A., Sarnatskaya L., Sarnatskyi S. The Historical 

Approaches of the Problem of Norm and Pathology (The Ancient Period. 
Classical Hellenic Era) 

This work is the first in a series of articles about the historical and 
cultural approaches to understanding the dichotomy of "norm– pathology" in 
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religious and secular coordinates. The dramatic interaction of this dichotomy 
has created an entertaining story of psychiatry and clinical psychology. 

The definition of mental norms, its delimitation from the anomalous and 
abnormal changes of mental activities is an extremely challenging problem. 
Insufficient knowledge of the principles of the psyche and its nature 
determines the wide diversity of theoretical and methodological approaches to 
the definition of mental health, mental norm, the boundaries of this rule. 

The authors have tried to build a chaos of extant realities into a coherent 
system by the composition or reconstruction of real facts. To retrieve this data 
the authors had to perform a certain amount of research and analysis. Some 
results of the restoration of philosophical systems of the past presented in this 
article. 

And let the authors do not say anything new - a new disposition of the 
material itself: when playing with a ball, then use the same ball, only one 
throws it better than the other. 

Key words: unigenes, estrogenes, sociogenesis, norm, pathology, 
psychiatry, clinical psychology. 
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ПЕДАГОГІЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 У КАТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА  

ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 
 
Сучасний стан розвитку Української держави характеризується 

збільшенням інтересу суспільства до своєї спадщини – культурної, 
наукової та історичної. 

З огляду на сучасні проблеми формування національної 
ідентичності в світлі педагогічної діяльності, стає актуальним вивчення 
культурного і педагогічного досвіду минулого. В свій час над проблемою 
вивчення історичного педагогічного досвіду працювали як колективи, 
так і окремі науковці. Увагу багатьох науковців привертає період 
визначних реформ в освітній галузі, який охоплює другу половину ХІХ – 
початок ХХ століття.  

На наш погляд, найбільшу цікавість викликають освітні процеси, 
що відбувалися протягом означеного періоду на території 
Катеринославської губернії. На основі широкого аналізу і співставлення 
загальних освітніх процесів, діяльності педагогів-демократів та окремих 
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педагогічних товариств минулого і сучасних зрушень в сфері освіти, ми 
можемо отримати змогу моделювання подальшого розвитку освітньої 
галузі.  

Педагогічна діяльність видатних педагогів, прогресивні ідеї яких 
суттєво вплинули на розвиток освіти у Катеринославській губернії, 
досліджувалася М. Веркальцем, О. Давиденковим, Е. Дніпровим, 
О. Мазуркевичем, О. Неживим, Л. Рябовол, С. Саяпіною та іншими. 
Подальше вивчення педагогічно-цінної спадщини необхідне і для 
наукового обґрунтування подальшого розвитку та вдосконалення 
системи народної освіти, тобто для здійснення педагогічних прогнозів 

Метою статті є дослідження педагогічно-просвітницької діяльність 
окремих педагогів Катеринославщини і просвітительського товариства 
«Просвіта» у Катеринославській губернії  другої половини ХІХ – початку 
ХХ століття 

Для даного регіону дослідження велике значення має просвітницька 
діяльність і погляди педагогів Катеринославщини (В. Васильченка, 
Б. Грінченка, Я. Чепіги, С. Черкасенка тощо) Саме вони своєю 
практичною діяльністю закладали підґрунтя нової школи. 

Так, Б. Грінченко, у своїх художніх та педагогічних творах 
відобразив антинародну освітню політику царського уряду. Він викриває 
двобічність реформ, що були впроваджені урядом впродовж другої 
половини ХІХ – на початку ХХ століття. Видатний педагог 
підкреслював, що незважаючи на зміни у законодавчій галузі країни, її 
загальний устрій залишився без змін. Б. Грінченко писав, що цар надав 
народу «конституцію, зате – не треба буде й раю! Самодержавія ж основ 
займать не дозволяю» [1, с. 89]. Тим самим педагог визначив 
найсуттєвішу перешкоду на шляху як розвитку суспільства вцілому, так і 
розвитку народної освіти зокрема. Вона полягала, перш за все, у 
небажанні уряду змінювати суспільний устрій держави. Ставлячи себе на 
місце уряду, Б. Грінченко пише: «І щоб уже зреформувать до краю Русь 
святую, – професорів я розжену, просвіту я скасую» [1, с. 89]. 

Серед загальних поглядів щодо реалізації принципу народності у 
навчанні, що були проголошені М. Пироговим, К. Ушинським, 
Б. Грінченком та іншими видатними педагогами, чільне місце займає 
позиція катеринославського вчителя, новомосковського гласного 
С. Черкасенка. Головну увагу він спрямував на ідею патріотичної 
спрямованості навчання. Для її реалізації він пропонував наповнювати 
навчальний розклад заняттями з історії краю, літератури, проведення 
різноманітних позашкільних заходів для учнів, організації публічних і 
внутрішкільних читань на історичні, патріотичні, моральні теми [3, 
с. 20]. Окрім того, на думку С. Черкасенка, патріотичне виховання і 
навчання школярів поєднувало народну школу із родиною, сприяло 
значному підвищенню статусу народного вчителя і підвищувало інтерес 
селян до освіти. Педагог вважав також за необхідне розвивати в учнів 
творчість, розширювати світогляд, збагачувати їхню мову новими 
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словами і тим самим прагнути до розвитку мислення учнів. Для цього 
педагог пропонував такі види робіт, як твори, усні вправи у формі 
невеличких оповідань, вивчення напам’ять уривків з творів чи віршів, 
цитування, самостійне складання віршів про рідний край тощо. На думку 
С. Черкасенка, це повинно було сприяти формуванню у школярів не 
тільки почуття патріотизму та любові до Батьківщини, але й навчити 
«вправного мовлення», навчити їх грамотно висловлюватися [3, с. 29–
30]. 

Думки про народність у навчанні і вихованні виникали не 
спонтанно в окремих педагогів Катеринославської губернії, які були 
одинаками в освітній справі. Ідея надання школярам права навчатися 
рідною мовою набула на Катеринославщині небувалого поширення. 
Особливо бурхливо вона проявилася на початку ХХ століття. Головним 
чинником у розвитку ідеї навчання рідною мовою стала поява у 
1905 році громадсько-педагогічного товариства «Просвіта», головна рада 
якої розміщувалася у Катеринославі [6, с. 67]. Пізніше, у 1916 році ця 
організація налічувала вже 15 філій по різних повітах губернії. 

Метою «Просвіти» було, перш за все, створення підвалин для 
широкої освіти народних мас. Їх діяльність у цій галузі була 
різноманітною. Це – і пропаганда навчання рідною мовою, і розробка 
методики її викладання, розробка теорії і методики національного 
виховання, видання літератури рідною мовою для дітей, залучення 
широкої громадськості до розвитку освіти і допомоги молоді в її 
отриманні, створення педагогічного музею, заснування і видання 
педагогічного часопису, допомогу родині у вихованні дітей тощо [8, 
с. 18–20]. 

На початку діяльності до Катеринославської «Просвіти» входило 
28 осіб від різних повітів губернії. Серед її членів були Д. Яворницький, 
Д. Дорошенко, В. Леонтович, С. Черкасенко, С. Радаков, С. Васильченко, 
М. Чернявський та інші [6, с. 67]. Але поступово, з виникненням різних 
філій товариства, найактивнішим стає Новомосковська «Просвіта». 

Працюючи в умовах жорсткої заборони української мови та 
літератури, її члени усвідомлювали проблему браку українських книжок. 
Водночас нагальною проблемою було навчання школярів російською 
мовою, а також наявність у бібліотеках переважно російських книжок, 
підручників, газет та журналів. Тому перед громадою ставилося ще одне 
завдання – навчити школярів і дорослих водночас розуміти і 
користуватися і українською, і російською мовами. М. Чернявський, 
видатний громадській діяч Катеринославщини, з приводу цього зазначав, 
що «пристосувати дітей до розуміння чужої мови, як в усній вимові, так і 
у письмовому викладі, до вправного друку і письма – це основний 
обов’язок нашого товариства» [3, с. 5].  

Отже, перед Новомосковським товариством «Просвіта» постала 
проблема вибору між навчанням спільноти рідної мови або російської. 
Виходом з цього становища стали публічні читання. Під час читань 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (306), 2017  
 

 208 

зачитувалися та обговорювалися книжки та журнали, друковані 
українською мовою, іноді навіть заборонені цензурою (Б. Грінченка 
«Про грім та блискавку», П. Осташевського «Копаниця», С. Черкасенка 
«Про небо», Т. Шевченка «Сон» тощо) [12, с. 32]. 

Водночас на публічних виставах глядачі мали змогу дивитися п’єси 
Б. Грінченка, М. Кропивницького, І. Карпенка-Карого та ін. Їх метою 
було відображення суворої дійсності, соціальної несправедливості та 
жорстокості, що панувала у суспільстві [7, с. 58–59]. 

Таким чином, у складних умовах заборони царським урядом 
української мови та літератури у народі постала необхідність отримання 
якісної національної освіти, яку не могло задовольнити Міністерство 
освіти. Тому ідея боротьби за освіту, зокрема на Катеринославщині, 
стала не одиничним проявом небагатьох педагогів України і губернії. 
Навпаки, прагнення народу до навчання рідною мовою було підтримано 
звичайними вчителями і громадськими діячами. 

Будучи відділком організації українофілів, члени 
Катеринославських «Просвіт» за основний засіб формування 
національної свідомості визнавали пропаганду щодо підвищення 
значення української мови та літератури. Тому належне місце у поглядах 
та просвітницькій діяльності товариства було відведене питанню 
поширення українських шкіл, посібників та підручників в існуючих 
народних школах губернії. До того ж, товариство мало на меті введення 
окремого предмета українознавства у розклад народних шкіл для 
збереження української ментальності на теренах Катеринославщини [10, 
с. 60]. 

Школярі-українці були поставлені у найжорсткіші умови, що 
суперечили найважливішим вимогам педагогіки. З цього приводу 
М. Корф зазначав, що вся безсилість земської школи навчати українців 
російською мовою проявлялася вже на самому елементарному рівні. Так, 
під час однієї із щорічних інспекцій у 1876 році у Малоянісольській 
школі Маріупольського повіту М. Корф став свідком того, як діти 
читали: «Лиса имела досаду на журавля». Коли він запитав у школяра, 
що той прочитав, то хлопчик відповів: «Пішла ліса до саду» [11, с. 132]. 

Та незважаючи на всі труднощі, з якими зустрічалася громадська 
ініціатива у справі розвитку української школи у Катеринославській 
губернії, осередки народної української освіти все ж таки виникали. Такі 
освітні діячі Катеринославщини, як М. Корф, Б. Грінченко, Х. Алчевська, 
Я. Чепіга, В. Леонтович, С. Васильченко та інші, робили все для того, 
щоб українські діти мали українські підручники та навчалися рідною 
мовою. В умовах жорсткої антиукраїнської політики, яку впроваджував 
царський уряд, вони не лише намагалися створювати національні народні 
школи, а й надихали сільську громадськість та інтелігенцію на боротьбу 
за створення української школи. Народні вчителі Катеринославщини, 
підтримуючи їх, запроваджували українську грамоту. Так, у протоколах 
засідань таємної царської канцелярії зазначалося, що на 
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Катеринославщині за період за 1867 по 1905 рр. було розкрито підпільну 
діяльність 27-ми народних шкіл. Вчителі Гаврилівського, Оленівського, 
Астанівського та інших училищ вели навчання забороненою українською 
мовою та використовували українські видання. До заборонених видань 
належали твори Т. Шевченка, Б. Грінченка, С. Осташевського та ін. 
Найменшим покаранням для вчителя, викритого у викладанні 
української мови, було позбавлення звання народного вчителя і заборона 
викладацької діяльності. Вчителів, які підозрювалися у «політичній 
неблагонадійності», було заарештовано Катеринославським поліційним 
відділом і відправлено на декілька років до Сибіру [4, с. 2–3]. Але 
репресивні методи покарання за порушення встановлених російським 
урядом законів не могли зупинити розвитку української школи.  

Наприклад, Федір Миколайович Зельський по закінченні повітового 
реального училища відвідував курси підготовки вчителів при 
Харківському університеті. Отримавши у 1879 році звання народного 
вчителя, він добув від повітової училищної ради дозвіл на педагогічну 
працю в Семенівській земській однокласній школі. Перші чотири роки 
Ф. Зельський викладав російською мовою, тому що молодий вчитель 
прагнув заслужити довіру училищної ради і показати свою 
компетентність. Відвідуючи літні вчительські курси, він знайомиться з 
С. Васильченком. Зацікавившись ідеями С. Васильченка про 
полікультурну освіту українських школярів, Ф. Зельський розробив 
власну навчальну програму. Згідно з цією програмою учні за три роки 
могли досить ґрунтовно опанувати як українську, так і російську мову.  

Працюючи вчителем народної однокласної школи села Семенівка 
Новомосковського повіту він проводив шкільні заняття українською 
мовою [2, с. 25–26]. Прагнучи якомога більше познайомити школярів з 
надбанням української культури, Ф. Зельський організовував з 
школярами публічні читання творів Т. Шевченка, Г. Сковороди, а також 
театралізовані вистави-інтермедії.  

Для вивчення української мови Ф. Зельський використовував 
«Буквар південноросійський» Т. Шевченка та власний переклад «Рідного 
слова» К. Ушинського. Спираючись на поради М. Корфа, для швидкого 
усвідомлення учнями абетки Ф. Зельський ліпив букви з глини й 
використовував їх у навчанні дітей грамоти. За одинадцять років 
існування Семенівської однокласної школи близько 429 школярів 
отримало відповідну освіту [9, с. 75–77]. 

Патріотичні ідеї Б. Грінченка сприяли тому, що у різних 
місцевостях Катеринославської губернії у школах запроваджували 
навчання рідною мовою. Досвід Олексіївської української школи, у якій 
працював Б. Грінченко, був сприйнятий педагогами Павлоградського та 
Слов’яносербського повітів. 

Вчитель земської однокласної школи села Оржевське 
Павлоградського повіту Олександр Гладько, який працював упродовж 
1889–1908 рр., зацікавлений ідеями організації української народної 
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школи, неодноразово зустрічався з родиною Грінченків, відвідував 
заняття в Олексіївській школі. Прагнучи навчати дітей свого села 
українською мовою, О. Гладько запозичив досвід Б.Грінченка щодо 
навчання учнів російської та української мови [5, с. 263]. 

Для вивчення української мови в Оржевській школі 
використовувалися підручники, розроблені Б. Грінченком та 
Х. Алчевською «Рідне слово», «Українська читанка», «Буквар 
південноросійський» Т. Шевченка. Ці підручники являли собою вдалий 
зразок поєднання педагогічних текстів та фольклорного матеріалу. 
Інтерес до них з боку школярів і вчителів сприяв підвищенню 
національної свідомості українців. 

О. Гладько вважав, що рідна мова – це один з найважливіших 
факторів, вплив яких обумовлює успішність формування особистості. 
Вивчення ж незнайомої російської мови призводить до руйнування 
дитячої особистості, її внутрішнього світу, світогляду та впевненості у 
собі. Тому надзвичайно важливо було навчити школярів вільно володіти 
рідною мовою. Ці знання складають надійне підґрунтя подальшого 
розвитку дитини [5, с. 273–279]. 

О. Гладько здійснював навчання звуковим методом. На відміну від 
загальноприйнятого вивчення звуків та букв абетки, він використовував 
методику Б. Грінченка та його посібник. О. Гладько широко 
використовував ігровий метод у навчанні, вважаючи його не тільки 
методом навчання, але й способом розвитку дітей. Наприклад, гра 
«Складання слів» сприяла швидкому засвоєнню абетки. Крім цього, 
навчання для дітей було досить легким, невимушеним і доступним для 
розуміння. 

Таким чином, розвиток української національної школи на 
Катеринославщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття 
здійснювався завдяки активній боротьбі прогресивних сільських вчителів 
за українську національну школу. Він відобразив прагнення населення 
Катеринославської губернії отримати освіту рідною мовою і зберегти 
національну культуру та самобутність. Незважаючи на жорсткі засоби 
недопущення царським урядом розвитку української школи, вчителі 
Катеринославщини намагалися надати народу можливість навчатися 
рідною мовою, хоча українська школа на власній землі виявилася 
школою іноземців. Так, ідеї демократизації та гуманізації навчально-
виховного процесу у початковій народній школі, а також реалізація 
принципу народності у вихованні школярів стали гаслом усіх народних 
початкових закладів освіти України, у тому числі і в Катеринославській 
губернії. 

Для педагогічної думки у Катеринославській губернії у другій 
половині ХІХ – на початку ХХ століття притаманна єдність поглядів 
педагогів на проблеми народної освіти. Окрім того, кожен з педагогів 
Катеринославщини намагався вдосконалити навчання у народній школі 
за рахунок реалізації різних принципів і методів навчання та виховання. 
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Їхня педагогічна діяльність була щільно пов’язана з життям народних 
мас, боротьбою за своє національне визволення, що знайшло 
відображення у їхніх художніх та педагогічних працях. В основі 
педагогічних концепцій цих педагогів лежить ідея використання 
принципів навчання і виховання на засадах народної педагогіки, 
літературного та музичного фольклору з метою розвитку в учнів почуття 
патріотизму, любові до Батьківщини та до рідної мови. 
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народном образовании за 1899 / 1909 гг. – Бердянск : тип. Ф.Шевченко и 
К., 1910. – 486 с. 11. Отчет о городских начальных училищах в 
Екатеринославской губернии. – Екатеринослав : типо-литография 
Петрова, 1904. – 301с. 12. Отчет о произведенной деятельности 
общественного артистического общества «Просвита» за 1910 – 1911 г. – 
Екатеринослав, тип. губернского земства, 1912. – 182 с. 

 
Білецький О. А. Педагогічно-просвітницька діяльність у 

Катеринославській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 
У статті проаналізовано загальне становище народної освіти в 

Україні в межах Катеринославської губернії періоду другої половини 
ХІХ – початку ХХ століття. Розкрито особливості формування у даному 
регіоні педагогічно-освітнього середовища, представленого практичним 
досвідом таких відомих педагогів, як Б. Грінченко, С. Черкасенко, 
Я. Чепіга. Представлено основні напрямки діяльності відділків 
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Катеринославського і Новомосковського громадсько-педагогічних 
товариств «Просвіта», основні форми їх просвітницької роботи із 
широкими верствами населення. Схарактеризовано основні ідеї 
демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу у початковій 
народній школі, що були притаманні як відомим педагогам-демократам 
України та рядовим сільським вчителям народних шкіл. 

Ключові слова: народна освіта, Катеринославська губернія, народна 
школа, українська школа, народні читання, педагогічне товариство 
«Просвіта». 

 
Белецкий А. А. Педагогически-просветительская деятельность 

в Екатеринославской губернии (вторая половина ХІХ – начало 
ХХ столетия) 

В статье проанализировано общее положение народного 
образования в Украине в пределах Екатеринославской губернии периода 
второй половины XIX – начала ХХ века. Раскрыты особенности 
формирования в данном регионе педагогически-образовательной среды, 
представленного практическим опытом таких известных педагогов, как 
Б. Гринченко, С. Черкасенко, Я. Чепига. Представлены основные 
направления деятельности участков Екатеринославского и 
Новомосковского общественно-педагогических обществ «Просвита», 
основные формы их просветительской работы с широкими слоями 
населения. Охарактеризованы основные идеи демократизации и 
гуманизации учебно-воспитательного процесса в начальной народной 
школе, что были присущи как известным педагогам-демократам 
Украины и рядовым сельским учителям народных школ. 

Ключевые слова: народное образование, Екатеринославская 
губерния, народная школа, украинская школа, народные чтения, 
педагогическое общество «Просвита». 

 
Beletskyi A. Pedagogical-educational Activity in Ekaterinoslavskaya 

Gubernia (Second Half of XIX – Beginning of XX century) 
The article analyzes the overall situation of public education in Ukraine 

Ekaterinoslavskaya Gubernia during the second half of XIX – early XX 
century. The features of formation of the pedagogical educational environment 
in the region that presents practical experiences of such famous teachers as B. 
Grinchenko, S. Cherkasenko, J. Chepiha was discovered. The main directions 
of the activities of sections of Yekaterinoslav and Novomoskovsk public-
educational society "Prosvita", the main forms of their educational work with 
the General population. Outline the main ideas of democratization and 
humanization of the educational process in the elementary public school that 
was characterized as a famous teacher-Democrat of Ukraine and ordinary rural 
teachers of public schools. The basis of pedagogical activity of Ekaterinoslav 
is the use of principles of training and education on the basis of folk pedagogy, 
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literary and musical folklore with the aim of developing in students a sense of 
patriotism, love for the Motherland and native language are proved. 

Key words: public education, Ekaterinoslav Gubernia, the publick 
school, Ukrainian school, folk(publick) reading, pedagogical society 
"Prosvita". 
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ІДЕЯ УНІВЕРСИТЕТУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ  

І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 
 
На сучасному етапі досить розповсюдженими є песимістичні 

настрої щодо майбутнього університетської освіти. Це пов’язано з тим, 
що університет як соціальний інститут опинився в принципово новій 
політичній, соціальній та інформаційній ситуації й виявився 
неспроможним у повній мірі враховувати її специфіку й адекватно 
реагувати на зміну соціального замовлення на вищу освіту. Деякі 
дослідники (Р. Барнетт, Б. Рідінгс та ін.) почали навіть говорити про 
смерть західного університету, підкреслюючи, що його традиційний 
устрій не відповідає завданням, які постають перед суспільством 
сьогодні. 

В умовах стрімких і непередбачуваних соціальних трансформацій 
надзвичайно важко провести успішне реформування університетської 
освіти, оскільки реформаторські заходи, як правило, не змінюють її 
сутності й базових принципів. Сьогодні потрібна не просто «косметична 
модернізація» вищої школи, а переосмислення й корекції самої ідеї 
університету, приведення її у відповідність з рівнем розвитку науки й 
сучасними суспільними практиками. 

Проблеми історії університетської освіти, перспективи її розвитку 
на сучасному етапі широко представлені в філософській, соціологічній, 
педагогічній літературі (Ю. Андреєв, В. Бакіров, О. Демченко, 
М. Зубрицька, Є. Колеснікова, А. Кришко, Н. Кузьменко, О. Огієнко, 
Л. Панченко, А. Ржевська та ін.). Дослідники звертають увагу на те, що 
сьогодні існує гостра потреба в переосмисленні місії, цілей і завдань 
університетської освіти. Акцент робиться на тому, що сучасний 
університет стоїть перед ділемою: перетворитись в умовах глобалізації 
на «транснаціональну корпорацію» чи залишатись «охоронцем 
національної культури» й освітніх традицій. 
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На наш погляд, ідея університету й шляхи її вдосконалення 
обговорюються переважно представниками таких наукових галузей, як 
філософія освіти, соціологія освіти, тоді як вчені-педагоги 
зосереджуються на дослідженні суто практичних питань (зміст 
університетської освіти, технології навчання у вищій школі тощо). Це 
призводить до певної ізоляції філософського й соціологічного дискурсу 
стосовно університетської освіти від педагогічної теорії й практики. 

Мета статті – виявити особливості розвитку ідеї класичного 
університету і показати її вплив на організаційно-педагогічні засади 
сучасної університетської освіти. 

Як відомо, модель класичного університету була обґрунтована 
німецьким філологом, філософом, педагогом Вільгельмом фон 
Гумбольдтом (1767–1835), з ініціативи якого у 1810 р. було засновано 
Берлінський університет. Основними принципами, на яких ґрунтується 
діяльність університету, на думку В. Гумбольдта, повинні бути такі: 
свобода викладання та навчання; єдність викладання та дослідження.  

Свобода викладання для викладачів означає можливість самостійно 
формувати зміст навчальних курсів, свобода навчання для студентів – 
вільно обирати дисципліни для вивчення, а також відсутність 
обов’язкових для вивчення предметів чи фіксованого для всіх 
навчального плану. 

Єдність дослідження та викладання передбачає необхідність не 
просто викладати «готову» науку, але й збільшувати наукові знання, 
тобто ставитись до науки «як до нерозв’язаної проблеми» й брати участь 
разом із студентами в наукових дослідженнях. В. Гумбольдт вважав, що 
лише за такої умови може бути вирішене важливе для університету 
завдання – «поєднати в собі об’єктивну науку з суб’єктивною освітою» 
[2, с. 25]. 

Словосполучення «ідея університету», «місія університету» широко 
використовувалось видатними європейськими вченими й діячами освіти 
в ХІХ та ХХ століттях, які намагались знайти шляхи вдосконалення 
університетської освіти. У зв’язку з цим доречно звернутись до роботи 
відомого англійського теолога, педагога Джона Генрі Ньюмена (Newman, 
John Henry) (1801 – 1890) «Ідея університету» («The Idea of a University») 
(1858), в якій було обґрунтовано оригінальну модель так званого 
«ліберального університету». 

Перш за все, заслуговує на увагу думка Дж. Ньюмена про те, що всі 
університети час від часу потребують вдосконалення для того, щоб 
привести їх у відповідність з новими вимогами, зумовленими 
соціальними змінами. Проте на відміну від свого сучасника 
В. Гумбольдта, який говорив про «націєтворчу місію» університету, 
англійський педагог вважав, що місія ліберального університету, полягає 
в тому, щоб стверджувати єдність людства. Для її реалізації університет 
повинен сконцентруватись на формуванні особистості джентльмена. 
«Університет, – писав він, – є Альма Матер, яка знає кожну дитину 
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окремо, а не ливарний цех, монетний двір і не штампувальна майстерня» 
[4, с. 130]. 

По-іншому, ніж В. Гумбольдт, Дж. Ньюмен вирішував питання про 
співвідношення викладання й наукового дослідження. На його думку, 
університет є місцем викладання універсального знання і його мета не 
духовна, а інтелектуальна, яка полягає в розповсюдженні й просуванні 
знання, а не в додатку його. Педагог був упевнений, що досліджувати й 
навчати – різні завдання, які передбачають різні таланти, і той, хто 
кожного дня ділиться своїми знаннями, навряд чи буде мати час і сили, 
щоб відкривати щось нове [Там же, с. 10–13]. 

У першій половині ХХ століття до обговорення проблем 
університетської освіти залучилися відомі європейські вчені.  

У 1930 році видатний іспанський філософ Хосе Ортега-і-Гассет 
(1883-1955) опублікував роботу «Місія університету» (1930), в якій 
висловив своє бачення майбутнього університетської освіти. Зауважимо, 
що філософ жив і творив у надзвичайно складний і суперечливий час – 
час масових рухів, революцій, фашистських і тоталітарних режимів, а 
також, як зазначав М. Гусаковький, боротьби двох Іспаній – традиційної, 
консервативної і ліберальної, європейської [5, с. 8]. Це, безумовно, 
позначилось на його філософії й поглядах на університет. 

Логіка міркувань іспанського філософа щодо місії університету 
така. Він вважав, що вища освіта, яку отримують в університеті, 
включає: а) навчання інтелектуальним професіям (підготовка фахівців); 
б) наукове дослідження й підготовку майбутніх дослідників. Поєднання 
цих двох різних практик в університеті є дивним, оскільки професійна 
освіта є можливою для всіх, а дослідницька діяльність можлива для 
меншості з тієї причини, що науковий талант зустрічається надзвичайно 
рідко. Проте залишається ще одне невирішене  питання: чи не є 
університетська освіта чимсь більшим, ніж професіоналізація й 
дослідження? Ортега-і-Гассет ствердно відповідає на це запитання й 
указує, що студенти вивчають ще дисципліни загального характеру 
(філософію, історію тощо), які формують його «загальну культуру» [5, 
с. 30–31]. Оцей залишок, на думку філософа, є найважливішим і саме з 
ним пов’язана місія університету, яка формулюється ним так: викладання 
культури або системи життєвих ідей, яку має в розпорядженні час [Там 
же, с. 34]. Як бачимо, Ортега-і-Гассет вважав, що університет повинен, 
перш за все, інтегрувати студента в сучасну йому культуру – це і є 
первинна і центральна місія університету.  

Іспанський філософ не підтримував положення В. Гумбольдта про 
єдність викладання й дослідження в університеті, проте його погляди на 
цю проблему відрізнялись від позиції Дж. Ньюмена, який по суті 
заперечував можливість для університетських викладачів займатись 
науковими дослідженнями. Ортега-і-Гассет наполягав на необхідності 
розділення професій викладача і дослідника, тому що, як правило, 
дослідники, часто, є не дуже добрими викладачами і розглядають 
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викладання як марнування часу, яке можна було б присвятити науковим 
дослідженням. З іншого боку, хороші викладачі далеко не завжди є 
хорошими вченими. Є люди, які поєднують в собі як дослідника, так і 
викладача, але їх мізерно малий відсоток. 

Видатний німецький філософ-екзистенціаліст Карл Ясперс (1883-
1969) також зробив певний внесок в дослідження цієї проблеми в роботі 
«Ідея університету», яку він вперше опублікував у 1923-му, а вдруге – в 
1945 році. Сам автор підкреслював, що книга 1945 року, не є другим 
виданням, а повинна сприйматись як принципово нова робота. 

Перш за все, зазначимо, що К. Ясперс говорить про відродження 
духу університету, який 12 років морально знищувався в гітлерівській 
Німеччині. Однак це не означає, що в книзі йдеться лише про 
університетські традиції й не розглядаються нові проблеми 
університетської освіти. На нашу думку, К. Ясперс лише спирається на 
традиції, критично осмислює історичний досвід і робить спробу дати 
новий імпульс ідеї університету, враховуючи тогочасний 
соціокультурний контекст.  

Німецький філософ, перш за все, зробив акцент на тому, що 
університет як особлива школа, не зважаючи джерела фінансування 
(фонди, держава), повинен завжди зберігати свій власний незалежний 
спосіб життя. Це означає, що він повинен навчати істині, незалежно від 
бажань і приписів, які могли б обмежити його ззовні або зсередини. При 
цьому студенти повинні мати «свободу вчення», а професори «свободу 
викладання» (про це також говорим В. Гумбольт) [8, с. 36]. 

Завдання університету, вважав німецький філософ, полягає в 
пошуку істини співтовариством дослідників (університетських 
викладачів) і студентів. Тому професори повинні не тільки викладати, а 
навчити студентів брати участь в дослідженнях і, таким чином, 
формувати науковий спосіб мислення, що буде визначати їх життя. 
Поєднання навчання й наукової роботи за К. Ясперсом є пошуком і 
передачею істини «науковим способом» [Там же, с. 37–38]. 

Міркування К. Ясперса щодо університету збігаються з поглядами 
В. Гумбольдта, проте наголос на «незалежному способі життя» був 
зроблений ним під впливом подій у Німеччині в 30-х – першій половині 
40-х років. 

У 90-х роках ХХ століття проблеми подальшого розвитку вищої 
школи активно вивчала Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, 
науки і культури – ЮНЕСКО, яка в 1995 році видала програмний 
документ «Реформа і розвиток вищої освіти», а в жовтні 1998 року 
провела в Парижі Всесвітню конференцію з вищої освіти, яка розробила 
глобальний план дій з поглиблення реформи вищої освіти. 

Цей науковий форум, в якому брали участь понад 4200 вчених з 
усіх частин світу, прийняв «Всесвітню декларацію про вищу освіту для 
XXI століття: підходи і практичні заходи», в якій було обґрунтовано нові 
підходи до вищої освіти. Найбільш важливими з них було визначено: 
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забезпечення справедливості доступу до вищої освіти; розширення участі 
і підвищення ролі жінок; просування знань шляхом проведення наукових 
досліджень в областях природних і гуманітарних наук та мистецтва, 
поширення їх результатів; забезпечення адекватності вищої освіти 
(спроможність відповідати очікуванням суспільства); зміцнення 
співробітництва зі світом праці; диверсифікація моделей вищої освіти, 
форм і критеріїв набору; новаторські підходи в сфері освіти: критичне 
мислення і творчість [1, с. 33]. 

Підсилення уваги міжнародних організацій і, перш за все, 
ЮНЕСКО до вищої освіти зумовлювалось низкою чинників, найбільш 
важливими з яких були набуття вищою школою масового характеру, 
розповсюдження інформаційних технологій, глобалізація. У цих умовах, 
на думку багатьох дослідників, виникла «криза ідентичності 
університету» й потреба в корегуванні його цілі й завдань. 

Значний вплив на осмислення ідеї університету, його призначення в 
нових умовах справляє особлива «інтелектуальна течія», новий «спосіб 
мислення», який сформувався в останній чверті ХХ століття і отримав 
назву постмодернізм. Основні характеристики постмодернізму як стану 
суспільства, світоглядного й методологічного проекту, його принципові 
відмінності від попередньої соціокільтурної матриці – модернізму були 
розглянуті нами раніше (див.: Ваховський Л.Ц. Постмодернізм і сучасна 
освіта // Pedagogika 2015, t. XXIV, s. 15–23). 

Постмодернізм, як зазначав один з його теоретиків Ж.-Ф. Ліотар, 
пов’язаний, перш за все, зі зміною статусу знання в суспільстві. У другій 
половині ХХ століття знання як вид дискурсу стало залежати від 
технологічних змін і, перш за все, від «інформаційних машин». Це 
кардинально вплинуло на практику його розповсюдження, і старий 
принцип, при якому отримання знання невіддільно від формування 
особистості, став застарілим і виходить із вжитку. Відношення між 
«постачальниками» й «користувачами» знання, тобто між викладачами й 
студентами прагне перейняти форму відношення між виробником і 
споживачем, тобто набути вартісну форму. Знання виробляється й буде 
вироблятись для того, щоб бути проданим, а споживається й буде 
споживатись для того, щоб набути вартість у новому продукті [3, с. 16–
17].  

Як бачимо, в ситуації постмодерну освіта взагалі й, перш за все, 
університетська освіта перетворюється в ринок освітніх послуг, що 
призводить до її комерціалізації. Підпорядкування науки й освіти 
законам ринкової економіки, на думку теоретиків постмодернізму, 
призводить до деградації класичного університету й навіть до його 
загибелі, оскільки деформує духовне виробництво, вихолощує його зміст 
і нав’язуює йому чужі завдання і функції. Маркетизація науки й освіти є 
невідворотним процесом, якому неможливо протистояти. До нього треба 
пристосуватись, або, як зазначав Б. Рідінгс, навчитись «жити на руїнах 
університету» [6, с. 269]. 
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О. Строгецька звернула увагу на те, що М. Фуко виділяв три 
основні когнітивні матриці отримання інформації: міра, або вимір 
(античність), опитування, або дізнання (середні віки), огляд, або 
обстеження (Новий час). Кожна з цих матриць до її прямого 
епістемологічного функціонування входила в структуру регуляції 
спільноти. Сучасному етапу розвитку суспільства відповідає матрична 
структура, яку можна визначити як «замовлення». Її основний принцип 
полягає в конструюванні характеристик об’єкта відповідно до по потреб 
замовника. Домінування цієї когнітивно-телеологічної матриці 
обумовлює неможливість автономії сучасного університету, оскільки 
держава, гарантуючи університетам захист від бізнесу, жорстко 
детермінує їх функціонування і розвиток, і навпаки, бізнес, допомагаючи 
університетам позбутися опіки держави, диктує свої умови існування [7, 
с. 75–76]. 

Деякі фахівці вважають, що університет як бізнес-проект має свої 
переваги, оскільки сприяє гуманізації вищої освіти, надаючи 
«замовнику» свободу вибору. Треба тільки змінити підходи до 
конструювання змісту освіти, забезпечити «діалогічне спілкування» 
викладача і студента в процесі навчання, надати навчальному процесу 
максимально індивідуалізований характер. 

Цілком очевидно, що комерціалізація, яка стимулює утилітарність, 
є однією з найбільш складних проблем сучасної університетської освіти, 
бо вступає в протиріччя з її основною ознакою – фундаментальністю. 
З’являється новий тип університету, який називають «підприємницьким» 
(Б. Кларк), або «прагматичним» (Г. Каррьє), функція якого – не пошук 
істини, а створення необхідних для суспільства освітніх і наукових 
«продуктів». 

Ще однією важливою проблемою сучасного університету, який 
традиційно готував інтелектуальну еліту, слід вважати, як уже 
підкреслювалось, масовий характер вищої освіти. Умовно початок цього 
процесу можна пов’язати з обґрунтуванням принципу егалітаризму, який 
був сформульований у 1963 році головою комітету з вищої освіти 
Великобританії Л. Роббінсом. У своїй доповіді він стверджував, що вища 
освіта повинна бути доступна всім, хто має необхідні здібності й знання 
й хоче її отримати. Як, зазначалось раніше, на початку 90-х років 
ХХ століття ЮНЕСКО також одним із пріоритетних завдань розвитку 
вищої школи визначив забезпечення справедливості доступу до вищої 
освіти, тобто можливості вступу до вищого навчального закладу кожній 
людині, не залежно від її раси, віросповідання, статі, соціального статусу. 

Розширення доступу до вищої освіти й набуття нею масового 
характеру має не лише соціальні, а й суто академічні наслідки. В цих 
умовах знижуються вимоги при наборі студентів, змінюються підходи до 
відбору навчального матеріалу, вибору форм і методів викладання, що, 
безумовно, позначається на якості вищої освіти. Часто студентам, які 
виховувались на зразках масової культури, замість кропіткої й вдумливої 
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навчальної роботи, пропонується освітній процес, побудований за 
лекалами розважальних телепередач. 

Ще одним негативним наслідком тенденції до масового характеру 
вищої освіти є поява значної кількості вищих навчальних закладів з 
слабкою матеріально-технічною базою, низькою кваліфікацією 
викладачів, низькою мотивацією студентів тощо. Подібні заклади освіти 
спроможні лише «імітувати» вищу освіту, знаходячи, на жаль, достатню 
кількість молодих людей, які погоджуються на таку імітацію. При цьому 
престижні університети, які займають вищі місця в світових рейтингах, 
орієнтуються на абітурієнтів з високим рівнем підготовки і з високою 
мотивацією, і саме вони продовжують формувати еліту. 

Таким чином, ідея класичного університету на різних історичних 
етапах переосмислювалась і зазнавала певної корекції. Проте деякі 
положення й принципи університетської освіти залишались незмінними: 
фундаментальність, поєднання навчання з науковими дослідженнями, 
автономність. На сучасному етапі в умовах глобалізації й 
постмодерністського світосприйняття проявились нові характеристики 
вищої освіти, які вступають у протиріччя з ідеєю класичного 
університету. Найбільш важливими з них є комерціалізація 
університетської освіти й підсилення її утилітарного характеру, 
зростання залежності університетів від держави та бізнес-структур, 
масовий характер університетської освіти і зниження її якості. В цих 
умовах потрібні виважені й ефективні реформаторські заходи, які 
сприятимуть збереженню університетів як соціальних інститутів й 
забезпечать подолання протиріч, що виникають у сучасному мінливому 
світі. 
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Ваховський Л. Ц. Ідея університету: ретроспективний аналіз і 

сучасні проблеми 
У статті розглянуто особливості обґрунтування ідеї університету 

видатними європейськими мислителями ХІХ-ХХ століть В. Гумбольтом, 
Дж. Ньюменом, Х. Ортегою-і-Гассетом, К. Ясперсом. Доведено, що 
найбільш важливими характеристиками класичного університету, на 
яких робився акцент у різні історичні періоди, були єдність викладання й 
наукових досліджень, автономність та свобода навчання й викладання, 
фундаментальність освіти. 

Звертається увага на те, що на сучасному етапі в умовах 
глобалізації й поширення постмодерністського світосприйняття 
виникають труднощі й проблеми в розвитку університетської освіти, 
пов’язані, перш за все, зі зміною статусу знання в суспільстві. Це 
призвело до комерціалізації освіти, перетворення її в ринок освітніх 
послуг, сприяло підсиленню утилітарності навчання й наукової 
діяльності університетів, зумовлювало тенденцію до набуття 
університетською освітою масового характеру. 

Ключові слова: ідея університету, місія університету, автономність, 
єдність викладання й дослідження, постмодерн. 

 
Ваховский Л. Ц. Идея университета: ретроспективный анализ и 

современные проблемы 
В статье рассмотрены особенности обоснования идеи университета 

выдающимися европейскими мыслителями XIX-XX веков 
В. Гумбольтом, Дж. Ньюменом, Х. Ортегой-и-Гассетом, К. Ясперсом. 
Доказано, что наиболее важными характеристиками классического 
университета, на которых делался акцент в разные исторические 
периоды, были единство преподавания и научных исследований, 
автономность и свобода обучения и преподавания, фундаментальность 
образования. 

Обращается внимание на то, что на современном этапе в условиях 
глобализации и распространения постмодернистского мировосприятия 
возникают трудности и проблемы в развитии университетского 
образования, связанные, прежде всего, с изменением статуса знания в 
обществе. Это привело к коммерциализации образования, превращению его 
в рынок образовательных услуг, способствовало усилению утилитарности 
обучения и научной деятельности университетов, обусловило тенденцию к 
массовому характеру университетского образованиия. 

Ключевые слова: идея университета, миссия университета, 
автономность, единство преподавания и исследования, постмодерн. 
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Vakhovskyi L. The Idea of University: Retrospective Analysis and 
Contemporary Problems 

The article deals with the peculiarities of grounding the idea of the 
university by such outstanding European thinkers of the XIX-XX centuries as 
V. Humboldt, J. Newman, H. Ortega y Gasset, K. Jaspers. It is proved that the 
most important characteristics of the classical university, which were 
emphasized in different historical periods, were the unity of teaching and 
scientific research, autonomy and freedom of education and teaching, and the 
fundamental nature of education. 

Attention is drawn to the fact that at the present stage, in the context of 
globalization and the dissemination of the postmodern worldview, difficulties 
and problems in the development of university education arise and they are 
primarily related to the change in the status of knowledge in society. This led 
to the commercialization of education, its transformation into the market of 
educational services, helped to increase the utility of teaching and scientific 
activity of universities, caused a tendency toward the mass character of 
university education. 

Key words: the idea of university, university mission, autonomy, unity 
of teaching and research, postmodern. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ  
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

У ПЕРІОД 1991 – 2005 РОКИ 
 

З проголошенням незалежності України навчально-виховний 
процес мав стати вільним від втручання політичних партій, громадських 
та релігійних організацій. Країна стала на шлях демократичних 
перетворювань, але економічна ситуація дедалі ускладнювалась, що 
призвело до наростання соціальних, духовних проблем, які негативно 
відобразились на вихованні дітей у родинах, а це в свою чергу сприяло 
деструктивній поведінці дітей та учнівської молоді. 

Питанням збереження та зміцнення здоров’я учнів у період 1991-
2005 роки переймалися науковці В. Горащук, С. Омельченко, 
В. Оржеховська, О. Вакуленко, Л. Габора, С. Кириленко, В. Шкуркіна та 
інші. 
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Викликало занепокоєння у цей період серйозне захоплення 
токсикоманією, алкоголізмом та наркоманією серед дітей та учнівської 
молоді. Наприклад, в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, 
Миколаївській, Запорізькій областях, Автономній республіці Крим було 
зареєстровано 1690 неповнолітніх наркоманів. У 1997 році до 
правоохоронних органів у нетверезому стані було доставлено близько 
11 тисяч підлітків. Серед неповнолітніх любителів алкогольних напоїв 
17% почали їх вживати ще у 5 класі, а 25% – у 8 класі [5, с. 65]. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування змісту, форм та методів 
соціально-педагогічної роботи зі збереження та зміцнення здоров’я учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів у період 1991 – 2005 років. 

У правовому полі України з’явилися нові нормативно-правові акти, 
зокрема Накази Міністерства охорони здоров’я та Міністерства 
внутрішніх справ України №158/417 від 16.06.1998 року «Про 
затвердження порядку проведення медичного обстеження осіб, які 
зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами», 
№ 306/680/21/655 від 10.10.1997 року «Про затвердження інструкції про 
порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають 
наркотичні засоби або психотропні речовини» тощо.  

Як наслідок, було визначено особистісні та середовищні фактори, 
які сприяли звиканню до систематичного вживання токсичних, 
алкогольних та наркотичних засобів – «фактори ризику». До них 
віднесли медико-біологічні (різноманітні захворювання, зокрема 
нервової системи), сімейно-побутові (неповна сім’я, брак чоловічого 
виховання, відсутність контролю за використанням дитиною вільного 
часу, часта зміна мешкання, у зв’язку з чим неможливість виробити 
стійкі контакти з однолітками), соціально-психологічні (конфлікт 
інтересів між особистістю та групою однолітків, неформальні 
об’єднання, експериментування, імпонування одноліткам).  

В основу соціально-педагогічної роботи зі збереження та зміцнення 
здоров’я було покладено Закон України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я» [2], де у ст. 32 говориться про «поширення 
наукових знань з питань охорони здоров’я, організації медичного, 
екологічного і фізичного виховання, здійснення заходів, спрямованих на 
підвищення гігієнічної культури населення, створення необхідних умов, 
в тому числі медичного контролю, для заняття фізкультурою, спортом і 
туризмом … на боротьбу із шкідливими для здоров’я людини звичками». 
Одним із ефективних шляхів вирішення цього завдання є створення умов 
для збереження та зміцнення здоров’я молодих людей через сприйняття 
ідеалу і норм здорового, багатоманітного та щасливого життя кожного з 
них і усвідомлення негативного впливу на організм наркотичного, 
токсичного, алкогольного, нікотинового отруєння. 

З метою виконання даної статті закону створювались дискусійні 
клуби «Скажемо «Ні!» поганим звичкам». У деяких загальноосвітніх 
навчальних закладах було впроваджено факультативний курс «Здоров’я 
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й особистість» для учнів 10–11 класів, розроблений С. Омельченко, 
екскурсії до будинків природи для поліпшення самопочуття, настрою. 

Теоретики та практики соціально-педагогічної роботи 
наголошували на активізації виявлення учнів схильних до вживання 
тютюну, алкоголю, наркотичних речовин. Почали використовуватися 
різноманітні діагностичні методики: «Школяр» В. Шаповалової – для 
оцінки стану фізичного здоров’я, методика К. Леорнгарда – психічного 
здоров’я; анкетування, бесіди, спостереження – для оцінки рівня 
духовного та соціального здоров’я. Для підвищення їх рівня у соціально-
педагогічній роботі використовували заходи, які б пропагували традиції, 
звичаї, погляди, досвід, норми поведінки, морально-духовні цінності, які 
склалися впродовж історичного розвитку суспільства і передаються із 
покоління в покоління. 

У практику соціально-педагогічної роботи загальноосвітніх 
навчальних закладів з 2000 року впроваджувалась Комплексна програма 
формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків за 
проектом «Діалог». До неї увійшли авторські програми психолого-
педагогічних тренінгів: «Як стати вільним і улюбленим» (профілактика 
куріння та інших форм поведінки залежності у підлітків 12-16 років), «Як 
бути цілісним і контролювати своє життя» (профілактика алкогольної 
залежності у підлітків і молоді), «Життя без гачка» (профілактика 
тютюнокуріння та інших форм залежної поведінки), «Як стати творцем 
свого життя. Я-це я» (профілактика залежної поведінки, формування 
позитивної Я-концепції), «Підлітковий алкоголізм – дорога в нікуди», 
Програма валеологічного тренінгу «Скажемо курінню – «Ні!»». 
Особливістю програм проекту «Діалог» є те, що вони спрямовані на 
вторинну профілактику, оскільки цільовою групою виступають підлітки, 
що мають схильність до залежностей типу куріння, ігроманії, телеманії, 
досвід вживання алкоголю, наркотиків [1, с. 84–85]. 

У загальноосвітніх навчальних закладах України щодо шкідливих 
звичок найчастіше використовували лекції, диспути, бесіди. Вирішувати 
складні ситуації у деяких провідних школах допомагали шкільні театри, 
у яких брали участь різновікові групи («Модно бути здоровим» та ін..). 
Створювались спектаклі на реальних подіях, що показували глядачам 
можливий вихід із життєвої проблеми, або використовувались класичні 
та сучасні твори того часу. Порушувались теми здорового способу життя 
у формі Сократівських бесід, які формували у школярів звичку до 
роздумів над життєве важливими проблемами, наприклад «Чи варто 
ходити по землі босим?», проводились «Веселі старти», конкурси, 
марафони та ін. Позитивним досвідом у цей період став створений у 
м. Запоріжжі лікувально-профілактичний центр дітей, підлітків та 
молоді, працівники якого постійно спілкувалися з учнями середніх 
загальноосвітніх шкіл з метою профілактики щодо шкідливих звичок 
дітей та учнівської молоді. Але не всі їх колективи сприймали таку 
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ініціативу позитивно, з метою нерозголошення дійсного стану справ 
відмовлялися від такої співпраці [8]. 

До збереження та зміцнення здоров’я залучались батьки учнів. 
Соціальні педагоги мали налагодити дієву взаємодію «навчальний заклад 
– сім’я», метою якої було навчання батьків з питань імунопрофілактики 
та збереження здоров’я дітей різних вікових груп [7]. Вони розповідали 
про взаємозв’язок організованого дозвілля в родині та здоров’я кожного з 
її членів. Занепокоєння викликали наступні соціологічні дані: у 80% 
сімей свята і вільний час кожен проводив сам по собі, коли грав (у тому 
числі і на комп’ютері – 15%) чи гуляв на вулиці; сім’ ї займалися разом з 
дітьми переглядом телевізора – 10%, лише 5% грали чи гуляли разом 
[3, с.18]. Враховуючи таке положення, проводилась роз’яснювальна 
робота з батьками про їхній обов’язок щодо піклування про здоров’я 
своїх дітей, їх фізичний та духовний розвиток, про ведення ними 
здорового способу життя. У Законі України № 2801-XII від 19.11.1992 р. 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» вказувалося, що 
у разі порушення цього обов’язку, «якщо воно завдає істотної шкоди 
здоров’ю дитини, винні у встановленому порядку можуть бути 
позбавлені батьківських прав» [2, ст. 59]. 

Соціально-педагогічна робота з сім’ями дітей «групи ризику» 
проводилась диференційовано, з урахуванням особливостей родини 
здійснювався педагогічний всеобуч батьків. Так, робота з такими сім’ями 
була спрямована на забезпечення членів родини педагогічними знаннями, 
на надання методичної допомоги. У зв’язку з цим, у школі діяли лекторії 
для батьків, діти яких потребують особливої уваги. Тематика цих занять 
стосувалась різноманітних питань: «Шкідливі звички та їх попередження», 
«Твоє здоров’я – в твоїх руках», та ін. На заняття запрошувались 
представники центру у справах сім’ ї дітей та молоді, представники дитячої 
кімнати міліції. Вивчався соціальний стан сімей, умови родинного 
виховання цієї категорії дітей, їх зайнятість, потреби і проблеми. 

Водночас, спільно із медичними працівниками необхідно було 
виявити всіх учнів, які систематично палять, вживають алкогольні напої, 
наркотичні та психотропні препарати і запровадити їх облік, забезпечити 
індивідуальну профілактичну роботу з цією категорією дітей щодо 
позбавлення шкідливої звички [6; 7]. 

Визначальною подією у практиці означеного періоду стало і те, що 
починаючи з 2000 року в Україні порушуються питання комп’ютерної 
залежності. Проте, у період з 2000 року по 2005 рік не було знайдено 
жодної стандартизованої вітчизняної методики, яка б дозволяла 
визначити переважаючий вид комп’ютерної залежності. Перші 
дослідження були проведені серед учнів Дніпропетровських 
загальноосвітніх навчальних закладів за авторськими методиками 
Л. Юр’євої та Т. Больбот, результати яких дозволяли опосередкованим 
способом виділити «групу ризику» з ознаками комп’ютерної залежності з 
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метою застосування ефективних профілактичних програм, які спрямовані 
на попередження розвитку психічних та поведінкових розладів. 

Слід підкреслити, що у збереженні та зміцненні здоров’я учнів 
велике значення має рівень сформованості здорового способу життя у 
педагогічних працівників, їх особисте відношення до цього питання. 
Тому з метою підвищення рівня сформованості компонентів здорового 
способу життя та кваліфікації педагогічних працівників, проводились 
проблемні семінари, дискусії, рольові та ділові ігри, диспути, брифінги, 
тренінги, які сприяли створенню атмосфери співпраці та активної 
співтворчості, у деяких загальноосвітніх навчальних закладах 
створювались кімнати емоційного розвантаження, для попередження 
феномену професійного вигоряння організовувались навчання та 
консультації щодо правильного режиму роботи та відпочинку. 

Цікавим досвідом для 42 шкіл із 165 областей і м. Києва стала 
участь у міжнародному проекті «Європейська мережа шкіл сприяння 
здоров’ю», метою якого було збереження та зміцнення здоров’я 
школярів та вчителів шляхом створення відповідного соціального та 
фізичного середовища, цілеспрямованої роботи з формування здорового 
способу життя, профілактичної роботи, зокрема з питань 
ВІЛ/СНІДу/ХСПШ. 

Наслідком такого досвіду стало активне використання у соціально-
педагогічній роботі загальноосвітніх навчальних закладів напрацьованих на 
той час методичних матеріалів щодо здійснення профілактики алкоголізму, 
проституції, наркоманії, які дедалі частіше породжували такі захворювання 
як ВІЛ/СНІД і хвороби, що передаються статевим шляхом (ХПСШ). 
Одночасно, за участю лікарів, психологів, працівників правоохоронних 
органів, юристів, класних керівників з батьками організовувались лекторії, 
диспути, рольові ігри, методики «життєвих ситуацій». 

Було впроваджено «Національну програму профілактики 
ВІЛ/СНІДу на 2001-2003 роки», яка здійснювалась у системі «учень-
учню» завдяки використанню метода «рівний-рівному» [9], який було 
використано в практичній діяльності великої кількості навчальних 
закладів України, зокрема Кривого Рогу, м. Донецька, Волинської 
області, Івано-Франківської області, м. Харкова [4]. Слід зазначити, що 
соціальний педагог у просвітницький роботі створював умови для її 
впровадження підготовленими інструкторами. З метою збереження та 
зміцнення здоров’я був створений модуль «Твоє життя-твій вибір». 
Результатом впровадження модуля стало поширення знань серед дітей та 
учнівської молоді у питаннях дотримання здорового способу життя, 
вільному виборі рішень щодо своєї поведінки. 

Враховуючи, що захворювання на ВІЛ/СНІД та інфекції, що 
передаються статевим шляхом (ІПСШ) є наслідками статевих девіацій 
(раннє статеве життя, що супроводжується небажаною вагітністю, 
абортами; дитяча проституція; злочини проти статевої свободи та 
статевої недоторканності особи (зґвалтування, інцести тощо)). Вагомого 
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значення у цьому періоді набуло прийняття «Національної програми 
«Репродуктивне здоров’я 2001-2005»», виконуючи яку у загальноосвітніх 
навчальних закладах проводились дискусії, рольові та ділові ігри, 
диспути, бесіди, тренінги, аналізи ситуацій. 

Отже, соціально-педагогічна робота зі збереження та зміцнення 
здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів у період 1991 – 2005 
років, базуючись на нормативно-правовій базі, була спрямована на 
виявлення учнів «групи ризику» щодо шкідливих звичок, комп’ютерної 
залежності. Використання різних форм та методів сприяло поширенню 
знань серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів щодо збереження 
та зміцнення здоров’я, підсиленню особистісної життєвої позиції 
старших підлітків у міжстатевих стосунках, відповідальному ставленню 
до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. 
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Веретенко І. М. Збереження та зміцнення здоров’я учнів в 
загальноосвітніх навчальних закладах у період 1991 – 2005 роки 

У статті проведено теоретичне обґрунтування змісту, форм та 
методів соціально-педагогічної роботи зі збереження та зміцнення 
здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів у період 1991 – 2005 
років. Наведена нормативно-правова база, яка давала підґрунтя для 
здійснення соціально-педагогічної роботи зі збереження та зміцнення 
здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Висвітлено 
діагностичні методики психічного здоров’я, оцінки стану фізичного 
здоров’я. Звертається увага на виникнення комп’ютерної залежності в 
учнівської молоді загальноосвітніх навчальних закладів України 
визначеного періоду. Значна увага приділяється профілактиці 
алкоголізму, вживання наркотичних та психотропних речовин за 
допомогою методу «рівний-рівному», ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що 
передаються статевим шляхом (ІПСШ), які є наслідками статевих 
девіацій, а тому гостро постало питання репродуктивного здоров’я. 

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, соціально-
педагогічна робота, загальноосвітній навчальний заклад, алкоголізм, 
наркоманія, ВІЛ/СНІД. 

 
Веретенко И. М. Сохранение и укрепление здоровья учащихся в 

общеобразовательных учебных заведениях в период 1991 – 2005 годы 
В статье проведено теоретическое обоснование содержания, форм и 

методов социально-педагогической работы по сохранению и укреплению 
здоровья учащихся общеобразовательных учебных заведений в период 
1991 – 2005 годы. Приведена нормативно-правовая база, которая давала 
основания для осуществления социально-педагогической работы по 
сохранению и укреплению здоровья учащихся общеобразовательных 
учебных заведений. Освещены диагностические методики психического 
здоровья, оценки состояния физического здоровья. В статье обращается 
внимание на возникновение компьютерной зависимости у учащейся 
молодежи общеобразовательных учебных заведений Украины данного 
периода, затронуты вопросы взаимодействия общеобразовательного 
учебного заведения и родителей по предупреждению алкоголизма, 
употребления наркотических и психотропных веществ; сохранению 
здоровья школьников, формированию компонентов здорового образа 
жизни педагогических работников. Значительное внимание уделяется 
профилактике алкоголизма, употребления наркотических и 
психотропных веществ с помощью метода «равный-равному», ВИЧ / 
СПИДа, инфекций, передающихся половым путем (ИППП), которые 
являются последствиями половых девиаций, а потому остро встал вопрос 
репродуктивного здоровья. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, социально-
педагогическая работа, общеобразовательное учебное заведение, 
алкоголизм, наркомания, ВИЧ / СПИД. 
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Veretenko I. Preserving and Strengthening the Health of Pupils in 
General Education Schools in the Period 1991-2005 Years 

In article held theoretical justification for the content, forms and 
methods of socio-pedagogical work to preserve and strengthen the health of 
the students of secondary schools in the period 1991-2005 years. Provides 
normative-legal base, which gave grounds for the implementation of the socio-
pedagogical work to preserve and strengthen the health of pupils of secondary 
schools. Highlighted methods of diagnostic techniques mental health, state of 
physical health. The article focuses on the emergence of computer addiction in 
young students general educational establishments of Ukraine in this period. 
The article raised questions of interaction of secondary school and parents on 
prevention of alcoholism, the use of narcotic drugs and psychotropic 
substances; preserving the health of pupils, forming part of healthy lifestyle 
teachers. Considerable attention is paid to prevention of alcoholism, the use of 
narcotic drugs and psychotropic substances by using a method of "peer to 
peer", HIV/AIDS, sexually transmitted infections (STIs), which are the effects 
of sexual deviancy, and because the question appeared of reproductive health. 

Key words: health, healthy lifestyle, socio-pedagogical work, secondary 
school, alcoholism, drug addiction, HIV/AIDS. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ЗАКЛАДАМИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ 
ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ  

 
Одним з особливостей процесу демократизації управління 

освітніми закладами у вітчизняній педагогічній теорії і практиці в 
останній чверті XX – на початку XXI століття, що впливала на уявлення 
про управлінську діяльність освітніми закладами була, безперечно, 
існуюча на той час парадигма державного управління. 

Відзначимо, що наявна на той час тоталітарна система державного 
управління не могла не відбиватися на тенденціях і ознаках, за якими 
визначали ефективність процесу управління і, відповідно, управління 
освітніми закладами в Україні. Тому, для подальшої оптимізації процесу 
демократизації управління освітніми закладами, актуальності набувають 
дослідження з визначення особливостей зазначеного процесу у 
вітчизняній теорії та практиці. 
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Основи сучасної теорії управління освітніми закладами було 
розроблено в працях В. Кричевського, Ю. Корнажевського, В. Лазерева, 
В. Маслова, В Пекельної, М. Поташника, К. Ушакова, Є. Хрикова, 
Т. Шамової та ін. 

Різні аспекти процесу демократизації, гуманізації та інноваційності 
управління освітніми закладами у вітчизняній теорії і практиці наприкінці 
минулого століття – на початку цього століття були предметом наукових 
досліджень таких відомих науковців, як О. Адаменко, Л. Даниленко, 
Г. Дмитренка, Г. Єльнікової, Л. Карамушкіної, В. Крижка, В. Олейнікова, 
В. Пікельної, Є. Хрикова та ін. 

Мета статті. На основі педагогічної літератури теоретично 
обґрунтувати й проаналізувати особливості процесу демократизації 
управління освітніми закладами у вітчизняній теорії і практиці. 

Аналіз теоретичного доробку науковців і стану практики 
управління освітніми закладами в Україні, нові вимоги щодо 
управлінської діяльності керівників освітніми закладами, наявність 
суперечностей, які ускладнюють реалізацію процесу демократизації, 
засвідчують про необхідність ретроспективного обґрунтування 
особливостей процесу демократизації управління освітніми закладами  в 
Україні (остання чверть XX – початок XXI століття). 

З одного боку, у зазначений період управління освітніми закладами 
відзначається тенденцією прагнення до централізованого та унітарного 
управління освітніми закладами, а з іншого, – в процесі розвитку 
управління освітніми закладами в Україні відбувається непростий процес 
позбавлення ознак тоталітаризму в теорії та практиці як державного, так і 
громадського управління в останній чверті минулого століття на початку 
цього століття.  

Спираючись на теоретичні основи дослідження процесу 
демократизації управління освітніми закладами, нами було 
запропоновано ступінь впровадження інформаційних технологій, як один 
з критеріїв процесу демократизації управління освітніми закладами. 
Тому, слід відзначити, що головною особливістю процесу демократизації 
управління освітніми закладами наприкінці минулого століття була 
науково-технічна революція, яка набрала інтенсивних обертів у 70-80-ті 
роки минулого століття та стрімко переросла у впровадження 
інформаційно-комунікативних технологій в управління освітніми 
закладами, що, безперечно, сприяло прозорості та демократизації цього 
процесу.  

Як зазначає український науковець В. Пікельна, процес управління 
освітніми закладами ґрунтується на концепції управління, що передбачає 
сполучення централізму і децентралізму [4, с. 57]. Зрозуміло, що 
централізована система управління створює умови для авторитарного 
стилю управління освітніми закладами, натомість децентралізована 
система управління – для його демократизації.  

На думку вітчизняного науковця Є. Хрикова, важливою умовою 
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демократизації управління освітніми закладами є перегляд його 
концептуальних основ. Оскільки тривалий час у теорії і практиці 
існувало уявлення про управління як вплив, тому панувало переважно 
авторитарне управління освітніми закладами, що передбачало піднесенні 
абсолют певних одних цілей та шляхів їх вирішення [6, с. 167]. 

Якщо парадигма управління суспільством в 70-80-ті роки минулого 
століття була побудована на пріоритеті статистичного розвитку над 
динамічним, то нові управлінські кадри повинні були значною мірою 
відтворювати погляди, переконання, ідеали попередників, тобто 
відтворювати управління освітніми закладами, що склалося в надрах 
адміністративно-командної системи. Тому значного прориву в науці про 
управління загалом, і демократизацію управління зокрема, чекати не 
доводилося.  

Як зазначає провідний й видатний педагог тих часів Є. Березняк, 
особливу увагу приділяли необхідності органічного узгодження 
колегіальності та особистісній відповідальності. Особистісна 
відповідальність виражалася через колективне рішення, натомість в 
прийнятті колективного рішення повинна була приймати участь партійна 
організація, профспілка та педагогічна рада [1, с. 15].  

В контексті демократизації управління освітніми закладами 
науковець був впевнений, що демократизація була неможлива ні в яких 
аспектах розвитку освіти, оскільки всі напрямки розвитку освіти 
упорядковувалися принципу комуністичної ідейності, який передбачає 
комуністичне спрямування навчально-виховного процесу та розвитку 
комуністичного світосприйняття. Так, керівники освітніх закладів 
повинні були узгоджувати всю свою діяльність із партійною 
організацією [1, с. 12]. 

Демократизація управління освітніми закладами в Україні з початку 
90-х років ХХ століття переживали складний і суперечливий процес 
переходу від стану, коли управління було приведене органами радянської 
влади в умовах СРСР до жорсткої однотипності за цілями, змістом і 
формами організації навчально-виховного процесу в середній 
загальноосвітній школі до демократичної національної системи 
організації навчання, освіти і виховання. Такий перехід не був простим. 
Про це свідчать педагоги, керівники шкіл і органів народної освіти, в 
пам’яті яких ще міцно збереглись ознаки тоталітарної обов’язковості і 
однотипності цілей, місту і форм організації навчання в середній і вищій 
школі різних типів. 

У 90-х роках з’являється низка робіт М. Поташника, який відзначає 
перші кроки демократизації управління школою. Науковець попереджає, 
що замалий досвід у цьому напрямку свідчив, що всі зусилля, спрямовані 
на демократизацію управління школою, може в результаті обернутися 
великою зневіреністю для вчителів, учнів, батьків, якщо не докласти 
спеціальних зусиль, не набути достатнього рівня особистісної готовності 
та культури керівників освітніми закладами [5, с. 9].  
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Відзначимо, з розпадом СРСР в Україні розпочались змагання за 
створення виключно мирним шляхом демократичного суспільно-
політичного і державного устрою. Процеси демократизації склали в свою 
чергу основу демократизації управління освітніми закладами нової 
України. Ці ж суспільні процеси визначили умови і шляхи 
демократизації педагогічного життя, хоч сам по собі процес розпаду 
СРСР виявився складним і суперечливим. 

На основі Акту проголошення незалежності України від 24 серпня 
1991 року, що був схвалений того ж року 1 рудня загальнонародним 
голосуванням, «Закону про освіту», «Про мови в Україні», а також 
Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття» (1992), 
справа освіти нарешті стала власною справою українського народу. Це 
стало визначальним. Відповідно до Конституції України, прийнятої 
п’ятою сесією Верховної Ради України 28 червня 1996 року, повна 
загальна середня освіта стала у нашій державі не лише гарантованою, але 
і обов’язковою [3, c. 25].  

Стратегія демократичного розвитку управління освітніми 
закладами об’єктивно передбачало реалізацію політичної ідеології 
українського державотворення. Більше того, без демократизації 
державотворення неможлива і демократизація управління освітніми 
закладами. Водночас справа ускладнювалася тим, що власне процес 
демократизації управління освітніми закладами різних рівнів був в свою 
чергу складним і неоднозначним у своїх практичних виявах в кожному 
окремому випадку. 

Якщо говорити про особистісну основу демократизації освітніми 
закладами наприкінці минулого століття, то слід відзначити перехід 
керівників на демократичний стиль керівництв, який будувався на 
особистісному й діловому авторитеті керівника освітнього закладу.  

Очевидно, реалізація демократичного стилю можлива за високий 
рівень інтелектуальних, організаторських, комунікативних здібностей 
керівника. Загальновідомо, що такий стиль керівництва є найбільш 
ефективним, оскільки він забезпечує найвищу ймовірність правильних 
рішень, сприятливий психологічний та комфортний клімат серед 
співробітників, їх активність та задоволеність своєю роботою, відповідно, 
високі освітні результати.  

Відзначимо, що для сучасного стану системи управління освітніми 
закладами в Україні характерний процес децентралізації, тобто передача 
низки функцій і повноважень від вищих органів управління нижчим. 
Очевидно, державні органи розробляють найбільш загальні стратегічні 
напрями, а обласні й районні органи спрямовують зусилля на вирішення 
конкретних, фінансових, кадрових, матеріальних, організаційних 
проблем.  

Іншою особливістю є перехід від державного до державно-
громадського управління освітніми закладами, головною метою якого є 
поєднання зусиль держави і суспільства у вирішенні проблем 
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формування державної політики в галузі освіти, питань навчально-
виховної, методичної, економічної, фінансово-господарської діяльності. 

Однак, О. Грибко вважає, що перехід від державного до державно-
громадського управління є хибним, тобто наявне протиставлення 
державного і громадського абсурдно, оскільки держава не може існувати 
без суспільства, і власне громадське суспільство зацікавлене у 
всебічному зміцнені і розвитку держави [2, с. 31]. На наш погляд, 
гармонійне поєднання державного й громадського управління 
забезпечить високий рівень демократизації управління освітніми 
закладами.  

Важливим показником підсилення демократичного характеру 
управління освітніми закладами є роздержавлення системи управління 
освіти. Зокрема, поряд з державними в Україні, на сьогодні, 
функціонують недержавні загальноосвітні навчально-виховні заклади, 
створені на основі інтересів та бажань учнів і батьків, учителів і 
вихователів, запитів регіональних, національних, професійних, 
конфесіональних об’єднань і груп. Управління такими освітніми 
закладами здійснює безпосередньо його засновник або за його 
дорученням опікунська рада, сформована засновником. 

Таким чином, на основі педагогічної літератури нами було 
теоретично обґрунтовано й проаналізовано особливості процесу 
демократизації управління освітніми закладами у вітчизняній теорії і 
практиці. Ми дійшли висновків, що в 70-80-х роках демократизація була 
неможлива ні в яких аспектах розвитку освіти, оскільки всі її напрямки 
упорядковувалися принципу комуністичної ідейності; в 90-ті роки 
стратегія демократичного розвитку управління освітніми закладами 
передбачала реалізацію політичної ідеології українського 
державотворення; для сучасного стану системи управління освітніми 
закладами в Україні, з одного боку, характерний процес децентралізації, 
тобто передача низки функцій і повноважень від вищих органів 
управління нижчим, а з іншого – перехід від державного до державно-
громадського управління освітніми закладами.  

Перспективи подальших пошуків у вирішенні зазначеної проблеми 
ми вбачаємо у дослідженні загальних тенденцій демократизації 
управління освітніми закладами у вітчизняній педагогічній теорії та 
практиці. 
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Іванов Є. В. Особливості процесу демократизації управління 

освітніми закладами у вітчизняній педагогічній теорії та практиці  
У статті теоретично обґрунтовано й проаналізовано особливості 

процесу демократизації управління освітніми закладами у вітчизняній 
теорії і практиці. Було доведено, що у 70-80-х роках демократизація була 
неможлива, оскільки всі напрямки управління упорядковувалися 
принципу комуністичної ідейності; в 90-ті роки стратегія 
демократичного розвитку управління передбачала реалізацію політичної 
ідеології українського державотворення; для сучасного стану системи 
демократизації управління освітніми закладами в Україні характерний 
процес децентралізації та переходу до державно-громадського 
управління.  

Ключові слова: демократизація управління, децентралізація, 
державно-громадське управління. 

 
Иванов Е. В. Особенности процесса демократизации 

управления образовательными учреждениями в отечественной 
педагогической теории и практике 

В статье теоретически обоснованы и проанализированы 
особенности процесса демократизации управления образовательными 
учреждениями в отечественной теории и практике. Доказано, что в  
70-80-х годах демократизация была невозможна, поскольку все 
направления управления подчинялись принципу коммунистической 
идейности; в 90-е годы стратегия демократического развития управления 
предусматривала реализацию политической идеологии созидания 
украинского государства; для современного состояния системы 
демократизации управления образовательными учреждениями в Украине 
характерный процесс децентрализации и перехода к государственно-
общественному управлению.  

Ключевые слова: демократизация управления, децентрализация, 
государственно-общественное управление. 

 
Ivanov E. The Peculiarities of Democratization of Educational 

Establishments’ Management in National Pedagogical Theory and 
Practice 

The peculiarities of democratization of educational establishments’ 
management in national pedagogical theory and practice were theoretically 
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substantiated and analyzed. It has been proved that the democratization was 
impossible in 70-80th, as all directions subordinated to the principle of the 
communist ideology; in 90th the strategy of democratization of management 
development was based on the realization of political ideology of creating 
Ukrainian state; the current system of democratization of educational 
establishments’ management in Ukraine is characterized by the process of 
decentralization and by the transition to the state and public management. 

Key words: the democratization of management, decentralization, state 
and public management.  
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ОСОБЛИВОСТІ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В 40-50-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

У сучасних соціально-економічних умовах держава потребує 
цілісної системи неперервної професійної освіти, що відповідає 
національним інтересам і світовим тенденціям розвитку економіки, 
забезпечує підготовку кваліфікованих робітничих кадрів і молодших 
спеціалістів. Реформування національної економіки, підвищення вимог 
до якості робочої сили, необхідність регулювання взаємозв’язку ринку 
освітніх послуг і ринку праці з метою задоволення потреб роботодавців у 
кваліфікованих робітниках потребують удосконалення системи 
професійно-технічної освіти. 

Нажаль, сьогодні кількість професійно-технічних навчальних 
закладів суттєво зменшилась, помітно знизилась престижність 
робітничих професій, відчутними стали незбалансованість структури 
підготовки робітничих кадрів з професійно-кваліфікаційною структурою 
зайнятості, невідповідність рівня компетентності робітників новим 
вимогам, відставання змісту професійно-технічної освіти від розвитку 
науки і техніки, тому зростає важливість досліджень, предметом яких 
стає зміст, особливості та тенденції організації професійно-технічної 
освіти в Україні в 40-х-50-х роках ХХ ст. 

Ефективні перетворення у сфері професійно-технічної освіти 
потребують не тільки вивчення досягнень розвинених країн світу, а й 
урахування вітчизняного історико-педагогічного досвіду.  

Безпосередньо історико-педагогічні аспекти професійно-технічної 
освіти досліджуваного періоду знайшли певне відображення у 
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фундаментальних історико-педагогічних роботах 70-х – першої половини  
80-х років XX століття (В. Даниленко, М. Кондаков, Н. Кузін, 
М. Колмакова, Ф. Паначин, З. Равкін та ін.), в історико-педагогічних 
публікаціях 90-х років ХХ – початку ХХІ століття (П. Дроб’язко, 
В. Курило, О. Любар, А. Медвідь, М. Стельмахович, Б. Ступарик, 
О. Сухомлинська, Д. Федоренко та ін.). 

Наприкінці XX – на початку XXI століття підсилюється увага до 
проблем професійно-технічної освіти, що призвело до активізації 
неупереджених історико-педагогічних досліджень. Загальні тенденції 
розвитку вітчизняної професійно-технічної освіти розглянуто в 
енциклопедичному виданні «Профтехосвіта України ХХ ст.» 
(упорядники Н. Ничкало, І. Лікарчук, Н. Падун, 2004). Окремі аспекти 
розвитку професійно-технічної освіти в 40 – 50-х роках висвітлено в 
роботах В. Король, М. Лободи, А. Селецького та ін. 

Загалом історіографічний аналіз показав, що, по-перше, історико-
педагогічних робіт, у яких би спеціально досліджувався розвиток 
вітчизняної професійно-технічної освіти в 40 – 50-х роках ХХ ст., немає. 
По-друге, в історико-педагогічних публікаціях різних часів, які 
торкалися цієї проблематики, приділено недостатньо уваги висвітленню 
питань, пов’язаних з особливостями змісту, форм й методів навчально-
виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах 
досліджуваного періоду.  

Мета статті: виявити особливості й основі тенденції розвитку 
практики професійно-технічної освіти в Україні в 40 – 50-х роках 
ХХ століття. 

Як зазначено раніше, ефективні перетворення у сфері професійно-
технічної освіти потребують вивчення й урахування вітчизняного 
історико-педагогічного досвіду й особливо досвіду реформування 
системи підготовки кваліфікованих робітників у 40 – 50-х роках 
ХХ століття. Перш ніж аналізувати досліджуваний період, звернемося до 
витоків ремісничої освіти в Україні, схарактеризуємо соціально-
історичні й педагогічні передумови її розвитку. Справедливо було б 
зауважити, що і радянська, і вітчизняна історія педагогіки більше уваги 
приділяла традиційній ступеневій системі освіти (початкова школа, 
середні навчальні заклади та вища освіта), залишаючи поза увагою 
ремісничі навчальні заклади, що стали прообразом сучасної системи 
професійно-технічної освіти.  

У 20-х роках ХХ століття в УСРР створено власну оригінальну 
освітню систему, складовою частиною якої була система нижчої 
професійної освіти. У 1920 – 1929 рр. існувало три типи закладів нижчої 
професійної освіти: професійні школи, школи робітничої молоді та 
різноманітні курси. У 1929 – 1940 рр., після уніфікації освітніх систем 
УСРР та РФСРР, сформувалась галузева система професійної підготовки 
робітничих кадрів, яка була підпорядкована господарським наркоматам. 
Проте внаслідок своєї роз’єднаності та недостатньої ефективності вона 
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не вирішувала завдання планомірної підготовки кваліфікованих кадрів. З 
цієї причини, а також з урахуванням внутрішньо економічного та 
зовнішньо політичного становища тодішнього СРСР у 1940 році було 
створено систему трудових резервів. 

У 40-х роках ХХ століття зміст професійної освіти мав такі 
особливості: виробнича орієнтація навчальних планів та програм, 
переважання предметів технічного характеру, відведення другорядної 
ролі загальноосвітнім дисциплінам. У роки Великої Вітчизняної війни 
вся навчально-виробнича діяльність була підпорядкована виконанню 
замовлень оборони. Теоретичне навчання проводилось у формі 
виробничого інструктажу на робочому місці, а виробниче навчання 
здійснювалося за змінами. У роки четвертої п’ятирічки (1946 – 1950) для 
відновлення й розвитку народного господарства в системі трудових 
резервів передбачалося підготувати 4,5 млн. молодих робітників, 
розширити мережу навчальних закладів, підвищити якість навчально-
виховного процесу. Це зумовило розробку нових навчальних планів на 
1945 – 1946 навчальний рік, які встановлювали «твердий раціональний 
режим» здійснення навчального процесу. Основною формою організації 
навчання визначався урок, тривалість якого становила 50 хвилин, а 
загальна кількість годин скорочена до 3572. Було розроблено також 
новий зразок зведено-тематичного плану з виробничого навчання й 
спеціальної технології.  

У 50-ті роки в умовах здійснення в країні загальної семирічної 
освіти з навчальних планів були виключено деякі загальноосвітні 
предмети, а замість них уведено загальнотехнічні предмети, збільшено 
обсяг годин на вивчення спеціальних дисциплін. У 1954 році 
затверджено спеціальні навчальні плани для підготовки кваліфікованих 
робітників для груп учнів з семирічною освітою. У 1957 – 1958 
навчальному році в системі трудових резервів запроваджувався новий 
тип навчальних закладів – професійно-технічні училища, навчальний 
план яких включав такі цикли: загальноосвітній; політехнічний; 
професійно-технічний; фізичне та естетичне виховання. 

Установлено, що в 40-х роках ХХ століття в навчальному процесі 
ремісничих, залізничних училищ та шкіл ФЗН поступово затвердився 
урок як основна форма організації не тільки теоретичного, а й 
виробничого навчання. Застосовувались також допоміжні форми 
виробничого навчання: гурткові заняття, індивідуальне та бригадне 
виконання навчальних, навчально-виробничих і господарських робіт. У 
50-х роках теоретики й практики професійно-технічної освіти 
усвідомлювали необхідність активізації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів. Це зумовило урізноманітнення форм навчання, 
використання прогресивних методів навчальної роботи, які стимулювали 
активність і самостійність учнів, поширення методів, що запозичувалися 
безпосередньо з виробництва. Почали широко використовуватись 
екскурсії, технічні виставки, зарисовки схем роботи новаторів, доповіді 
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учнів на технічних конференціях, ознайомлення зі спеціальною 
літературою, яка містила інформацію про провідні методи роботи 
передовиків виробництва. Вітчизняна система професійно-технічної 
освіти досліджуваного періоду в цілому успішно вирішувала нелегкі 
завдання, пов’язані з забезпеченням усіх галузей народного господарства 
кваліфікованими робітниками. 

Проте в роботі навчальних закладів системи трудових резервів з 
самого початку виявились досить серйозні труднощі та недоліки, на які 
зазвичай майже не зверталась увага в радянській педагогічній 
історіографії. По-перше, ремісничі училища та школи ФЗН не мали 
достатнього досвіду в навчально-виховній та виробничий роботі з 
підготовки кваліфікованих робітників, що відбивалось на якості 
професійної підготовки. По-друге, майстри виробничого навчання, які 
приходили з виробництва, не мали досвіду педагогічної діяльності й не 
були обізнані з методикою навчання та виховання. По-третє, тяжкі 
побутові та матеріально-культурні умови роботи й життя учнівського 
контингенту призводили до послаблення дисципліни навчання та праці, 
самовільного залишення робочих місць і навіть навчальних закладів.  

У цих умовах партія та радянський уряд намагались реагувати на 
обставини, що склались. Зокрема для посилення навчально-виховної й 
партійно-політичної роботи постановою РНК від 25 грудня 1940 р. в 
училищах та школах трудових резервів запроваджено посаду заступника 
директора з політичної частини, в обов’язки якого входило сприяти 
політичному вихованню учнів. До училищ на посади заступників із 
політичної частини було направлено досвідчених фахівців з політико-
виховної роботи [6, с. 16 – 17].  

Для подолання недоліків у виховній роботі було вжито, перш за 
все, адміністративних заходів. Зокрема, таким заходом став наказ 
Президії Верховної Ради СРСР від 28 грудня 1940 р. «Про 
відповідальність учнів ремісничих, залізничних училищ та шкіл ФЗН за 
порушення дисципліни і за самовільне залишення училища (школи)». 
Директорам та вихователям навчальних закладів системи трудових 
резервів дозволялось відраховувати та віддавати до суду дезорганізаторів 
виробничого навчання, хоча при цьому зауважувалося, що такими 
засобами можна скористатися лише за умови, коли всі можливості 
виховного впливу було вичерпано [10, с. 11]. За самовільне залишення 
училища чи школи учень міг бути ув’язнений у трудовій колонії 
терміном до одного року. Керівники виправних органів негайно 
розшукували тих, хто самовільно залишав навчальний заклад, і 
притягували до дисциплінарної або кримінальної відповідальності навіть 
працівників училищ, які хоч якось були причетні до ухилення від 
навчання [11]. 

Труднощі та недоліки в роботі навчальних закладів системи 
трудових резервів (низький рівень дисципліни навчання та праці; 
самовільне залишення учнями робочих місць і навіть навчальних 
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закладів; застосування авторитарних та антипедагогічних методів 
виховання учнів - рукоприкладства, позбавлення учнів харчування за 
різні порушення тощо) актуалізували створення ефективної системи 
комуністичного виховання майбутніх молодих робітників. 

Проведений аналіз показав, що виховна робота, яка здійснювалась у 
досліджуваний період на засадах політизації, ідеологізації й 
авторитарності, загалом орієнтувалася виключно на соціальне 
замовлення й ігнорувала інтереси та потреби конкретної особистості, 
убачаючи свою місію у формуванні людей, відданих партії, уряду й 
комуністичним ідеалам. Керівна роль в організації виховних заходів 
належала партійним і комсомольським організаціям. 

У роки Великої Вітчизняної війни виховний вплив на учнів 
здійснювався в процесі виробничого навчання та продуктивної праці, 
спрямованої на виконання завдань оборони. У другій половині 40-х років 
виокремились основні напрями виховної роботи: ідейно-політичне й 
фізичне виховання основними формами якого були: лекції, доповіді, 
бесіди, екскурсії, читка періодики, створення політгуртків. Звичайно, 
існували певні труднощі, з якими стикалися викладачі при проведенні 
політичних занять: низький рівень кваліфікації, слабка методична 
підготовка викладачів та керівників політичних занять [3]. У 1942 р. у 
державі розгорнулось Всесоюзне соціалістичне змагання, до якого 
приєднались учні навчальних закладів системи трудових резервів 
України [12, с. 81–82]. 

У єдності з ідейно-політичним вихованням та виробничим 
навчанням здійснювалося фізичне виховання на уроках з фізичної 
культури, заходах, які були включені в режим дня (ранкова зарядка, 
фізичні вправи після продуктивної праці, «лінійка»), у процесі 
спортивної діяльності учнів. Для керівництва фізичним вихованням учнів 
у липні 1943 року створено добровільне масове спортивне товариство 
для учнів і працівників системи професійно-технічної освіти «Трудові 
резерви». Було затверджено спортивну форму, емблему, значок і прапор 
спортивного товариства «Трудові резерви» [9, с. 94–95]. 

Напередодні й у роки Великої Вітчизняної війни в училищах і 
школах ФЗН особлива увага приділялась військово-фізкультурній 
підготовці. Вона ще розглядалась як «могутній засіб фізичного 
оздоровлення й виховання, як засіб отримання якостей, необхідних для 
праці й оборони» [1, с. 34]. Основними недоліками в керуванні 
військово-фізкультурним навчанням у 1941–1945 рр. стали: 
безсистемність у роботі, відсутність чіткого планування та попередньої 
підготовки до уроку, порушення методики проведення занять, спільне 
навчання юнаків та дівчат, відсутність ведення обліку успішності та ін. 

Вагомий вплив мало естетичне виховання, чільне місце в якому 
займала художня самодіяльність, спрямована на виявлення й розвиток 
творчих здібностей учнів, стимулювання інтересу в учнів до технічної 
творчості, прищеплення любові до праці, формування в них поваги до 
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людей праці, прищеплення їм інтересу до культури і мистецтва (у першій 
половині 40-х років в Україні діяло 1700 гуртків, у яких брали участь 
35000 учнів) [14, с. 4]. 

Педагоги професійно-технічної школи приділяли увагу 
формуванню учнівських колективів, широко використовуючи досвід 
А. Макаренка [4].  

Особливість виховної роботи в закладах системи трудових резервів 
полягала в тому, що пріоритетом для них був соціальний захист учнів, 
які залишилися без батьківського піклування, та боротьба з негативними 
проявами в поведінці учнів.  

Виховна робота в навчальних закладах професійної освіти 
здійснювалась з урахуванням особливостей їх функціонування: 
поєднання вивчення теорії з виробничим навчанням і продуктивною 
працею; специфіка контингенту учнів (діти з дитячих будинків, з 
окупованих територій, підлітковий вік); інтернатний або 
напівінтернатний тип навчальних закладів. Ці обставини розширювали 
можливості виховної роботи в училищах і школах ФЗН і одночасно 
вимагали від педагогічного колективу вмілого відбору й використання 
методів і організаційних форм проведення виховної роботи [5, с. 28]. 

Ситуація майже не змінилась і в 50-х роках. Як і раніше, основною 
формою ідейно-політичного виховання розглядались політичні заняття, 
спрямовані на формування радянського патріотизму, відданості вітчизні, 
комуністичній партії, радянському уряду, наполегливості в подоланні 
труднощів. Разом з тим у 50-х роках спостерігалось урізноманітнення 
форм позакласної роботи. 

У 50-х роках виховна робота за означеними напрямами 
продовжилась. У цей період виявились тенденції до створення та 
зміцнення матеріально-технічної бази позанавчальної діяльності, 
формування традицій виховної роботи в закладах системи трудових 
резервів, здійснення виховної діяльності на науковій основі. В училищах 
та школах ФЗН практикувалося проведення конференцій, вечорів 
запитань та відповідей, створення історичних гуртків, обговорення 
історичних книг, фільмів, екскурсії по рідному краю тощо. Робилися 
спроби активізувати діяльність учнів у процесі ідейно-політичного 
виховання: їм доручалось підготувати доповіді, підібрати необхідний 
матеріал [2, с. 23]. 

Аналіз науково-педагогічних джерел показав, що рівень 
професійної компетентності інженерно-педагогічних працівників 
професійно-технічної освіти України в 40 – 50-ті рр. загалом був 
недостатнім, оскільки з середини 30-х рр. не здійснювалася підготовка 
кваліфікованих кадрів для професійного навчання робітників.  

У 1941 р. усі викладачі були розпущені, переведені на посаду 
майстрів виробничого навчання через скасування теоретичного 
компонента в навчанні або пішли на фронт [8, с. 24].  

У передовій статті журналу «Виробниче навчання» (1941 р., № 2) 
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«Рішення ХVIII Всесоюзної партконференції і підготовка трудових 
резервів» зазначалось, що в стислі строки до ремісничих, залізничних 
училищ та шкіл фабрично-заводського навчання республіки для роботи 
майстрами виробничого навчання й вихователями було направлено 
велику кількість кадрових робітників, передовиків виробництва і 
комуністів з досвідом партійно-політичної роботи. 

У 40-х роках ХХ століття в Україні стабілізувалася, а потім й 
інтенсифікувалася робота з підготовки та підвищення кваліфікації 
інженерно-педагогічних кадрів. Для підготовки майстрів виробничого 
навчання відкрито індустріально-педагогічні технікуми у Харкові, 
Донецьку, Рубіжному, Конотопі та Києві. Однак ці навчальні заклади не 
задовольняли існуючі потреби в професійно підготовлених інженерно-
педагогічних працівниках. Тому акцент було зроблено на підвищенні 
кваліфікації працівників системи трудових резервів за рахунок створення 
широкої курсової мережі, проведення різноманітних методичних заходів. 
Починаючи з 1945 року, діяла мережа курсів та семінарів для підготовки 
й підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників, якою 
було охоплено 25 тис. осіб. У 1947 році створено центральні курси 
вдосконалення та підвищення кваліфікації керівних працівників, 
центральні курси з підготовки помічників директорів училищ з 
культурно-виховної роботи, організовано однорічні школи з підготовки 
майстрів виробничого навчання. Удосконалювалася й навчально-
методична робота, основними формами якої були: діяльність предметних 
та циклових методичних комісій із загальноосвітніх, загальнотехнічних, 
спеціальних, військово-фізкультурних предметів та виробничого 
навчання, проведення відкритих уроків, організація семінарів, 
проведення «педагогічних читань», організація стахановських шкіл для 
майстрів виробничого навчання. Однак проблема забезпечення освітніх 
закладів професійної освіти компетентними інженерно-педагогічними 
кадрами необхідного рівня залишалась надзвичайно актуальною. 

В 50-х роках ХХ століття спостерігаються нові підходи до 
забезпечення навчальних закладів системи трудових резервів 
педагогічними працівниками. У другій половині 50-х років ХХ століття 
значну увагу приділено організації методичної роботи в училищах і 
школах ФЗН. Наказом начальника Головного управління професійної 
освіти від 2 лютого 1954 року затверджено положення про методичну 
роботу, у якому визначалася її мета – усебічно сприяти покращенню 
навчально-виховного процесу, підвищувати педагогічну кваліфікацію 
викладачів і майстрів виробничого навчання, виробляти єдність вимог і 
дій усього педагогічного колективу. Участь у методичній роботі була 
обов’язковою для всіх працівників, її основними формами визначались 
педагогічна рада, методичні комісії, методичні наради й конференції, 
індивідуальна методична робота. У документі також визначались склад, 
повноваження, зміст роботи педагогічних рад та методичних комісій, 
надавались рекомендації з організації та проведення методичних нарад і 
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конференцій та індивідуальної методичної роботи [13, с. 54 – 61]. У 
другій половині 50-х років традиційними стали педагогічні конференції 
працівників навчальних закладів системи трудових резервів, які 
проводились наприкінці серпня перед початком навчального року. Так, у 
серпні 1955 року відбулась педагогічна конференція працівників 
ремісничих, гірничо-промислових, спеціальних училищ і училищ 
механізації сільського господарства Ворошиловградської області, на якій 
були присутні понад 300 осіб. Вона проводилась за традиційним 
сценарієм: спочатку на пленарному засіданні заслухано доповідь 
начальника обласного управління трудових резервів, у якій ішлося про 
досягнення й недоліки в роботі, а потім – виступи інших працівників 
управління, директорів, викладачів та майстрів виробничого навчання. 
Наступного дня відбулася робота секцій, яка була більш продуктивною, 
оскільки практичні працівники обмінювались досвідом організації 
теоретичного й виробничого навчання, що, безумовно, сприяло 
підвищенню їх кваліфікації [7, с. 19–20]. Акцент на цій конференції 
зроблено на узагальнення передового досвіду виробничого навчання на 
шахтах [15, с. 1–2]. 

Таким чином, проведені наукові розвідки засвідчили, що в 
досліджуваний період певного розвитку набула теорія та практика 
професійно-технічної освіти.  

Доведено, що в досліджуваний період зміст освіти в навчальних 
закладах системи трудових резервів загалом відставав від досягнень 
науки і техніки й зазнавав значного ідеологічного й політичного впливу. 
Особливість формування змісту освіти виявлялись у тому, що при його 
відборі орієнтиром слугували не основи наук, як у загальноосвітній 
школі, а виробнича діяльність. У 40-х роках ХХ століття змісту освіти 
були притаманні такі характерні риси: переважання предметів технічного 
характеру; виробнича орієнтація змісту освіти; другорядна роль 
загальноосвітніх предметів. У роки Великої Вітчизняної війни зміст 
освіти не передбачав теоретичну підготовку учнів. У 50-ті роки в умовах 
підвищення рівня загальноосвітньої підготовки учнів найбільш 
помітними тенденціями розвитку змісту освіти були: вилучення з 
навчальних планів деяких загальноосвітніх та введення замість них 
загальнотехнічних предметів; збільшення навчального часу на вивчення 
спеціальних дисциплін; скорочення загальної кількості годин у 
навчальних планах.  

Установлено, що форми та методи теоретичного й виробничого 
навчання в училищах та школах ФЗН відповідали змісту освіти, проте 
ґрунтувались переважно на засадах авторитарності, примусу, провідної 
ролі педагога й не забезпечували внутрішню мотивацію та пізнавальну 
активність учнів у навчальному процесі. У 40-х роках ХХ століття на 
основі результатів науково-педагогічних досліджень та адміністративних 
рішень урок було визначено основою формою організації і виробничого, 
і теоретичного навчання, хоча практикувались й інші форми навчання 
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(лекції, бесіди, семінари). У 40-х роках використовувались переважно 
репродуктивні методи навчальної роботи (систематичне викладення 
вчителем навчального матеріалу, робота з книгою, метод вправ, 
інструктаж). У 50-х роках виявилась тенденція до використання 
розвивального потенціалу уроку та інших форм навчання з метою 
активізації навчально-пізнавальної діяльності, а також застосування 
методів, які стимулювали активність і самостійність учнів (евристична 
бесіда). 

Виховна робота в навчальних закладах системи трудових резервів у 
40 – 50-х роках ХХ століття мала на меті формування людей, відданих 
партії, уряду й комуністичним ідеалам, була гранично політизованою й 
ідеологізованою, авторитарною за характером, орієнтувалась виключно 
на соціальне замовлення й недостатньо враховувала інтереси й потреби 
конкретної особистості. У роки Великої Вітчизняної війни виховання 
учнів здійснювалося в процесі навчання й продуктивної праці, 
спрямованої на виконання завдань оборони, і не виокремлювалось як 
самостійний напрям. У другій половині 40-х років виявилась тенденція 
до підвищення ролі позанавчальної діяльності в училищах і школах ФЗН, 
що призвело до формування системи виховної роботи, яка включала: 
ідейно-політичне виховання, фізичне виховання й військово-
фізкультурну роботу, естетичне виховання й культурно-дозвіллєву 
діяльність, стимулювання інтересу в учнів до технічної творчості, 
прищеплення учням любові до праці, формування в них поваги до людей 
праці. До особливостей виховної роботи в ремісничих, залізничних 
училищах і школах ФЗН слід віднести її орієнтованість на соціальний 
захист учнів, які залишились без батьківського піклування, боротьбу з 
негативними проявами в поведінці учнів, сприяння їх успішній 
соціалізації, широке використання ідей А. Макаренка про виховний 
дитячий колектив та поєднання виховання з виробничою працею. У 50-х 
роках спостерігались такі тенденції розвитку виховної роботи: створення 
та зміцнення матеріально-технічної бази позанавчальної діяльності; 
формування традицій виховної роботи в закладах системи трудових 
резервів; здійснення виховної діяльності на науковій основі; намагання 
підвищити громадську активність учнів, сформувати в підлітків такі 
соціально значущі Виявлено особливості підготовки, перепідготовки й 
підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників системи 
трудових резервів. У 40-х роках ХХ століття вони виявлялись у тому, що 
майстрів виробничого навчання підбирали переважно на виробництві. 
Разом з тим було відновлено роботу індустірально-педагогічних 
технікумів, відкрито центральні курси вдосконалення та підвищення 
кваліфікації керівних працівників, центральні курси з підготовки 
помічників директорів з культурно-виховної роботи, однорічні школи з 
підготовки майстрів виробничого навчання. Основними формами 
підвищення кваліфікації в 40-х роках були: курсова підготовка, 
предметні та циклові методичні комісії, проведення відкритих уроків, 
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семінарів для майстрів, викладачів, вихователів та інструкторів з 
фізичного виховання, проведення «педагогічних читань», організація 
стахановських шкіл для майстрів виробничого навчання.  

У 50-х роках ХХ століття роботу з підготовки та підвищення 
кваліфікації працівників системи трудових резервів характеризували такі 
тенденції: запрошення на посади майстрів виробничого навчання 
спеціалістів з виробництва з більш високим загальноосвітнім рівнем; 
розширення підготовки майстрів і викладачів на заочному й вечірньому 
відділеннях у школах, технікумах, вищих навчальних закладах; 
запрошення на педагогічну роботу в училища та школи ФЗН викладачів 
технікумів та ВНЗ; урізноманітнення форм підвищення кваліфікації; 
створення системи методичної роботи, а також педагогічних і 
методичних кабінетів. Системо-утворювальний характер у 50-х роках 
мала тенденція до підвищення педагогічної культури майстрів і 
викладачів училищ і шкіл ФЗН. 
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Івченко Т. В. Особливості і тенденції розвитку практики 

професійно-технічної освіти України в 40-50-ті роки ХХ століття 
В статті розглянуто розвиток теорії та практики професійно-

технічної освіти. Доведено, що в досліджуваний період зміст освіти в 
навчальних закладах системи трудових резервів загалом відставав від 
досягнень науки і техніки й зазнавав значного ідеологічного й 
політичного впливу. Особливість формування змісту освіти виявлялись у 
тому, що при його відборі орієнтиром слугували не основи наук, як у 
загальноосвітній школі, а виробнича діяльність. У 50-ті роки в умовах 
підвищення рівня загальноосвітньої підготовки учнів найбільш 
помітними тенденціями розвитку змісту освіти були: вилучення з 
навчальних планів деяких загальноосвітніх та введення замість них 
загальнотехнічних предметів; збільшення навчального часу на вивчення 
спеціальних дисциплін; скорочення загальної кількості годин у 
навчальних планах.  

Визначено, що виховна робота в навчальних закладах системи 
трудових резервів у 40 – 50-х роках ХХ століття мала на меті 
формування людей, відданих партії, уряду й комуністичним ідеалам. 
Зазначено, що до особливостей виховної роботи в ремісничих, 
залізничних училищах і школах ФЗН відносилась її орієнтованість на 
соціальний захист учнів, які залишились без батьківського піклування, 
боротьбу з негативними проявами в поведінці учнів, сприяння їх 
успішній соціалізації. 

Ключові слова: професійно-технічна освіта, зміст освіти, виховна 
робота, інженерно-педагогічні кадри, особливості та тенденції розвитку.  
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Ивченко Т. В. Особенности и тенденции развития практики 
профессионально-технического образования Украины в 40-50-е годы 
ХХ века 

В статье рассмотрено развитие теории и практики 
профессионально-технического образования. Доказано, что в 
исследуемый период содержание образования в учебных заведениях 
системы трудовых резервов в целом отставал от достижений науки и 
техники и испытывал значительного идеологического и политического 
влияния. Особенность формирования содержания образования 
оказывались в том, что при его отборе ориентиром служили не основы 
наук, как в общеобразовательной школе, а производственная 
деятельность. В 50-е годы в условиях повышения уровня 
общеобразовательной подготовки учащихся наиболее заметными 
тенденциями развития содержания образования были: изъятие из 
учебных планов некоторых общеобразовательных и введение вместо них 
общетехнических предметов; увеличение учебного времени на изучение 
специальных дисциплин; сокращение общего количества часов в 
учебных планах. Определено, что воспитательная работа в учебных 
заведениях системы трудовых резервов в 40–50-х годах ХХ века имела 
целью формирования людей, преданных партии, правительства и 
коммунистическим идеалам. Указано, что к особенностям 
воспитательной работы в ремесленных, железнодорожных училищах и 
школах ФЗО относилась ее ориентированность на социальную защиту 
учащихся, оставшихся без родительской опеки, борьбу с негативными 
проявлениями в поведении учеников, содействие их успешной 
социализации. 

Ключевые слова: профессионально-техническое образование, 
содержание образования, воспитательная работа, инженерно-
педагогические кадры, особенности и тенденции развития. 

 
Ivchenko T. Features and Trends Practice of Vocational Education 

Ukraine in 40-50 Years of the Twentieth Century 
In the article the development of the theory and practice of vocational 

education. Proved that in the period under education content in education 
system manpower generally lagged behind the science and technology and 
experienced considerable ideological and political influence. The peculiarity 
of the formation of educational content are identified that in its selection of 
reference not served the basics of science, both in secondary school and 
production activities. In the 50 years in terms of raising the level of general 
education students most notable trends of education content were: withdrawal 
from the curriculum of some schools and the introduction of general technical 
subjects instead; increase training time to study special subjects; reduction in 
the total number of hours in the curriculum. Determined that the educational 
work in schools in the system of labor reserves 40 - 50 years of the twentieth 
century aimed to the formation of people committed to the party, government 
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and communist ideals. It is noted that the features of educational work in the 
craft, railway colleges and schools FZO it belonged focus on social protection 
of students left without parental care, combating negative manifestations in the 
behavior of students, promoting their successful socialization. 

Key words: vocational education, educational content, educational work, 
engineering and teaching staff, features and trends. 
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ТЕОРІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ  
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) ЯК ПРЕДМЕТ ІСТОРИКО-

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Важливим фактором всебічного і гармонійного розвитку 
особистості виступає фізичне виховання – соціально значуща діяльність, 
що сприяє формуванню і розвитку не лише фізичних, а й особистісних 
якостей людини, таких як цілеспрямованість, дисциплінованість, життєва 
активність, працьовитість, патріотизм, національна самосвідомість, 
оптимізм та ін. 

Вирішення проблеми розвитку фізичного виховання в Україні 
здійснюється перш за все шляхом удосконалення правових основ 
системи фізичного виховання, що відображені в довідково-нормативних 
документах: Законах України, Указах Президента України, Постановах 
Кабінету Міністрів України та ін. Зокрема, організація фізичного 
виховання здійснюється відповідно до таких актуальних джерел: Закону 
України «Про фізичну культуру і спорт» (1993 р.); Указів Президента 
України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» (2015 р.); 
концепцій Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 
2016-2020 роки (2015 р.), Державної цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року (2015 р.) та 
ін. [2; 4 – 6; 8]. 

Однак, розвиток фізичного виховання в Україні неможливий без 
знання й переосмислення історичного досвіду минулого, в якому можна 
знайти відповіді на питання, що гостро постають перед сучасною 
системою фізичного виховання. Уточнення окремих принципових 
положень організації роботи з фізичного виховання молоді на кожному 
етапі розвитку суспільства та їх об’єктивна оцінка сприяють 
відновленню істинної, складної і багатогранної картини історико-
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педагогічного процесу, поверненню забутих імен видатних педагогів, 
методистів і вчителів фізичної культури, аналізу малодосліджених чи 
зовсім недосліджених проблем фізичного виховання, що відкривають 
невідомі факти з минулого вітчизняної науки і культури. Чим 
ґрунтовнішими і об’єктивнішими будуть наукові дослідження цих 
проблем, тим ефективніше будуть використані позитивні надбання 
національного і регіонального досвіду в педагогічній практиці [3; 6]. 

Актуальність обраної теми зумовлена ще й тим, що, незважаючи на 
значну кількість робіт педагогічного, психологічного, методичного 
характеру, де представлені теорія і практика фізичного виховання, вони в 
основному стосуються становлення і розвитку системи фізичної 
культури та олімпійського руху взагалі й не висвітлюють усього 
комплексу необхідних даних щодо питання вивчення. Тому практичний 
аспект актуальності теми дослідження полягає у використанні досвіду 
минулого в умовах розбудови сучасної системи теорії фізичного 
виховання молоді в Україні. 

Здійснений аналіз літератури, методичних праць, дисертаційних 
робіт та статей з досліджуваної проблеми дозволив виявити праці 
Л. Матвєєва, В. Платонова та ін., в яких обґрунтовується роль і значення 
фізичного виховання особистості для її розумового, трудового і 
духовного розвитку; наукові напрацювання В. Агєєва, П. Воронцова, 
Б. Шияна, де розкрито теоретичні, методологічні, психологічні засади 
фізичного виховання; наукові роботи історико-педагогічного 
спрямування В. Кулика, І. Чудінова та ін. 

Попри існуючі наукові розвідки, здійснені в галузі розв’язання 
проблеми, питання теорії фізичного виховання в Україні в другій 
половині двадцятого століття недостатньо розроблені й потребують 
більш докладного вивчення та систематизації. Проведений 
історіографічний аналіз показав, що історико-педагогічні дослідження, 
присвячені цілісному вивченню теорії фізичного виховання в Україні 
саме в другій половині ХХ століття, відсутні. 

Отже, актуальність проблеми й недостатня її розробленість в 
історико-педагогічній науці зумовили вибір теми дослідження: «Теорія 
фізичного виховання в Україні (друга половина ХХ століття) як предмет 
історико-педагогічного дослідження». 

Мета дослідження – здійснити історико-педагогічний аналіз 
питання теорії фізичного виховання в Україні (друга половина 
ХХ століття). 

Аналіз літератури в контексті питання дослідження: методичних 
праць, дисертаційних робіт, статей та інших наукових розвідок з 
досліджуваної проблеми дозволив об’єднати їх в окремі групи. В межах 
наукової роботи висвітлимо окремі джерела з кожної встановленої групи. 

Так, до першої групи належать праці, які розкривають соціально-
економічні та педагогічні передумови розвитку теорії фізичного 
виховання в Україні в другій половині XX століття. Зокрема, в 
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навчальному посібнику О. Худолій «Загальні основи теорії і методики 
фізичного виховання» джерелами виникнення і розвитку теорії і 
методики фізичного виховання визначено такі:  

1. Практика громадського життя (потреба суспільства в добре 
фізично підготовлених людях народжувала прагнення пізнати 
закономірності фізичного виховання і на їхній основі побудувати 
систему управління фізичним удосконалюванням людини). 

2. Практика фізичного виховання (саме в ній перевіряються усі 
теоретичні положення, можуть народжуватися оригінальні ідеї, що 
спонукають теорію і методику фізичного виховання до розробки нових 
гіпотез). 

3. Прогресивні ідеї про зміст і шляхи виховання гармонічно 
розвиненої особистості, що висловлювалися філософами, педагогами, 
лікарями різних країн і різних епох. 

4. Результати досліджень як у галузі теорії і методики фізичного 
виховання, так і в суміжних галузях знань. В історичному розвитку 
теорія і методика фізичного виховання пройшла декілька етапів, що 
стосуються соціально-економічних формацій [9]. 

Другу групу складають праці, де розкрито особливості й тенденції 
розвитку теорії фізичного виховання в Україні в другій половині 
XX століття. Реалії і перспективи фізичної культури і спорту в умовах 
розбудови національної освіти досліджено науковцем С. Операйло [7].  

Третю групу складають напрацювання про розвиток наукових уявлень 
щодо засобів, форм та методів фізичного виховання. Так дослідниками 
Е. Вільчковський та О. Курок в навчальному посібнику «Теорія і методика 
фізичного виховання дітей дошкільного віку» розглянуто основи системи 
фізичного виховання, завдання та зміст фізичного виховання, зокрема, дітей 
раннього та дошкільного віку; висвітлена методика проведення основних 
форм навчально-виховного процесу з фізичного виховання в дошкільному 
закладі. Дослідниками розкрито питання планування та обліку роботи, 
керівництва фізичним вихованням у дошкільників, особливості викладання 
курсу «Методика фізичного виховання в дошкільних закладах» у 
педагогічних училищах та ін. [1]. 

Отже, аналіз літературних джерел дає підстави стверджувати, що 
розвиток фізичного виховання в Україні у визначений період ще не 
знайшов належного висвітлення. Попри існуючі наукові розвідки, 
здійснені в галузі розв’язання проблеми, питання теорії фізичного 
виховання в Україні в другій половині двадцятого століття недостатньо 
розроблені й потребують більш докладного вивчення та систематизації. 
Проведений історіографічний аналіз показав, що історико-педагогічні 
дослідження, присвячені цілісному вивченню теорії фізичного виховання 
в Україні саме в другій половині ХХ століття, відсутні. 

Таким чином, в процесі дослідження узагальнено та 
систематизовано теоретичні погляди науковців на проблеми фізичного 
виховання, виокремлено три групи історико-педагогічних досліджень 
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щодо питання вивчення: перша – праці, які розкривають соціально-
економічні та педагогічні передумови розвитку теорії фізичного 
виховання в Україні в другій половині XX століття; друга – джерела, де 
розкрито особливості й тенденції досліджуваного феномену; третя – 
напрацювання про розвиток наукових уявлень щодо засобів, форм та 
методів фізичного виховання. Практичне значення одержаних 
результатів полягає в можливості їх використання для розробки й 
удосконалення навчальних планів і програм, підручників, посібників, 
методичних рекомендацій з дисциплін фізичного виховання. Зібраний 
фактичний матеріал може бути використаний при розробці та викладанні 
навчальних курсів «Фізичне виховання», «Історія педагогіки», 
«Шкільний курс фізичного виховання», «Методика викладання 
фізичного виховання», спецкурсів, спецсемінарів у вищих педагогічних 
навчальних закладах України та ін.  

До перспектив подальшого наукового пошуку ми відносимо 
ґрунтовний аналіз виокремлених літературних джерел та збільшення 
кількості опрацьованої літератури щодо проблеми вивчення. 
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Кирилюк Ю. А. Теорія фізичного виховання в Україні (друга 
половина ХХ століття) як предмет історико-педагогічного 
дослідження 

В статті узагальнено та систематизовано теоретичні погляди 
науковців на проблеми фізичного виховання, виокремлено три групи 
історико-педагогічних досліджень щодо питання вивчення: перша – 
праці, які розкривають соціально-економічні та педагогічні передумови 
розвитку теорії фізичного виховання в Україні в другій половині 
XX століття; друга – джерела, де висвітлено особливості й тенденції 
досліджуваного феномену; третя – напрацювання про розвиток наукових 
уявлень щодо засобів, форм та методів фізичного виховання. Проведений 
історіографічний аналіз підтвердив відсутність ґрунтовних досліджень, 
присвячених цілісному вивченню теорії фізичного виховання в Україні 
саме в другій половині ХХ століття. Аналіз літературних джерел дає 
підстави стверджувати, що розвиток фізичного виховання в Україні у 
визначений період ще не знайшов належного висвітлення. Встановлено, 
що питання теорії фізичного виховання в Україні в другій половині 
двадцятого століття недостатньо розроблені й потребують більш 
докладного вивчення та систематизації. 

Ключові слова: фізичне виховання, фізична культура, дослідження, 
зміст, форми, методи. 

 
Кирилюк Ю. А. Теория физического воспитания в Украине 

(вторая половина ХХ века) как предмет историко-педагогического 
исследования 

В статье обобщены и систематизированы теоретические взгляды 
ученых на проблемы физического воспитания, выделены три группы 
историко-педагогических исследований по вопросу изучения: первая – 
труды, которые раскрывают социально-экономические и педагогические 
предпосылки развития теории физического воспитания в Украине во 
второй половине XX века; вторая – источники, где освещены 
особенности и тенденции исследуемого феномена; третья – наработки о 
развитии научных представлений о средствах, формах и методах 
физического воспитания. Проведенный историографический анализ 
подтвердил отсутствие фундаментальных исследований, посвященных 
целостному изучению теории физического воспитания в Украине именно 
во второй половине ХХ века. Анализ литературных источников дает 
основания утверждать, что развитие физического воспитания в Украине 
в определенный период еще не нашло должного освещения. 
Установлено, что вопросы теории физического воспитания в Украине во 
второй половине двадцатого века недостаточно разработаны и требуют 
более подробного изучения и систематизации. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, 
исследование, содержание, формы, методы. 
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Kyryliuk Y. Theory of Physical Education in Ukraine (the Second 
Half of the Twentieth Century) as the Subject of Historical and 
Pedagogical Research 

The article generalises and systemises theoretical views of scientists on 
problems of physical education, three groups of historical-pedagogical 
research on the problem of the research: the first works that reveal socio-
economic and pedagogical conditions of development of the theory of physical 
education in Ukraine in the second half of the twentieth century; the second 
sources, where the peculiarities and tendencies of the phenomenon being 
studied; and third, the developments on the development of scientific ideas 
about the means, forms and methods of physical education. Conducted a 
historiographical analysis confirmed the absence of fundamental research, 
dedicated to the holistic study of the theory of physical education in Ukraine in 
the second half of the twentieth century. Review of the literature gives reason 
to believe that the development of physical education in Ukraine within a 
certain period not yet adequately described. It is established that the theory of 
physical education in Ukraine in the second half of the twentieth century is not 
sufficiently developed and require more detailed study and systematization. 
Despite the existing research undertaken in the resolution of problems, issues 
of theory of physical education in Ukraine in the second half of the twentieth 
century is not sufficiently developed and require more detailed study and 
systematization. Conducted a historiographical analysis showed that historical-
pedagogical research devoted to the holistic study of the theory of physical 
education in Ukraine in the second half of the twentieth century, do not exist. 

Key words: physical education, physical culture, research, content, 
forms, methods. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗАОЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ОСВІТИ В УКРАЇНІ (50-80-ті рр. ХХ ст.) 

 
Однією з умов суспільного розвитку є постійне вдосконалення 

освітньої системи з урахуванням гармонійного поєднання педагогічних 
традицій і сучасного передового досвіду. Реформування системи 
педагогічної освіти з метою підвищення рівня наукової, навчально-
методичної та практичної підготовки також потребує узагальнення та 
врахування історико-педагогічних надбань. 
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Нами зазначалося, що заочна педагогічна освіта протягом 
тривалого історичного періоду була й залишається важливою ланкою 
підготовки педагогічних кадрів. Вона забезпечує систему безперервної 
освіти й виконує певні соціальні, економічні, професійні та культурні 
функції [5, с. 32]. 

Сучасна заочна педагогічна освіта є продуктом більш ніж 
столітнього розвитку, і її сучасний вигляд є результатом пройдених 
історичних етапів. 

Загальні питання заочної педагогічної освіти в межах аналізу 
розвитку народної освіти та вищої школи в цілому досліджували 
М. Прокоф’єв, Р. Ніконов, Ф. Горовський та ін. Значний внесок у 
розробку теоретичних і організаційно-методичних аспектів розвитку 
заочної педагогічної освіти здійснили такі дослідники, як Т. Кобзарєва, 
Г. Івашина, І. Строй, Л. Давидова.  

Навчально-методичне забезпечення, організаційно-дидактичні 
умови підготовки педагогічних кадрів на заочній формі навчання 
розкриті в роботах Є. Захарової, В. Лазарєва, В. Шлика, С. Путєєвої, 
В. Нестеренко.  

Не дивлячись на наявність достатньої кількості робіт з цього 
питання, що свідчить про зацікавленість вчених різноманітними 
аспектами розвитку заочної педагогічної освіти, комплексно означена 
проблема не досліджувалася. Зокрема, в історико-педагогічній літературі 
відсутні роботи, які б розкривали основні етапи розвитку заочної 
педагогічної освіти в Україні.  

Мета статті – обґрунтувати та проаналізувати основні етапи 
розвитку заочної педагогічної освіти в Україні в 50-80-х рр. ХХ ст. 

Хронологічні межі нашого дослідження охоплюють період  
50-80- х рр. ХХ ст., який обрано не випадково. Так, 50-ті рр. 
характеризуються швидким розвитком заочної освіти, що є результатом 
післявоєнного відродження й науково-технічного прогресу. Кінець 80-х – 
початок 90-х рр. – це час модернізації та проведення глибоких реформ у 
галузі всієї освіти України, включаючи й заочну педагогічну [6, с. 160]. 

Розвиток заочної педагогічної освіти в 50-80-ті рр. ХХ ст. ми 
умовно поділили на три етапи: І етап – 1950-1958 рр.; ІІ етап – 1958-
1970 рр.; ІІІ етап – 1970-1989 рр. Основою для періодизації стали зміни в 
суспільному та соціально-економічному житті, які, безперечно, впливали 
й на розвиток освіти, в тому числі й заочної педагогічної. Спробуємо 
обґрунтувати та охарактеризувати кожен із визначених етапів. 

І етап (1950-1958 рр.) – період зростання кількісних показників 
заочної педагогічної освіти, що пов’язано з післявоєнною відбудовою, 
науково-технічним прогресом та зростанням потреби у 
висококваліфікованих спеціалістах. 

Так, 7 серпня 1948 р. урядом Радянської України була прийнята 
Постанова «Про стан заочного навчання вчителів початкових, 
семирічних і середніх шкіл УРСР», що розкривала серйозні недоліки в 
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організації заочного навчання вчителів, серед яких основний – 
недостатній контроль за якістю навчання з боку Міністерства освіти 
УРСР та його місцевих органів. Через два роки після прийняття 
постанови Рада Міністрів УРСР зазначила деяке покращення в системі 
підготовки вчителів на заочній формі, але також звернула увагу й на 
значну кількість недоліків, які ще залишилися: велику кількість 
другорічників, слабке методичне керівництво заочним навчанням 
учителів тощо. Для усунення цих недоліків урядом були визначені 
необхідні практичні заходи, для реалізації яких органи народної освіти та 
педагогічні навчальні заклади доклали чимало зусиль: намагалися 
забезпечити заочників навчальною літературою, організували 
консультаційну допомогу в міжсесійний період; поліпшили якість 
навчального процесу під час сесій. Все це обумовило підвищення 
успішності заочників: у 1955 р. вона становила 82,5% порівняно з 67% 
початку четвертої п’ятирічки (1946 р.). Надалі успішність продовжувала 
підвищуватися [13, с. 45–46]. 

Про важливість та розвиток заочної педагогічної освіти на цьому 
етапі свідчать наступні кількісні показники: у 1951-1952 навчальному 
році на заочних відділах педагогічних інститутів навчалося 20 000 осіб, а 
у 1954-1955 навчальному році їх було 49 500. Збільшення прийому до 
педагогічних інститутів проводилося з метою забезпечення 5-10 класів 
шкіл республіки викладачами з вищою освітою. У ці роки на заочній 
формі навчання навчалися, перш за все, вчителі мов, математики, фізики, 
які працювали в середній школі і не мали закінченої вищої освіти [12, 
с. 41]. 

У зв’язку зі значним збільшенням кількості шкіл і дедалі 
зростаючою потребою в учительських кадрах до кінця першої повоєнної 
п’ятирічки в Україні заочні відділення функціонували при 24-х 
педагогічних, 32-х учительських інститутах і 70-ти педучилищах [4, 
с. 81–82]. 

Подальше вдосконалення шкільної освіти, організація шкіл-
інтернатів і шкіл з подовженим днем, розширення мережі вечірніх шкіл 
працюючої молоді, введення обов’язкової загальної середньої освіти в 
столицях республік та великих промислових центрах країни додатково 
потребували збільшення кількості вчителів, що значною мірою сприяло 
розвитку системи заочної педагогічної освіти в кінці 1950-х – на початку 
1960-х рр., задоволенню зростаючої потреби в учительських кадрах [7, 
с. 34]. 

17 лютого 1956 р. було видано наказ Міністра вищої освіти СРСР 
№167 «Про заходи з подальшого покращення заочного навчання у вищій 
школі». Цей документ свідчить про постійну увагу з боку вищих органів 
влади до заочної освіти. Було затверджено положення про філіали 
заочних вищих навчальних закладів. На начальників головних управлінь 
та директорів заочних вищих навчальних закладів покладено обов’язки 
забезпечення навчально-методичними матеріалами студентів, які 
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навчаються на заочній формі, проведення роз’яснювальної роботи серед 
працівників відповідних галузей народного господарства й культури 
тощо [7, с. 380–382]. 

Як бачимо, перший етап розвитку заочної педагогічної освіти 
характеризується стрімким кількісним збільшенням студентів-заочників 
у педагогічних навчальних закладах, що зумовлено післявоєнною 
відбудовою, науково-технічним прогресом і дефіцитом педагогічних 
кадрів. У ці роки заочна педагогічна освіта утвердилася й зайняла своє 
місце у системі підготовки педагогічних кадрів поряд із денною формою 
навчання. Крім того, прослідковується тенденція до удосконалення 
системи заочного навчання. 

ІІ етап (1958-1970 рр.) – удосконалення змісту професійної 
підготовки вчителів в системі заочного навчання, покращення навчально-
методичного забезпечення освітнього процесу студентів-заочників. 

Цей період пов'язаний з тим, що після ХХ з’ їзду Комуністичної 
партії Радянського союзу перед органами народної освіти були 
поставлені нові завдання, зокрема, зміцнення зв’язку освіти з 
виробництвом, а також перехід до загальної середньої освіти. 

У 1958 р. було прийнято новий закон СРСР «Про зміцнення зв’язку 
школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти 
СРСР» [2]. Цим законом наголошувалося на необхідності покращення 
народної освіти з метою забезпечення міцної основи для розгортання 
науково-технічної революції. Також у документі зверталася увага на те, 
що важливу роль відіграє підготовка спеціалістів із вищою освітою на 
заочній формі навчання. Систему заочного навчання необхідно було 
побудувати таким чином, щоб люди, працюючи у вільний від роботи час, 
мали можливість за бажанням отримати середню чи вищу освіту, 
підвищити свою кваліфікацію. Відповідно до цього закону вводилася 
обов’язкова восьмирічна освіта замість семирічної. Стаття 33 цього 
закону свідчить про необхідність покращення підготовки вчителів; 
розширення підготовки вчителів початкової школи для подальшого 
укомплектування всіх шкіл вчителями з вищою освітою; підвищення 
науково-технічного рівня викладання в педагогічних інститутах; 
посилення значення виробничої та педагогічної праці в підготовці 
вчителів. 

У цей період шкільне навчання тісно пов’язувалося з трудовим 
вихованням. Тому й підготовка вчителів із 1958 р. в педагогічних 
інститутах здійснювалася за навчальними планами, які були доповнені 
дисциплінами політехнічного циклу. Зі збільшенням потреби в 
спеціалістах широкого профілю розширювався прийом студентів до ВНЗ 
для отримання другої спеціальності. У цей час простежувалася 
невідповідність у рівні підготовки вчителів, які працювали в містах і 
селах. Необхідно було охопити якомога більше сільських учителів 
заочним навчанням [4, с. 82]. 
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У 1959-1960 рр. ЦК КП України й Рада Міністрів УРСР прийняли 
ряд рішень, які були спрямовані на покращення освіти в Українській 
республіці [1, с. 38].  

У 1960-х рр., борючись за поліпшення форм і методів навчально-
виховної роботи в загальноосвітніх школах, органи народної освіти 
УРСР приділяли увагу охопленню заочним та вечірнім навчанням 
учителів, які не мали вищої педагогічної освіти. 

У 1961-1962 н. р. серед заочників педінститутів з 45 165 студентів 
92,4% становили вчителі та інші педагогічні працівники. Заочна форма 
навчання в педагогічних навчальних закладах у цей період була 
важливою формою підвищення кваліфікації вчителів. Партійні, 
комсомольські та профспілкові організації розширили форми роботи з 
залучення молоді до навчання в педагогічних інститутах та 
університетах. Викладачі й студенти в школах, колгоспах, на 
підприємствах постійно розповідали про переваги професії вчителя. З 
цією метою використовували також радіо, телебачення, пресу.  

У педагогічних навчальних закладах були організовані підготовчі 
курси для вступників. Викладачі й студенти-старшокурсники проводили 
заняття та консультації на вечірніх і заочних курсах, робітфаках, 
консультаційних пунктах, організованих на підприємствах, у колгоспах 
тощо [там же, с. 42].  

Нові навчальні плани системи заочної педагогічної освіти 
передбачали проведення спецсемінару з педагогіки, психології або 
методики, написання контрольної роботи з історії педагогіки, складання 
екзамену з педагогіки та методики викладання відповідного предмета. 
Вводилося обов’язкове вивчення на всіх факультетах трьох суспільних 
дисциплін: основ марксизму-ленінізму, політичної економії, 
діалектичного та історичного матеріалізму. Науково-методичний кабінет 
з заочної освіти Міністерства освіти УРСР, крім щорічного видання 
програм і текстів контрольних робіт, підготував понад 300 навчальних 
посібників, лекцій, методрозробок з різних дисциплін. Продовжувалася 
робота з удосконалення навчального процесу й покращення змісту 
освіти, розширювалися зв’язки педвузів зі школами [4, с. 82]. 

Про популярність заочної педагогічної освіти протягом 1959-
1965 рр свідчать переконливі цифри. Відповідно до семирічного плану 
педагогічні інститути УРСР на денній формі навчання підготували 39 096 
вчителів, а на заочній – 60 975 [1, с. 45]. 

У 1969-1970 навчальному році вчителів із вищою освітою 
налічувалося близько 50%. Відбувався процес постійного поповнення 
шкіл новими педагогічними кадрами. Спеціальність учителя на денних і 
заочних відділеннях 206 педагогічних інститутів України здобували 
900 тисяч студентів [4, с. 82]. 

Отже, визначений нами ІІ етап розвитку заочної педагогічної освіти 
характеризується як кількісними, так і якісними процесами розвитку. 
Відмінною рисою цього періоду є політехнізація всієї системи освіти, в 
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тому числі й заочної педагогічної, та посилення зв’язку навчання з 
життям.  

ІІІ етап (1971-1989 рр.) – підвищення якості заочної педагогічної 
освіти та її подальше вдосконалення. 

У цей період відповідно до доповіді Міністра освіти О Маринича 
одним із важливих завдань освіти було завершення переходу до загальної 
середньої освіти молоді [8, с. 1].  

Він зазначав, що у складі педагогічних кадрів республіки відбулися 
якісні зміни, але ще близько 40% учителів не мали вищої освіти. У 
багатьох школах частину предметів викладали вчителі без відповідної 
освіти. Виникали труднощі у комплектуванні шкіл учителями 
математики, російської мови, трудового навчання [там же, с. 11]. 

Все це свідчило про подальшу необхідність підготовки та 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, і саме заочна освіта 
залишалася однією з важливих форм ліквідації їх дефіциту.  

З 1970-х рр. навчальні плани заочних відділень приводилися у 
відповідність до змісту планів стаціонарних педагогічних учбових 
закладів. До педагогічних інститутів на заочну форму навчання 
приймалися особи, які працювали в системі народної освіти, професійно-
технічної освіти або діяльність яких була пов’язана з вихованням молоді. 
[3, с. 82]. 

У ці роки особлива увага стала приділятися питанням психолого-
педагогічної підготовки вчителів у системі заочної освіти. Навчально-
методичний кабінет заочної педагогічної освіти УРСР розпочав видання 
навчально-методичних матеріалів і консультацій, у яких висвітлювалися 
найбільш складні, нові або мало розроблені питання педагогіки і 
психології. Кафедри педагогіки і психології педвузів розробили і 
затвердили конкретні заходи щодо поліпшення психолого-педагогічної 
підготовки студентів-заочників з урахуванням останніх досягнень науки 
[3, с. 99].  

У зазначений період відбулося зростання якості навчання, 
порівняно з попередніми роками. Якщо в 1972 р. державний іспит з 
педагогіки на «відмінно» склали 19,1% випускників, то в 1973 р. – 20,7%, 
на «добре» відповідно – 47,2% і 48,8%, на задовільно – 33,4% і 30,3% 
відповідно [там же, с. 101]. 

Педагогічні інститути України, зокрема їхні заочні відділення, 
відіграли важливу роль у завершенні переходу до загальної середньої 
освіти. Протягом 1976-1980 рр. ВНЗ УРСР через систему заочного 
навчання підготували понад 47 000 учителів [4, с. 83]. 

У 1981 р. була прийнята Постанова Ради Міністрів СРСР № 552 
«Про подальше удосконалення підготовки спеціалістів з вищою і 
середньою освітою» [10]. У постанові йшлося про те, що заочна форма 
навчання забезпечила широкі можливості для отримання освіти 
працюючих. Але в підготовці кадрів без відриву від виробництва 
залишався ряд суттєвих недоліків, серед яких невідповідність якості 
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підготовки спеціалістів сучасним потребам, слабка матеріально-технічна 
база, незадовільне забезпечення студентів-заочників навчально-
методичною документацією, відсутність на підприємствах, установах та 
організаціях необхідних умов для успішного навчання працюючої 
молоді, недостатньо якісне планування підготовки та використання 
спеціалістів у народному господарстві. 

У постанові висловлено необхідність подальшого вдосконалення 
змісту навчання, розробки протягом 1981-1983 рр. нових навчальних 
планів на основі підвищення значущості фундаментальних наук у 
теоретичній і професійній підготовці спеціалістів, відображення в 
навчальних планах і програмах досягнень науки й техніки; підвищення 
якості викладання, використання нових методів і засобів навчання, які б 
враховували специфіку заочної форми навчання; забезпечення заочників 
необхідною кількістю навчально-методичної документації, навчальних 
посібників. 

12 квітня 1984 р. ЦК КПРС і Радою міністрів СРСР була прийнята 
Постанова № 316 «Про заходи з удосконалення підготовки, підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів системи просвітництва і професійно-
технічної освіти й покращення умов їх праці і побуту» [9, с. 114–117], в 
якій визнавалося за необхідне й надалі удосконалювати вищу 
педагогічну освіту без відриву від виробництва як одну з ефективних 
форм підготовки й підвищення кваліфікації вчителів. Також у цій 
постанові йшлося про спрощені умови вступу для вчителів, які мають 
середню педагогічну освіту і педагогічний стаж не менше року. Вони 
приймалися на заочну форму навчання за відповідною спеціальністю на 
основі співбесіди без вступних іспитів.  

У 1987 р. була прийнята ще одна Постанова ЦК КПРС та Ради 
Міністрів СРСР «Про заходи щодо докорінного поліпшення якості 
підготовки та використання фахівців із вищою освітою в народному 
господарстві» [11]. Зокрема, в документі говорилося про необхідність 
перегляду мережі вищих навчальних закладів, які проводять навчання за 
заочною формою, концентруючи її переважно у ВНЗ, які мають денну 
форму навчання, кваліфікований професорсько-викладацький склад і 
необхідну навчально-методичну базу; посилення вимогливості до оцінки 
знань студентів, які навчаються без відриву від виробництва тощо.  

У кінці 1980-х – на початку 1990-х рр. відбуваються процеси 
реформування всіх галузей освіти, що пов’язано з соціально-
економічними та історичними процесами, які відбувалися в українському 
суспільстві.  

Узагальнюючи викладене, характерними особливостями третього 
етапу розвитку заочної педагогічної освіти є процес інтенсивного 
вдосконалення заочної форми навчання, поліпшення умов навчання, 
підвищення якості знань студентів-заочників педагогічних навчальних 
закладів та загальна педагогізація навчального процесу, яка полягала в 
наданні переваг дисциплінам психолого-педагогічного циклу.  
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Таким чином, у розвитку заочної педагогічної освіті в Україні  
50-80-х рр. ХХ ст. можна виокремити три етапи, кожен з яких має свої 
особливості.  

І етап (1950-1958 рр.) – стрімке зростання кількості студентів 
заочної форми навчання, що стало результатом післявоєнної відбудови, 
науково-технічного прогресу та дефіциту педагогічних кадрів. 

ІІ етап (1958-1970 рр.) – удосконалення змісту професійної 
підготовки й покращення навчально-методичного забезпечення 
освітнього процесу студентів-заочників педагогічних навчальних 
закладів. Відмінною рисою цього етапу була політехнізація всієї системи 
освіти, в тому числі й заочної педагогічної, та посилення зв’язку 
навчання з життям. 

ІІІ етап (1971-1989 рр.) – підвищення якості знань заочників 
педагогічних навчальних закладів, інтенсивне вдосконалення заочної 
форми навчання та загальна педагогізація навчального процесу. 

Аналіз та характеристика даних етапів необхідні для повного 
розуміння особливостей розвитку заочної педагогічної освіти в Україні 
50-80-х рр. ХХ ст. Подальші наукові дослідження можуть бути 
направленні на вивчення змісту, форм і методів заочної педагогічної 
освіти в Україні у визначений період.  
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Ковпак О. С. Основні етапи розвитку заочної педагогічної 

освіти в Україні (50-80-ті рр. ХХ ст.) 
У статті обґрунтовані та проаналізовані основні етапи розвитку 

заочної педагогічної освіти в Україні 50-80-х рр. ХХ ст. Автором 
визначено три етапи розвитку заочної педагогічної освіти зазначеного 
періоду: І етап – 1950-1958 рр.; ІІ етап – 1958-1970 рр.; ІІІ етап – 1970-
1989 рр. І етап (1950-1958 рр.) – стрімке зростання кількості студентів 
заочної форми навчання, що стало результатом післявоєнної відбудови, 
науково-технічного прогресу та дефіциту педагогічних кадрів. ІІ етап 
(1958-1970 рр.) – удосконалення змісту професійної підготовки і 
покращення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу 
студентів-заочників педагогічних навчальних закладів. Відмінною рисою 
цього етапу була політехнізація всієї системи освіти, в тому числі й 
заочної педагогічної та посилення зв’язку навчання з життям. ІІІ етап 
(1971-1989 рр.) – підвищення якості знань заочників педагогічних 
навчальних закладів, інтенсивне вдосконалення заочної форми навчання 
та загальна педагогізація навчального процесу. 

Ключові слова: етап, заочна педагогічна освіта, розвиток. 
 
Ковпак Е. С. Основные этапы развития заочного 

педагогического образования в Украине (50-80-е гг. ХХ в.) 
В статье обоснованы и проанализированы основные этапы развития 

заочного педагогического образования в Украине 50-80-х гг. ХХ в. 
Автором выделены три этапа развития заочного педагогического 
образования указанного периода: I этап – 1950-1958 гг.; II этап – 1958-1970 
гг; III этап – 1970-1989 гг. I этап (1950-1958 гг.) –стремительного 
увеличение количества студентов заочной формы обучения, которое стало 
результатом послевоенного восстановления, научно-технического 
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прогресса и дефицита педагогических кадров. II этап (1958-1970 гг.) – 
усовершенствование содержания профессиональной подготовки и 
улучшение учебно-методического обеспечения образовательного процесса 
студентов-заочников педагогических учебных заведений. Отличительной 
чертой этого этапа была политехнизация всей системы образования, в том 
числе и заочного педагогического и усиление связи обучения с жизнью. III 
этап (1971-1989 гг.) – повышение качества знаний заочников 
педагогических учебных заведений, интенсивное совершенствование 
заочной формы обучения и общая педагогизация учебного процесса. 

Ключевые слова: этап, заочное педагогическое образование, развитие. 
 
Kovpak O. The Major Stages of Development of Distance Education 

in Ukraine (50-80 Years of the Twentieth century) 
The article substantiates and analyzes the major stages of development 

of distance pedagogical education in Ukraine in 50-80-ies of XX century. The 
author defines three major stages of development of distance pedagogical 
education in the mentioned period: The First Stage – 1950-1958; The Second 
Stage – 1958-1970; The Third Stage – 1970-1989. The First Stage – (1950-
1958) – a rapid increase in the number of students of distance education 
resulted from the post-war reconstruction, scientific and technological 
progress and shortage of teaching stuff. The Second Stage – (1958-1970) – the 
improvement of the content of professional training and the improvement of 
scientific methodological equipment in the educational process for students of 
distance education of pedagogical institutions. The distinctive feature of this 
stage is polytechnisation of the whole system of education including distance 
education and the growing relations between education and life. The Third 
Stage (1971-1989) – enhancement the quality of part-time students’ 
knowledge who studies in pedagogical institutions, intensive improvement of 
distance learning and general pedagogization of educational process.  

Key words: stage, distance pedagogical education, development. 
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В умовах реформування вітчизняної освітньої системи, оновлення 

педагогічної науки та її тісної взаємодії з іншими науковими 
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дисциплінами, вільного доступу дослідників до зарубіжних джерел 
інформації спостерігається бурхливий розвиток педагогічної 
термінології. При цьому змінюються не лише загально педагогічні 
поняття та терміни, а й понятійно-термінологічний апарат окремих 
галузей педагогіки, зокрема такої її важливої складової як теорія 
фізичного виховання. Динамічні перетворення в термінології теорії 
фізичного виховання на сучасному етапі, поява великого масиву нових 
понять та термінів зумовлюють певні труднощі в їх узагальненні й 
систематизації і створюють ситуацію термінологічного хаосу й 
невизначеності.  

У зв’язку з цим актуалізується необхідність історико-педагогічного 
дослідження розвитку терміносистеми фізичного виховання, звернення 
до витоків термінотворення в цій галузі. Як відомо, одним із фундаторів 
науково обґрунтованої системи фізичного виховання був видатний 
анатом, біолог, педагог, лікар П. Лесгафт (1837-1909). Його наукова й 
практична діяльність розгорталась в умовах розвитку наук про людину, 
зростання громадсько-педагогічного руху, реформування системи освіти 
та підсилення інтересу вчених із різних наукових галузей до питань 
фізичного виховання дітей та молоді. Ю. Черпак наголошує, що 
наприкінці ХIХ ст. у вітчизняній теорії фізичного виховання намітилося 
два основних напрями: оздоровчий та освітній, кожен з яких мав своїх 
прихильників. Основоположником оздоровчої концепції фізичного 
виховання був Є. Покровський, а освітню концепції всебічно обґрунтував 
П. Лесгафт [6, с. 251].  

У своїй фундаментальній праці «Керівництво з фізичної освіти 
дітей шкільного віку» він, спираючись на антропологічний підхід, 
наполягав на єдності фізичного й духовного розвитку особистості, 
розглядав фізичні вправи як засіб не тільки фізичного, а й 
інтелектуального, морального й естетичного виховання. 

Педагогічна спадщина П. Лесгафта була в центрі уваги дослідників 
в різні історичні періоди. В 50-х роках ХХ століття завдяки зусиллям 
Г. Шахвердова було видане зібрання його педагогічних творів. 
Педагогічні погляди видатного вченого представлені в підручниках та 
навчальних посібниках з історії педагогіки та історії фізичного 
виховання, окремі аспекти його вчення досліджували А. Бабаков, 
В. Дмитрук, Н. Калиниченко, І. Коберник, М. Крук, Н. Кулінко, 
Л. Носарчук, Л. Приступа, С. Распопова, В. Струбицький, Ю. Черпак та 
ін. Водночас проведений аналіз наукової літератури засвідчив, що 
спеціальне дослідження внеску П. Лесгафта в розвиток педагогічного 
термінології не проводилось. 

Мета статті – розкрити особливості трактування П. Лесгафтом 
однієї з базових категорій теорії фізичного виховання – «фізична освіта».  

Зауважимо, що в сучасній теорії фізичного виховання центральне 
місце в понятійно-термінологічній  системі займають категорії «фізична 
культура», «фізичне виховання», «фізичний розвиток» та інші. Так, у 
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підручнику з теорії і методики фізичного виховання В. Іващенка та 
О. Безкопильного термін «фізична освіта» вживається переважно як 
другорядний, оскільки фізична освіта розглядається авторами як одна із 
складових фізичного виховання, що має на меті створення фонду 
життєво необхідних умінь та навичок [3, с. 32].  

Б. Шиян також розглядає фізичну освіту в контексті фізичного 
виховання, розрізняючи в ньому «з точки зору спеціальних функцій» 
фізичну освіту та сприяння розвитку фізичних якостей. Під фізичною 
освітою він розуміє засвоєння людиною в процесі спеціального навчання 
системи раціонального керування своїми рухами, необхідного в житті 
фонду рухових умінь та навичок і пов’язаних з ними знань [7, с. 22]. 

На наш погляд, зміст категорії «фізична освіта» сучасними 
дослідниками значно звужується й тому доречним буде звернутись до її 
трактування саме П. Лесгафтом, який відводив фізичній освіті 
центральне місце. 

Як відомо, в другій половині ХІХ століття завдяки творчості 
К. Ушинського (1824-1870) широкого розповсюдження набули ідеї 
педагогічної антропології. Як зазначав Л. Ваховський, принцип 
антропологізму найбільш яскраво був виражений у стислому але 
змістовному визначенні видатного педагога про те, що перш ніж 
виховувати людину в усіх відношеннях її треба спочатку пізнати в усіх 
відношеннях. К. Ушинський глибоко розумів, що педагогові неможливо 
дати якісь універсальні педагогічні правила, які допоможуть в усіх 
випадках життя. Важливо допомогти йому пізнати реальні психофізичні 
й психічні закономірності людини, щоб він зміг у кожній конкретній 
ситуації прийняти необхідне рішення про адекватну педагогічну дію [2, 
с. 18]. 

Саме принципи антропології були покладені в основу наукової 
розробки системи фізичного виховання й визначення основних 
педагогічних категорій. Керівництво з фізичної освіти, писав з цього 
приводу П. Лесгафт, є першим досвідом постановки цього відділу 
педагогіки на грунт антропології з тим, щоб ліквідувати свавілля, яке в 
ньому допускається [4, с. 85]. 

У першій частині роботи «Керівництво з фізичної освіти дітей 
шкільного віку» вчений здійснив глибокий історичний аналіз розвитку 
фізичної освіти, вважаючи, що історичний досвід буде надійним 
підґрунтям для побудови теорії фізичного виховання, для формулювання 
більш чітких і позитивних висновків. Було виділено три основні періоди 
розвитку фізичної освіти: 1) емпіричний, заснований на спостереженні й 
досвіді; 2) схоластичний, який передбачав вироблення зовнішніх 
прийомів і звичок; 3) науковий, який використовував індуктивний метод 
і досвід для перевірки теорій, що розробляються [4, с. 88]. 

Важливою особливістю визначення П. Лесгафтом категорії 
«фізична освіта» є порівняння її з іншою, близькою за змістом категорією 
«фізичне виховання», що дало можливість чітко зафіксувати сутнісні 
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характеристики фізичної освіти школярів. На думку вченого, освіта й 
виховання мають загальну мету – гармонійний усебічний розвиток 
діяльності людського організму, проте відрізняються за своїми 
завданнями. Виховання включає в свою область, перш за все, моральні 
якості людини і її вольові прояви, тобто сприяє виробленню морального 
характеру індивіда, а освіта передбачає систематичний розумовий, 
естетичний і фізичний розвиток. Виховні цілі, на думку П. Лесгафта, 
реалізуються переважно в сім’ ї, в якій складається тип і характер 
особистості, а школа, яка сприяє систематичному розумовому і 
фізичному розвитку, повинна в першу чергу дбати про досягнення 
освітніх цілей, не упускаючи при цьому типових особливостей кожної 
дитини, щоб сприяти її моральному розвитку [4, с. 290–291].  

Як бачимо, за П. Лесгафтом шкільна освіта повинна мати 
виховуючий характер, а єдність мети освіти й виховання зумовлює 
необхідність тісної взаємодії школи і сім’ ї. 

П. Лесгафт також указував на тісний зв’язок фізичного розвитку 
людини з розумовим розвитком, який цілком з’ясовується при вивченні 
людського організму та його відправлень. Розумове зростання, доводив 
П. Лесгафт, потребує відповідного фізичного зростання, а завдання 
школи і фізичної освіти полягає в сприянні «з’ясування значення 
особистості людини і в обмеженні свавілля її дій» [4, с. 287]. 

Що означає «обмеження свавілля дій особистості» як завдання 
фізичної освіти?  

П. Лесгафт з цього приводу розмірковував так. Спостерігаючи за 
людиною, можна переконатися, що весь її розвиток щонайменше 
передбачає два моменти: а) свідоме роз’єднання отриманих вражень і 
викликаних ними дій; б) порівняння їх між собою. Роз’єднуючи 
враження, людина знайомиться з навколишнім світом, а також з 
існуючими в її організмі рухами, тобто вона набирає знання й 
знайомиться з прийомами. Ці знання й прийоми людина спроможна 
відтворювати тільки в такому вигляді і в такій формі, в якій вона їх 
засвоїла; творче видозміна їх при одному сприйнятті неможлива. 
Порівнюючи, людина привчається оцінювати свої уявлення, бо будь-яка 
оцінка можлива тільки на підставі порівняння.  

Важливо розуміти, підкреслював П. Лесгафт, що в організмі 
людини можна розрізняти органи рослинного життя і органи, що 
виявляють активні сили. Органи «рослинного життя» є в основному 
непарними і мають виключно економічне значення, а їх відправлення 
супроводжуються мало роз’єднаними відчуттями. Органи активної сили 
є парними, і їх можна розділити на дві групи: органи, що виявляють 
фізичні сили, і органи, що виявляють розумові сили. При цьому 
динамічні закони, що лежать в основі їх діяльності, є загальними, 
оскільки як ті, так і інші можуть проявляти свою діяльність тільки 
відповідно до сил, діючих на них ззовні. Для м’язових органів зовнішньої 
силою буде «опір ґрунту», без чого ніяка активна м’язова робота 
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неможлива, а для органів свідомої діяльності такою силою є зовнішні 
збудження і подразнення, що викликають відчуття, без яких діяльність 
теж неможлива. Активні сили, що виявляються в органах обох груп, 
відповідають опору або збудженню сил, що діють ззовні. При цьому сила 
і опір завжди повинні бути рівним між собою, тобто енергія, що 
збуджується, повинна завжди дорівнювати зовнішньому збуднику. З 
цього П. Лесгафт зробив висновок про те, що поступове і послідовне 
збільшення вражень, отриманих ззовні, і збільшення зовнішньої опори 
сприяє збільшенню активних сил як розумових, так і фізичних [4, с. 288]. 

Вищезазначене дозволило П. Лесгафту зробити висновок про те, що 
розумова і фізична діяльність повинні бути в повній відповідності між 
собою. Односторонній фізичний розвиток може призвести лише до 
прояву діяльності, недостатньо розумово перевіреної і спрямованої, а 
однобічний розумовий розвиток, в свою чергу, неодмінно буде 
пов’язаний з відсутністю об’єктивної перевірки [4, с. 289]. 

Розумова і фізична освіта повинні відповідати «закону поступовості і 
послідовності розвитку» і «закону гармонії». Згідно з першим законом 
діяльність усіх органів людського тіла та їх розвиток може бути 
забезпечений за умови, якщо вони поступово й послідовно збуджуються до 
цього. Це означає, що фізичний розвиток неможливий без «правильних і 
послідовних вправ». Другий закон свідчить про те, що тільки при 
гармонійному розвитку всіх органів організм людини в стані розвиватися й 
вдосконалюватися і функціонувати оптимально, тобто здійснювати 
«найбільшу роботу при найменшій витраті матеріалу і сили» [4, с. 289]. 

Слід зауважити, що ідеї стосовно анатомо-фізіологічних основ 
фізичного виховання школярів та його зв’язку з іншими напрямами 
виховання в другій половині ХІХ століття набули значного поширення. 
Зокрема С. Миропольський наполягав на організації фізичного 
виховання з урахуванням психологічних і фізіологічних особливостей 
дитини, тобто розглядав основи гігієни, психології, фізіології як 
теоретичне підґрунтя системи фізичного виховання. Мета фізичного 
виховання в школі, на його думку, полягає в формуванні всебічно 
розвиненої особистості в поєднані з розумовим, моральним та 
естетичним вихованням. При цьому основою реаплізації цієї мети мають 
стати універсальні засоби, які в сукупності й повинні сприяти всебічному 
розвитку дитини [5, с. 39]. А. Бутовский, який вивчав постановку 
фізичного виховання у військових навчальних закладах також 
підкреслював, що завдання гімнастики не обмежується лише протидією 
шкідливому впливу довготривалого сидіння в класах. Гімнастика 
повинна реалізовувати «позитивне завдання усестороннього фізичного 
розвитку або, так званої фізичної освіти» [1, с. 4]. 

П. Лесгафт у своїй роботі визначив також засоби, за допомогою 
яких можна реалізувати завдання фізичної освіти. Перш за все, писав він, 
необхідно навчити дитину свідомо виробляти різні існуючі в людському 
організмі рухи, починаючи з найпростіших і поступово переходячи до 
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більш складних. При цьому метод навчання повинен бути аналогічний 
тому, який використовується при правильному розумовому розвитку 
дітей – навчити дитину зосереджувати увагу на окремих відчуттях і 
враженнях і свідомо роз’єднувати уявлення, що виникають, за часом і за 
силою. В процесі фізичної освіти потрібно також сформувати вміння 
роз’єднувати рухи за часом і за ступенем прояву, керуючись при цьому 
супроводжуючими їх відчуттями. Фізичний розвиток неможливий без 
збільшення кількості рухів і прискорення їх. У зв’язку з цим П. Лесгафт 
говорить про фізичні вправи, які він розглядає як часте повторення будь-
які дії в людському тілі, що здійснюється заради її засвоєння. 

Можна констатувати, що завдання освіти взагалі й фізичної освіти 
зокрема полягає в тому, щоб сприяти найбільшій усвідомленості в 
проявах і діях молодої людини і стійкості її морального характеру. Саме 
це П. Лесгафт і мав на увазі, говорячи про «обмеження свавілля дій 
особистості» як завдання фізичної освіти. При цьому він критикував 
школу за відсутність в ній науково обґрунтованої системи фізичної 
освіти, а припущення деяких педагогів і батьків про те, що тренування 
тіла шкодить розумовій діяльності, називав «жалюгідною помилкою». 

Таким чином, проведений аналіз роботи «Керівництво з фізичної 
освіти дітей шкільного віку» дозволяє стверджувати, що П. Лесгафт 
визначає сутність категорії «фізично освіта» через виокремлення її 
найбільш важливого завдання: сформувати уміння ізолювати окремі рухи 
і порівнювати їх між собою, свідомо керувати ними і пристосовувати до 
перешкод, долаючи їх з можливо більшою спритністю і наполегливістю. 
Це означає, що в процесі фізичної освіти учень повинен «привчитися з 
найменшою затратою сил, в можливо менший проміжок часу свідомо 
виробляти найбільшу фізичну роботу або діяти витончено і енергійно» 
[4, с. 295]. На відміну від тогочасних зарубіжних систем гімнастики, які 
мали на меті оздоровлення та укріплення організму, система фізичної 
освіти П. Лесгафта передбачала оволодіння «загальними способами 
фізичної роботи» й забезпечення тісного зв’язку фізичного розвитку з 
розумовим, моральним і естетичним вихованням. Свої висновки і 
узагальнення стосовно фізичної освіти він обґрунтував, спираючись на 
антропологію, під якою, як і К. Ушинський, розумів цілісне вчення про 
людину, яке включає не лише знання про побудову, розвиток окремих 
тканин і органів людського тіла, а й про фізичний і моральний вплив на 
людину навколишнього середовища. 

 
Список використаної літератури 

1. Бутовский А. Д. Телесные упражнения и внеклассные занятия в 
кадетских корпусах / А. Д. Бутовский. – М. : Тип. Г. Лисснера и А. 
Гешеля, 1898. – 15 с. 2. Ваховський Л. Ц. Антропологізм як провідний 
принцип педагогіки К. Ушинського / Л. Ц. Ваховський // Наукові 
записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний 
університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (306), 2017  
 

 266 

209. – № 4. – С. 17–19. 3. Іващенко В. П., Безкопильний О. П. Теорія і 
методика фізичного вихзовання: Підручник. / В. П. Іващенко, 
О. П. Безкопильний. – Ч. 1. – Черкаси : Вид-во ЦНТЕІ, 2005. – 420 с. 
4. Лесгафт П. Ф. Собрание педагогических сочинений / Ред. коллегия: 
Г. Г. Шахвердов (отв. ред.) и др. – М. : Физкультура и спорт, 1951 – 
1956.Т. 1 : Руководство по физическому образованию детей школьного 
возраста, ч.1. – 1951. – 441 с. 5. Миропольский С. И. Гимнастика в 
народной школе / С. И. Миропольский // Семья и школа. – 1876. – № 1. – 
С. 38–45. 6. Черпак Ю. В. Історико-педагогічні аспекти розвитку 
вітчизняного фізичного виховання (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст. 
/ Ю. В. Черпак // Освітній дискурс. – 2015. – №4. – С. 249–258. 
7. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч. І. / 
Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 272 с. 

 
Оніщенко С. С. Категорія «фізична освіта» в педагогічній 

спадщині П. Лесгафта 
У статті розглянуто особливості трактування категорії «фізична 

освіта» видатним біологом, анатомом, педагогом другої половини ХІХ – 
початку ХХ століття П. Лесгафтом. Показано, що в основу наукової 
розробки системи фізичного виховання й визначення однієї з основних 
категорій теорії фізичного виховання дослідником було покладено 
принципи антропології та результати глибокого історичного аналізу 
розвитку фізичної освіти, який було здійснено в роботі «Керівництво з 
фізичної освіти дітей шкільного віку».  

Доведено, що важливими особливостями визначення П. Лесгафтом 
сутнісних характеристик і змісту категорії «фізична освіта» є: порівняння 
її з іншою, близькою за змістом категорією «фізичне виховання», 
виявлення спільного й відмінного в них; опора на ідею про необхідність 
повної відповідності розумової і фізичної діяльності людини, оскільки 
односторонній розумовий чи фізичний розвиток не може забезпечити 
формування цілісної особистості. 

Ключові слова: фізична освіта, фізичне виховання, антропологізм, 
фізичний розвиток, розумовий розвиток. 

 
Онищенко С. С. Категория «физическое образование» в 

педагогическом наследии П. Лесгафта 
В статье рассмотрены особенности трактовки категории 

«физическое образование» выдающимся биологом, анатомом, педагогом 
второй половины XIX – начала ХХ века П. Лесгафтом. Показано, что в 
основу научной разработки системы физического воспитания и 
определения одной из основных категорий теории физического 
воспитания исследователем были положены принципы антропологии и 
результаты глубокого исторического анализа развития физического 
образования, совершенного в работе «Руководство по физическому 
образованию детей школьного возраста». 
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Доказано, что важными особенностями определения П. Лесгафтом 
сущностных характеристик и содержания категории «физическое 
образование» являются: сравнение ее с другой, близкой по смыслу 
категорией «физическое воспитание», выявление общего и отличного в 
них; опора на идею о необходимости полного соответствия умственной и 
физической деятельности человека, поскольку одностороннее 
умственное или физическое развитие не может обеспечить 
формирование целостной личности. 

Ключевые слова: физическое образование, физическое воспитание, 
антропологизм, физическое развитие, умственное развитие. 

 
Onishchenko S. The Category of «Physical Education» Pedagogical 

Heritage of P. Lesgaft 
The article deals with the features of the interpretation of the category of 

«physical education» given by the eminent biologist, anatomist, teacher of the 
late nineteenth - early twentieth century P. Lesgaft. It is shown, that the 
principle of anthropology and the results of deep historical analysis of physical 
education, which was conducted in his work «Guidance for physical education 
of school children», were the basis for the scientific development of physical 
education and the definition of one of the main categories of the physical 
education theory. It is proved that important features of P. Lesgaft’s definition 
of essential characteristics and the content of the category of «physical 
education» is the following: comparing it with another, similar in content the 
category of «physical training», identifying common and different in them; 
reliance on the idea of the need for full accordance of mental and physical 
human activity as the unilateral mental or physical development cannot 
guarantee the formation of the integrated personality.  

Key words: physical education, physical training, anthropologism, 
physical development, mental development. 
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ФРАЗЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА ПОЕТІВ 

СТАРОБІЛЬЩИНИ 
 
Українська фразеологія формувалася впродовж багатовікового 

історичного розвитку мовотворчості нашого народу, його зв’язків з 
іншими етносами. Фразеологізми (разом із іншими категоріями 
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лексичних одиниць) найповніше й образно відображають матеріальне й 
духовне життя народу. Вони окреслюють не тільки предметну, а й 
естетичну інформацію: пробуджують уяву, викликають переживання у 
слухачів, прикрашають мову, передають дух народу. Фразеологізми 
вживають майже в усіх стилях мовлення, вони мають чітко виражене 
стильове призначення, яке залежить від наявності емоційного 
забарвлення. 

Дослідженню проблеми функціонування фразеологізмів у художній 
літературі присвячено чимало наукових праць вітчизняних і зарубіжних 
мовознавців: В. Виноградова, С. Гаврина, Б. Антоненка-Давидовича, 
О. Демської, Н. Кірілкової, Ж. Колоїз, Л. Супрун, В. Ужченка, 
Л. Булаховського, Ф. Медведєва та ін. 

Проте проблема вживання фразеологізмів в творчості поетів 
Старобільщини є недостатньо вивченою. 

Метою статті є вивчення проблеми використання фразеологічних 
одиниць у поетиці на прикладі творчості сучасних поетів Старобільщини 
(І. Світличного, І. Савича, А. Ружиної, В. Семенова, Л. Флетчер.), що 
найяскравіше фіксують фразеологічні одиниці (далі – ФО) цього регіону.  

У науковій літературі фразеологізм розглядається як «надслівна, 
семантично цілісна, відносно стійка, відтворювана й переважно 
експресивна одиниця, яка виконує характеризуючо-номінативну функцію 
й організована за моделлю словосполучення або речення» [11].  

У цілому територіальна підсистема загальнонародної фразеології 
(діалектна, народна, говіркова) починає свою історію з наукових праць 
О. Потебні – з «приповідок», «приказок», «прислів’ їв», зафіксованих 
значно раніше в словниках. 

Досліджуючи творчість поетів Старобільщини, ми з’ясували, що 
твори І. Світличного, написані українською мовою, несуть в собі красу і 
багатство духовної і мовної культури людини, яку вважали і вважають 
досі співцем краси і доброти. Зокрема, в збірках І. Світличного 
«Вибране» й «Джерела» зустрічаються ФО, які вже зафіксовані 
академічним словником, властиві мовленню мешканців Старобільщини: 
«прізвисько дадуть, як вліплять в око» [9, с. 16]; «піти далеко, скільки 
бачать очі» [9, с.19]; «ніхто і пальцем не тикне» [9, с. 21]; «перейти 
межу» [9, с. 53]; «ідіть до біса» [9, с. 55]; «аж завмирає серце» [9, с. 58]; 
«писаний красень» [9, с. 83]; «та вже тепла того, як кіт наплакав» [9, 
с. 130]; «а нумо, геть з моїх очей!» [9, с. 188]; «надійшли мені хоч птахом 
білим нами недоспівані пісні» [9, с. 111]; «а чиє ж це поле, де росте 
пшениці видимо-невидимо» [8, с. 11] та ін. 

Слід зауважити, що загальновживаними фразеологізмами в 
мовленні жителів Старобільщини є такі ФО з творчості І. Світличного: 
«відводити погляд в бік» [9, с. 30]; «що того, хто посіяв добро, стерти з 
пам’яті просто несила» [9, с. 138]; «вистій же перед ворожим словом, що 
косою серце зачіпа» [9, с. 11]; «Господи, благослови на вдачу» [8, с. 56] 
та ін. 
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Цікавими в значенні смислового наповнення є «авторські» 
фразеологізми І Світличного: «а нумо, геть із мого двору!» [9, с. 188]; 
«мене життя навчає повсякчас, що треба йти завжди назустріч сонцю» [9, 
с. 13]; «лише б не втратить друзів нерозрадливих: без них – душею 
можна обміліть» [8, с. 45]; «наче з крейди, обличчя біле» [8, с. 64]; 
«лишився спогад, як вода прозора, і в серці щось горить і не згоря» [8, 
с. 81]. 

Поряд з цим, ФО яскраво прослідковуються й у літературній 
спадщині М. Алексєєва, О. Неживого, Н. Ночовного, І. Савича, 
А. Ружиної, В. Семенова, Л. Флетчер: «бува, що в серці заметіль мете» 
[1, с. 4]; «і був, як кажуть, у житті не крайній» [там само]; Та все ж , куди 
життя не понесе в ці дні, що Богом дані, Буду радий [там само]; «і 
попливло кудись усе це… Не куди-небудь, а прямо в серце» [4, с. 36]; «а 
тоді, як почнуться дебати, не встигаєш мотати на вус» [3, с. 211]; «голові, 
це ми знаєм, в районі наклепають по перше число» [там само]; «він 
влаштує зразу розгони бригадирам, аж ляска село» [там само]; «я 
вклоняюсь дідам мудрочолим, які  в полі – ні світ ні зоря» [3, с. 212]. 

Значна кількість притаманних старобільській спільноті 
фразеологізмів зафіксована в творчості відомого поета і письменник-
земляка І. Савича. Це вислови з таких збірок як «Зірко моя вечорова» та 
«Партитура тривоги»: «шматок вугілля, як насущний хліб, лежить в 
підвалині життя людського»; «шершаві руки, силою налиті, на мир, на 
дружбу, на добро у світі»; «не єдиним хлібом жить людині»; «мабуть, від 
солоного поту, вода його стала гіркою»; «хоч був мій сон солодший і від 
меду»; «та от хвороба підповзла змією, звалила невгамовного із ніг»; «з 
тривогою сплять сівачі, їм спокій ніколи не сниться»; «хліб наш 
насущний»; «й немає спочинку ні вдень, ні вночі»; «на зло всім земним 
смертям, зустріну тебе, небесну» [6; 7] та ін. 

Вагомими для нашого дослідження є ФО, виокремлені в збірках 
А. Ружиної «Сонячне мереживо», В. Семенова «Я думаю знову і знову», 
Л. Флетчер «Шлях до істини» [5; 10; 13]: «а теплий вітер навіва солодкий 
сон»; «стисну в кулак біду»; «і кане в лету час»; «людство прагне 
прозріння»; «пливуть у забуття роки»; «горіли кров’ю ордени» та ін. 

Таким чином, проведений науковий аналіз літературної спадщини 
поетів Старобільщини дозволяє зробити висновок про те, що в їхніх 
працях збережена й примножена багата мовна скарбниця.  

Перспективи подальших розвідок вбачаємо в дослідженні впливу 
фразеологічної спадщини поетів Старобільщини на формування 
загальної й мовної культури учнівської молоді.  
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Шкуренко В. С. Фразеологічна спадщина поетів 

Старобільщини 
У статті подано характеристику фразеологізмів у творчості поетів 

Старобільщини; досліджено ступінь використання фразеологічних 
одиниць, ужитих в працях старобільських митців слова, жителями 
досліджуваного району. 

Ключові слова: фразеологізми, поети Старобільщини, фразеологічні 
одиниці. 

 
Шкуренко В. С. Фразеологическое наследие поэтов 

Старобельщины 
В статье дана характеристика фразеологизмов в творчестве поэтов 

Старобельщины; исследована степень использования фразеологических 
единиц, используемых в трудах Старобельских художников слова, 
жителями исследуемого района. 

Ключевые слова: фразеологизмы, поэты Старобельщины, 
фразеологические единицы. 
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Shkurenko V. Phraseological Heritage Poets Starobilschyny  
The article characteristic phraseology in Starobilschyny poets; The 

degree of use of idioms taken in the works of artists Starobilsk words, 
residents of the study area.  

Key words: phraseologisms Starobilschyny poets, phraseology units. 
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