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СЕРЦЕ – ВІДДАНЕ НАРОДОВІ  
(до 160-річчя від дня народження Івана Яковича Франка) 

 

 

У серпні цього року виповнилося 160 років від дня народження 
 Івана Франка,всесвітньо знаного поета, прозаїка, 
драматурга, публіциста, перекладача й видатного вченого,  
номінованого на Нобелівську премію, якої він був гідний. 
З цієї нагоди вміщуємо до збірника матеріали, присвячені  
творчості видатного українського діяча. 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ІВАНА ЯКОВИЧА ФРАНКА 
 

Анна Болотненко, 
студентка ІІ курсу 

відділення"Початкова освіта", 
Прилуцький гуманітарно-педагогічний 

коледж ім. І.Я.Франка. 
Науковий керівник: Кочерга О.М., к.п.н. 

 
Великий письменник, філософ, педагог Іван Якович Франко 

формувався і зростав в умовах похмурої дійсності австро-угорської 
монархії, яку він називав "тюрмою народів". В одному із своїх "тюремних 
сонетів" Великий Каменяр створив глибоко реалістичний образ цієї 
гнобительської держави: 

Багно гнилеє між країн Європи, 
Покрите цвіллю, зеленню густою! 
Розсаднице недоумства і застою, 
О, Австріє! Де ти поставиш стопи,  
Повзе облуда, здирство, плач народу. 
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становило основну масу населення краю, нещадно визискували австро-
угорські магнати, польська шляхта та українські поміщики. Щоб утримати 
трудящий люд у покорі, вороги намагалися знищити українську культуру, 
ліквідувати братерські зв’язки з населенням східних земель України. 

Маючи надію врятуватися від голодної смерті, частина галицького 
селянства емігрувала в чужі краї, а частина йшла на заробітки до таких 
промислових міст, як Львів, Дрогобич, Борислав. 

У таку тяжку пору для західноукраїнського трудового населення 
Галичини в 70-х роках ХІХ століття на бій з темними силами реакції за 
соціальні права поневоленого народу виходить Іван Якович Франко. 

Народився Іван Франко 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі 
(тепер село Івана Франка Дрогобицького району Львівської області) в 
родині хлібороба Якова Франка, який одночасно був і добрим ковалем, що 
славився на всю округу. Батька письменника люди шанували й любили за 
його природний розум, за щиру, людяну вдачу. 

У кузні Якова Франка завжди було людно, бо тут не тільки кипіла 
робота, а й велись розмови про минуле й сучасне життя народу. 
Батьківська кузня стала для майбутнього письменника першою життєвою 
школою, а батькові оповідання та розповіді селян про Борислав і важне 
життя робітників – першими незабутніми уроками. 

Вогонь у батьковій кузні назавжди став для Івана Франка 
символом боротьби за кращу долю народу, а світлий образ батька, як 
гуманної, вольової людини і як поборника громадських інтересів, лишився 
у пам’яті письменника на все життя. 

"Правдива іскра Прометея злетіла з батькового ковадла... в дитяче 
серце поета, вибухнула вулканами любові до праці, до правди, до 
свободи..." (Д.Павличко) 

Так само глибоко вкарбувався в душу юного Франка образ його 
матері. Марія Франко, жінка-селянка, від природи ніжна й чутлива до краси, 
до слова, дуже любила свого допитливого сина. Це від неї він поніс у життя 
переконання, що пісня і праця – "великі дві сили". 

Батькові оповідання та материні пісні були для Івана Франка таким 
же чистим джерелом життєвої наснаги, як перекази діда-гайдамаки про 
Коліївщину для Тараса Шевченка, як пісні та казки Орини Родіонівни для 
Олександра Пушкіна. 

Кращі роки свого дитинства письменник описав в оповіданнях "У 
кузні", "Малий Мирон", "Під оборогом". Ці твори розкривають духовний світ 
героя-хлопчика, який всією істотою поривався до прекрасного в житті, 
пізнання таємниць всесвіту, в душі якого вже тоді народжувалося почуття 
обов’язку перед людьми, бажання вступити в нерівний бій з будь-якою 
темною силою, що поневолювала народ. 

Після закінчення дворічної початкової школи в Ясениці Сільній 
батько віддав сина в так звану "нормальну" дрогобицьку школу, де "діти 
туманіли з остраху, тратили голос, тратили пам’ять, тратили віру в себе". 
Жорстокість вихователів у цій "нормальній" школі посіяла в серці малого 
Івана насіння обурення проти всякого поневолення та тиранства. 
Незважаючи на жахливі умови навчання, сільський хлопчина, з якого 
глузували вчителі й учні (панські сини), виявив свій незвичайний природний 
розум, всебічну обдарованість і став першим серед учнів "нормальної" 
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смерть батька, найближчого друга і порадника. 
Щоб зберегти господарство, яке почало занепадати, врятували 

чотирьох своїх дітей від злиднів, мати Франка вийшла заміж вдруге. Вітчим 
Гриць Гаврилик по-батьківськи ставився до нерідних дітей і дав змогу 
Іванові не тільки закінчити "нормальну" школу, а й вступити у 1867 році до 
дрогобицької гімназії. Атмосфера в гімназії була не набагато кращою, над 
у "нормальній" школі. І тут до хлопського сина поставилися спочатку з 
погордою, глузували з його полотняного одягу, великих батькових чобіт, 
садовили на останню "ослячу лавку". Але незабаром учителі і гімназисти 
змушені були визнати І.Франка за його феноменальну пам’ять і 
проникливий розум одним із най здібніших учнів. 

Мертва гімназіальна наука не могла задовольнити духовних 
потреб допитливого учня, тому він наполегливо займається самоосвітою, 
захоплюється творами класиків світової літератури – Гомера, Шекспіра, 
Гете, Міллера, Гейне, із запалом читає Л.Толстого, Тургенєва та 
Пом’яловського, як сам зізнається, читає, звичайно, в перекладах, бо 
російська книжка в школах тодішньої Галичини була рідкісним явищем. 

Цілий переворот відбувся в душі вразливого гімназиста, коли він 
прочитав "Кобзар" Т.Шевченка. Зі сторінок цієї незвичайної книжки до нього 
заговорив сам народ про свої болі і страждання, про свій гнів до гнобителів. 
Під впливом полум’яного шевченківського слова зовсім по-іншому глянув 
юний Франко на нужденне життя дрогобицьких ремісників, на жебрацьке 
існування робітників нафтових промислів у Дрогобичі та Бориславі, на 
становище трудящих Галичини під владою австрійських магнатів та 
польської шляхти. 

Із шкільних років майбутній письменник був пристрасно закоханий 
у книжку. Уже в п’ятому класі гімназії він почав збирати власну бібліотеку, 
що незабаром стала духовним центром невеликого учнівського гуртка, в 
якому обговорювалися цікаві твори. Франкова бібліотека нараховувала 
близько 500 томів українських і зарубіжних письменників. За кількістю 
книжок на той час це була рідкісна бібліотека. Значно пізніше, в час 
розвитку творчих сил письменника, його бібліотека була однією з 
найбільших у Львові (10000 томів). 

Книги – морська глибина: 
Хто в них пірне аж до дна, 
Той, хоч і труду мав досить, 
Дивнії перли виносить, –  

писав І.Я. Франко, який високо цінував книжки – сховище людської 
мудрості. 

Одного літнього дня 1872 року, коли Іван Франко навчався в 
шостому класі гімназії, його повідомили, що вдома помирає мати. Почувши 
цю страшну вістку, хлопець біг, ковтаючи сльози, майже 15 км з Дрогобича 
до Нагуєвичів. 

Повернувшись після похорону матері в Дрогобич, осиротілий юнак 
шукає розради в наполегливій праці. Він не розлучається з книжками, 
багато енергії віддає збиранню усної народної творчості. 

Восени 1875 року, сповнений жадобою до знань, обдарований 
випускник Дрогобицької гімназії вступає на філософський факультет 
Львівського університету, але через матеріальні нестатки, переслідування 
та арешти припинив навчання в ньому. Працював в редакціях різних 
журналів і в культурно-освітніх товариствах. У 1881 році закінчив 



СЕРЦЕ – ВІДДАНЕ НАРОДОВІ  

(до 160-річчя від дня народження Івана Яковича Франка) 

 

 

У серпні цього року виповнилося 160 років від дня народження 
 Івана Франка,всесвітньо знаного поета, прозаїка, 
драматурга, публіциста, перекладача й видатного вченого,  
номінованого на Нобелівську премію, якої він був гідний. 
З цієї нагоди вміщуємо до збірника матеріали, присвячені  
творчості видатного українського діяча. 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ІВАНА ЯКОВИЧА ФРАНКА 
 

Анна Болотненко, 
студентка ІІ курсу 

відділення"Початкова освіта", 
Прилуцький гуманітарно-педагогічний 

коледж ім. І.Я.Франка. 
Науковий керівник: Кочерга О.М., к.п.н. 

12 
 

Чернівецький університет, після чого у Відні захистив докторську 
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дисертацію, здобувши вчений ступінь доктора філософських наук. У 1906 
році Харківський університет присвоїв йому почесний ступінь доктора 
російської словесності, а відомі російські вчені висунули його кандидатуру 
в академіки Російської Академії наук. Хоч Франко і був видатним ученим, 
проте царський уряд заборонив обрання його академіком, йому також було 
заборонено працювати в університеті. 

Життя Іана Франка було надто тяжким, його переслідували та 
арештовували, він часто хворів. Поховали його у Львові, там споруджено 
йому пам’ятник і відкрито літературно-меморіальний музей. 

І.Я. Франко написав багато художніх творів, наукових праць з 
літературознавства, філософії, політичної економії та історії. У своїх творах 
І.Я. Франко висвітлив багато педагогічних проблем, чим відіграв велику 
роль у розвитку громадсько-педагогічного руху на Україні. 

Історія боротьби трудящих Галичини за народну освіту і 
демократичну школу тісно пов’язана з діяльністю І.Я. Франка. Його 
педагогічні ідеї формувалися під впливом марксизму і революційно-
демократичної російської педагогічної думки. Він добре знав світову 
педагогічну літературу, читав твори Платона, Аристотеля, Коменського, 
Руссо, Спенсера, Базедова та ін. Його цікавила педагогічна полемістика 
І.Вишенського, педагогічні твори О.В.Духновича та ін. 

У своїх творах І.Я. Франко гнівно засуджував соціальну і 
національну дискримінацію в галузі освіти і школи, відрив навчання від 
життя, догматизм у навчанні, релігійне одурманення, муштру та фізичні 
покарання учнів. 

Іван Франко боровся за створення шкіл, які були б тісно зв’язані з 
життям та інтересами народу. Поєднання навчання з працею, широка 
освіта, що ґрунтується на матеріалістичному світогляді, використання 
всього найкращого, що здобуто людством протягом всього історичного 
розвитку, всебічний розвиток мислення та інших психічних процесів дитини 
– такі завдання він ставив перед школою, навчанням і вихованням. 

У статті "Наші народні школи і їх потреби" Іван Франко писав, що 
стара школа зовсім не задовольняла вимог часу, прогресивної педагогіки 
та вимог народу. Мета, завдання і зміст освіти та виховання, на його думку, 
полягають у тому, щоб забезпечити через школу правильне розумове, 
фізичне і моральне виховання учнів, навчати їх правильно мислити, а це 
можливо тільки в тому разі, коли навчання проводитиметься рідною мовою 
учнів, яка має велике значення у вихованні любові до рідного слова, його 
краси і чарівної милозвучності. 

Важливим засобом такого виховання дітей має бути народна 
творчість і художня література. У своїй критиці незадовільного стану освіти 
і шкільної справи в Галичині І.Я. Франко викривав і погану організацію 
освіти, навчання та виховання молоді в середніх та вищих навчальних 
закладах Галичини, які були відірвані від життя, не давали молоді потрібних 
знань, не привчали її самостійно мислити, а перетворювали голови 
молодих людей у сховища далеких від життя готових формул. 

З великою повагою ставився Іван Франко до народних учителів, 
високо цінив їх роль у культурному розвитку народу. Учителеві, його роботі 
й становищу в суспільстві він присвятив кілька творів, в яких змалював 
скрутне матеріальне становище і політичне безправ’я народного вчителя. 
Тільки зневагою до потреб освіти, говорив він, можна пояснити той факт, 
що для мільйонів українського населення Галичини не було жодної 
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вчительської семінарії з українською мовою навчання і шкоди справі 
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народної освіти і школі завдають ті, підкреслював Франко, хто хоче бути 
вчителем, не маючи нічого спільного з педагогікою. 

Такий учитель незабаром стає слухняним виконавцем завдань, які 
ставлять перед ним панівні класи, чиновники і духовенство. Тим часом 
кращих учителів, які віддавали всі свої сили і знання народові, самовіддано 
працювали задля народної освіти невідступно переслідували реакційні 
шкільні інспектори, війти, попи, поміщики. 

У багатьох своїх творах І. Франко показав огидне обличчя 
вчителів-садистів, які знущалися з учнів. А в оповіданні "Учитель" 
письменник вдало показав роботу вчителя-ентузіаста Омеляна Ткача: 
систематичні переслідування підірвали його фізичне здоров’я, але не 
зломили бажання працювати на користь народу. 

Іван Франко вважав, що хороший учитель повинен завоювати 
довіру учнів, уникати шаблону й одноманітності в навчанні, розвивати в 
учнів самостійність думки і дії, прищеплювати кращі моральні якості, 
виховувати повагу до трудящих, любов до праці. 

Учитель, на його думку, повинен мати не тільки ґрунтовну 
теоретичну підготовку, а й володіти практичними навичками (столярне, 
токарне, швацьке ремесло), добре знати сільське господарство. Для 
вчителя, який самовіддано працює на ниві народної освіти, потрібно 
створювати сприятливі умови. 

І. Франко був психологом, в його творах є багато цікавих 
психолого-педагогічних спостережень і зауважень щодо виховання дитини 
в школі і сім’ї. Дитяча вдача, зазначав він, вразлива і водночас слабка й 
незміцніла, потребує великої уваги вчителів і батьків. Особливо важливий 
вплив батьків на дітей в їх ранньому віці, але мало буде користі, якщо вони 
обмежуватимуться тільки спостереженнями, милуванням пустощами дітей 
– потрібне тверде керівництво дітьми з боку батьків, формування їхніх 
моральних якостей і норм поведінки: батьки повинні розвивати в дітей 
прагнення до пізнання природи й життя. 

На думку Івана Франка, особливо велика роль у сімейному 
вихованні належить матері. У статті "Жінка-мати" він писав, що мати 
безпосередньо відповідає перед суспільством за виховання дітей; вона 
повинна створювати усі умови, в яких би вони росли здоровими і 
одержували правильне моральне виховання. Але не можна покладатись 
тільки на жінок-матерів, чоловіки-батьки теж повинні дбати про виховання 
дітей у сім’ї, між батьками і дітьми мають бути правильні стосунки.  

Особливу увагу приділяв І. Франко виховному значенню дитячої 
літератури. Кожна книжка для дітей повинна бути не тільки цікавою, а й 
прищеплювати найкращі почуття, виробляти позитивні риси людського 
характеру. Книжки для дітей, зауважував він, важливе джерело знань. Він 
особисто розробляв різноманітні жанри дитячої літератури і радив 
підбирати для дитячого читання такі книжки, які розвивають думку, роблять 
почуття благородними, мають освітнє і виховне значення; він написав цікаві 
і повчальні оповідання та казки для дітей: "Без праці", "Коли ще звірі 
говорили", "Коваль Басим", "Лис Микита". 

Іван Франко критикував реакційний дитячий журнал "Ластівка", 
який релігійно-моральними статтями і низькопробними оповіданнями був 
здатний тільки на те, щоб притупляти у дитини будь-яке чуття здорового 
художнього смаку і виховувати з неї обмеженого міщанина. 
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У рецензії на "Сочинения Г.С.Сковороды" Франко дав високу 
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оцінку культурним зв’язкам Росії і України. В "Матеріалах до культурної 
історії Галицької Русі XVIII-ХІХ віку" він піддав гострій критиці незадовільний 
стан освіти і школи в загарбаних Польщею і Австрією західноукраїнських 
землях. У праці "Азбучна війна в Галичині в 1895 р." Він яскраво показав 
боротьбу трудящих західноукраїнських земель за демократичну школу і 
українську мову. 

У творах І.Я. Франка є багато цінних матеріалів з історії освіти, 
школи і педагогічної думки на Україні в різні епохи і періоди про освітню 
діяльність братств XVI- XVII ст., Острозьку школу, історію Львівського 
університету, педагогічної ідеї І.Вишенського, Г.Сковороди, Т.Шевченка, 
О.Духновича та ін. Він цікавився історією освіти, школи і педагогічної думки 
в країнах Стародавнього Сходу, в Стародавній Греції, Київській Русі, на 
Україні, зокрема в Галичині, в Росії і Західній Європі. 

І.Я. Франко був великим ученим, талановитим письменником, 
видатним культурним діячем, борцем за свободу, він багато зробив для 
розвитку народної освіти, школи та педагогічної думки на Україні. 
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. 
Іван  Якович Франко – знакова постать вітчизняної та  світової 

історії й культури. Поет, прозаїк, драматург, вчений, етнограф, 
фольклорист, історик, філософ, соціолог, економіст, журналіст, 
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По-друге, життя складалося так, що повсякденна журналістська 
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на той час не мала достатньої кількості свідомої інтелігенції, масових 
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політичних партій, власного університету. Все у тій чи іншій мірі мала 
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компенсувати література, друковане слово, і, насамперед, публіцистика. 
Активно займаючись як літературою, так і журналістикою, Іван 

Франко заклав наукові основи теорії публіцистики, став центральною 
фігурою цього процесу, роблячи наукові висновки, формулюючи уроки, які 
підказувала повсякденна практика. 

Якщо стисло зібрати франкові критерії і принципи, що загалом 
відображають зміст його вчення про публіцистику в єдину формулу, то 
справжня публіцистика – це специфічний вид літературно-журналістської 
творчості, характерними рисами якого є органічний зв'язок з політичним і 
культурним життям суспільства, актуальність і оперативність, реагування 
на політичні події, науковість і полемічність обговорення у пресі 
злободенних суспільно-політичних питань з метою впливу на зміну панівної 
громадської думки у дусі прогресивних ідей часу. 

Важливим є судження І.Я. Франка про те, що лише той письменник 
може мати значення, який може сказати читачам вагоме слово з приводу 
великих питань і у такій формі, яка б найбільш відповідала їх національній 
вдачі. Слово це мало нести вагому думку і викликати відповідну реакцію, 
зворушувати розумі і почуття людини. 

Останнім часом з’являються ґрунтовні монографічні праці про 
окремі грані творчості особистості Івана Франка. Це книги Івана Денисюка, 
Михайла Гнатюка  та інших авторів. Завдання цих праць – хоча б побіжно 
оглянути багатогранну творчість письменника через призму його 
публіцистики, акцентуючи увагу на тому, наскільки успішно розвиваються 
закладені ним традиції зрілого, результативного політичного думання, 
нашої здатності оцінювати дійсність. 

Щодо самого автора, то у передмові до збірки "У наймах у сусідів" 
письменник, підбиваючи підсумки власної праці за період до 1890 року, 
повідомив, що із майже 900 публікацій за чверть століття 525, тобто значно 
більше половини – це публіцистичні та наукові статті. Він робить висновок 
про вирішальний вплив саме публіцистики на власну художню, зокрема 
поетичну, творчість, розцінюючи її як "початок школи політичного думання, 
якого в такій формі і в такім об’ємі не має, мабуть, ні одно слов’янське 
письменство". 

Суттєвим недоліком україномовної публіцистики є її зацикленість 
майже винятково на питаннях національно-культурних. І тут дуже помітна 
відмінність Івана Франка, який ніколи не відділяв національного від 
соціального. Він постійно заглиблювався в економіку, у сферу фінансових, 
податкових адміністративно-правових стосунків між людьми. Це особливо 
важливо сьогодні, коли люди очікують поліпшення якості життя, 
нормалізації правових стосунків, наведення елементарного порядку у 
країні. На ті часи теорія журналістики ще перебувала на початковій стадії 
розвитку, коли питання текстології преси мало кого цікавили. Навіть саме 
поняття-термін "публіцистика" сприймалося за усталеною в 
літературознавстві традицією як література "другого сорту". Ось чому до 
публіцистики були застосовані літературознавчі критерії, внаслідок чого 
журнально-газетні публікації Івана Франка опинилися або серед його 
наукових, або серед літературно-критичних праць, або й серед художніх 
творів. 

У своїх працях, дослідженнях і статтях І.Я. Франко порушував 
окремі і різні за своїм значенням питання теорії публіцистики, зокрема: про 
специфіку відтворення дійсності у публіцистиці, творчий метод публіциста, 
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політично-світоглядний та етично-емоційний вплив публіцистичного слова 
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на читача, про майстерність публіциста, принципи і критерії публіцистики, 
про її суспільно-політичну й ідеологічну функції та цілеспрямованість 
публіцистичних виступів у пресі, про факт у публіцистичному творі, 
полемічність стилю, морально-етичні норми публіциста тощо. 

Важливою проблемою є вивчення публіцистичної спадщини 
І.Я, Франка є періодизація творчості публіциста у контексті його широкої і 
багатоманітної журналістської діяльності. У цьому напрямі напрошуються 
два принципи: біографічний і світоглядно-творчий.  

Біографічний принцип скеровує нашу увагу на участь Івана Франка 
у пресі в якості редактора, видавця, кореспондента, автора. Такий принцип 
найпростіший. Він наштовхує до вивчення публіцистики Франка у певній 
хронологічній послідовності періодів: 1) ранній, молодіжний період (до 
припинення ж. "Друг" у 1877 р. і першого арешту); 2) публіцистика "двох літ" 
(1878-1879); 3) публіцистика в ж. "Світ" (1881-1882); 4) публіцистика в 
народовській пресі (1883-1886); 5) публіцистика часів "наймів у сусідів" 
(1887-1897); 6) публіцистика в радикальній пресі (1890-1897); 7) у журналі 
"Житє і слово" (1894-1897); 8) у "Літературно-науковому вістнику" (1898-
1907); 9) публіцистика останнього десятиріччя (1907-1916). 

Світоглядно–творчий підхід до періодизації дає певне 
обґрунтування для поділу творчого шляху І.Я. Франка як публіциста на 
п’ять періодів: 

Перший (роки 1875-1880) – період становлення Івана Франка як 
публіциста в журналі "Друг" (1875-1877), романтичних захоплень 
"соціалістичним ідеалом", висхідного розвитку публіцистичного таланту 
молодого Франка, що завершується викривально-полемічною 
публіцистикою у "Молоті" (1878) та політекономічним дискурсом з журналу 
"Правда" у 1879 р.  

Другий – період 80-х років, що характерний компромісною тактикою 
Франка у журналістиці, виданням "компромісного" журналу "Світ" (1881-
1882), співробітництвом у народовській пресі ("Діло", "Зоря"), у польській 
пресі ("Kurjer Lwowski"), спробами реформувати галицьку пресу (фейлетон 
"Наша публіка"), дискусійною постановкою у пресі теми про націоналізм 
(стаття "Формальний і реальний націоналізм").  

Третій (90-ті роки) – період ідейно-світоглядної перебудови на 
засадах національно-визвольних програм, знаменного програмного 
виступу у польському часописі "Kurjer Lwowski" з статтею "Program młodych 
Ukrainców" (1893), критики соціалістично-марксистських доктрин, 
формування національних пріоритетів, посилення полеміки у пресі навколо 
проблем "національного ідеалу", федералізму, автономії, політичного 
самостійництва.  

Четвертий (1900-1908) – період теоретичних розробок українського 
національного питання у статтях: "Поза межами можливого" (1900), "Що 
таке поступ?" (1903), "Свобода і автономія" (1907), "Суспільно-політичні 
погляди М.Драгоманова" (1906), активної редакторсько-журналістської 
роботи в "ЛНВ" та райдужних прогнозів на розвиток національно-
самостійницьких ідеалів під впливом російської революції 1905-1907 рр.  

П’ятий, підсумковий (1907-1916) – період поступового згортання 
активної журналістської і публіцистичної діяльності, видання 
публіцистичної  спадщини в автоперекладах "В наймах у сусідів" (1914), 
останньої публіцистичної статті "Легкомисність чи щось інше?" (1915).  
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Щодо видавничої діяльності то в історії української видавничої 
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справи І.Я. Франко відомий як професійний видавець і редактор. За сорок 
років видавничої діяльності він зумів організувати і видати чимало 
періодичних та неперіодичних видань. 

1876 року  І. Франко, М. Павлик, І. Белей, О. Терлецький увійшли 
до складу редколегії журналу "Друг" та змінили ідеологічний вектор 
журналу з москвофільських позицій на радикальні. 1877 року влада 
заборонила видавництво журналу. Тоді спільно із І. Белеєм, А. 
Дольницьким, В. Левицьким (Лукичем) І.Франко видав літературно-
художній альманах "Дністрянка". 

1878 року І. Франко із М. Павликом започаткували нове видання – 
літературно-політичний журнал "Громадський друг", який продовжував 
традиції "Друга". Однак у світ вийшло лише два випуски журналу, й обидва 
були конфісковані за антиурядову спрямованість. Видавничі невдачі 
підштовхнули І. Франка і М. Павлика до створення неперіодичних збірок, які 
не підлягали цензурі. Так з'явилися альманахи "Дзвін" (1878) та "Молот" 
(1878), котрі влада також заборонила і конфіскувала.  

1881 року І. Франко та І. Белей заснували літературно-науковий 
журнал "Світ" (1881-1882). Часопис став зразком символічного єднання 
представників Галичини і Наддніпрянщини: "В ньому перший раз на ґрунті 
проґресивних ідей зустрічалися галичани, російські українці й українські 
еміґранти: Драгоманов, Вовк із одного, Кониський, Нечуй-Левицький, 
Лиманський, Грінченко – з другого боку. Се була перша спроба компромісу 
поступових і радикальних елементів усієї України-Руси". 

Після занепаду "Світу" І. Франко продовжував шукати способи та 
фінанси для заснування власного видання. 1886 року  він підготував план 
журналу "Поступ", але далі проспекту проект не просунувся через брак 
коштів. 

1887 року І. Франко взяв участь у виданні українських альманахів 
"Веселка" (А. Молодченко), "Перший вінок" (Н. Кобринська), "Ватра" 
(Василь Лукич). 1888 І. Франка запросили до редколегії журналу "Товариш". 
Ініціаторами видання стали студенти В. Будзиновський, К. Трильовський, 
М. Ганкевич, О. Маковей, Є. Козакевич. Перший випуск був конфіскований, 
другий – не вийшов через внутрішні чвари між засновниками і видавцем. 

І. Франко разом з М. Павликом, як учасники першої політичної 
партії галичан, почали видавати кілька періодичних видань: "Народ"(1890—
1895), "Хлібороб"(1891-1895), "Громадський голос" (1892-1939), "Радикал" 
(1895-1896), що порушували громадсько-політичні й економічні проблеми 
села. Впродовж 1894-1897 рр. І. Франко видавав і редагував часопис "Житє 
і слово". Журнал виходив спочатку з підзаголовком "Вісник літератури, 
історії і фольклору" (1894-1895), згодом – "Вісник літератури, політики і 
науки" (1896-1897). Перший підзаголовок підкреслював етнографічно-
фольклористичне наповнення видання, другий – виражав його громадсько-
політичне спрямування . 

1895 року І. Франко увійшов до складу Наукового товариства ім. 
Т. Шевченка й долучився до видання "Записок НТШ". За його участю 
започатковано серії "Джерела до історії України-Руси" (1895-1913), 
"Пам'ятки українсько-руської мови і літератури" (1896-1912); видано 
"Збірник Математично-природописно-лікарської секції" (1897-1938), 
"Збірник Історично-філософської секції" (1898-1934), "Збірник Філологічної 
секції" (1898-1937). 
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І. Франко став одним із засновників та редакторів ще одного 
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періодичного видання НТШ – "Етнографічного збірника"(1895-1929). 
Протягом 1898-1907 рр. був співредактором журналу "Літературно-
науковий вісник" спільно з М. Грушевським та В. Гнатюком. 

У 1899 році  за активної участі І. Франка було створено "Українсько-
Руську Видавничу Спілку у Львові". У "малій" серії спілки вийшло 117 
книжок, а в "великій" – понад 150 книжок української та зарубіжної 
літератури. Завдяки Франкові тогочасному читачеві стали відомі імена 
О. Маковея, О. Кобилянської, Уляни Кравченко, Н. Кобринської, Лесі 
Українки, В. Стефаника, М. Коцюбинського. Протягом 1895-1903 рр. видано 
твори С. Руданського в 7 томах. Це видання готували до друку М. Комар, 
А. Кримський та І. Франко. 1902-1918 рр. виходили "Писання Осипа-Юрія 
Федьковича" у 4-х томах, 7-ми книгах (1902-1918), над якими працювали 
І. Франко, О. Колесса та О. Маковей, а також 10-томник драм В. Шекспіра в 
перекладі П. Куліша (1899-1902). У 1908 р. за редакцією І. Франка вийшло 
двотомне видання "Кобзаря" Т. Шевченка. 

Франко-видавець був ініціатором, координатором та редактором 
видавничих серій "Дрібна бібліотека" (1878-1880), "Наукова бібліотека" 
(1887), "Літературно-наукова бібліотека" (1889-1897), "Хлопська бібліотека" 
(1896-1899), "Універсальна бібліотека" (1909-1912), "Міжнародна 
бібліотека" (1912-1914) та "Всесвітня бібліотека" (1914-1917), багатьох 
інших видань Наукового товариства ім. Шевченка та "Українсько-руської 
Видавничої Спілки". 

Насамкінець слід зазначити, що без неоціненної праці Івана 
Яковича Франка на "публіцистичному фронті" ми не змогли б бачити 
сучасну публіцистику в такому вигляді, в якому вона є наразі. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ І.Я.ФРАНКА НА НАЦІОНАЛЬНУ  
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Іван Франко (1856-1916) – велетень українського педагогічного духу.  

Його педагогічна спадщина охоплює понад ста наукових, публіцистичних та 
художніх творів з питань шкільництва й виховання молоді, у яких він 
наголошував на недоліках тогочасної школи та державної політики в галузі 
освіти.   

У своїх творах “Вісті з Галичини. Допис про Дрогобицьку гімназію" 
(1878), “Кілька слів о тім, як упорядкувати і провадити наші людові 
видавництва" (1882), “Наука і її взаємини з працюючими класами" (1878), 
“Конечність реформи учення руської літератури по наших середніх школах" 
(1884), “Середні школи в Галичині в 1875 – 1883 рр." (1884),  та ін. Іван 
Якович гостро критикував тогочасну освіту, її жалюгідний стан. Він гнівно 
засуджував соціальну і національну дискримінацію в галузі освіти й 
виховання, відірваність навчання від життя, догматизм, релігійне 
одурманювання, муштру та фізичні покарання учнів. Критикував і 
пропонував шляхи виходу. 

І найпершим шляхом є створення національної школи, якій Франко 
відводив чи не найважливішу роль у пробудженні національної свідомості 
й самосвідомості молоді, формуванні ідейних переконань, розвитку і 
збагаченні моральних якостей, нових життєвих установок особистості, 
вважав її найважливішим чинником демократизації суспільно-політичних 
відносин.  

Покликання національної школи – забезпечити “безупинний розвиток 
усіх природжених здібностей кожного громадянина", формувати в учнів 
здатність “володіти своїм мізком", “впоїти дітям замилування до науки", 
“заохочувати до самостійного мислення", “збудити цікавість" й дати 
можливість пізнати радість від успіху в навчанні. За його твердженням, 
дитина – це  найвища цінність, розвиток якої має здійснюватись під час 
спілкування на гуманних засадах [1].    

І. Франко наполегливо вимагав запровадження у школі демокра-
тичного устрою життя, основними елементами якого мають бути: ідея 
пріоритету прав особистості, забезпечення широкої участі громадськості в 
організації роботи школи, створення можливостей для діяльності учнів не 
тільки під час навчального процесу, а й поза ним, урахування вікових 
можливостей та особливостей дітей. 

На основі вивчених наукових праць і художніх творів Івана Яковича   
можна  виділити принципи, на яких повинна будуватися освітня діяльність 
підростаючого покоління в національній школі:  науковість,  природо-
відповідність, культуровідповідність, свідомість навчання, послідовність і 
системність, зв’язок виховання з навчанням, гуманізм і народність, 
доступності для кожного громадянина освіти, рівності умов кожної людини 
для повної реалізації її здібностей, таланту [2] .   
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Згідно з принципом природовідповідності, основою всього сутнього І. 
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Я. Франко визнавав “матінку – природу", її різноманітність і вічність, 
закликаючи вихователів у своїй діяльності керуватися факторами 
природного розвитку дитини. Ще в початковій школі слід “... подавати дитині 
зразу, коли ще пам’ять у неї свіжа, ціпка і вразливість жива, якнайбільшу 
масу цікавих даних про природу і людей, з котрих би вона відтак з ростом 
мислення вміла легко і сама виводити множество внесків" [2, с. 118].  

Реалізовуючи принцип культуровідповідності, І. Я. Франко закликав 
кожного свідомого українця піднятися на боротьбу за збереження і 
утвердження української мови, історії, культури. Великий патріот розумів, 
що лише зміна економічного, політичного й культурного життя може 
сприяти духовному піднесенню нації.  

І.Я. Франко у своїх роботах постійно підкреслював, що навчання і 
виховання молоді за своїм змістом повинно бути науковим. Він закликав 
засоби знання, закони і теорії науки використовувати на користь народу. 
Знання повинні відповідати об’єктивній правді, лише за цієї умови може 
реалізовуватися принцип природо відповідності.  

Концептуальними засадами національної школи у творчому доробку 
Івана Франка можна  висвітлити  проблеми змісту освіти національної 
школи. 

Доведено, що І.Я. Франко розглядав освіту як один з найважливіших 
чинників економічного та соціального поступу і вважав однією з найбільш 
гострих та болючих проблем суспільства. 

 Її головною метою  має бути – формування в учнів сучасного 
світогляду, розвиток творчих здібностей й навичок самостійного наукового 
пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості [1; 4] . 

Учений теоретично обґрунтовує завдання освіти, яка має, 
передовсім, прищеплювати дитині працелюбство, органічно поєднувати 
навчання з фізичною працею, орієнтуватися на забезпечення 
самовизначення особистості, створювати  умови  для її самореалізації, 
формувати в учнів сучасний світогляд.  

І.Я. Франко гостро критикує тогочасний зміст освіти за інформативну 
скерованість,  муштру   та необдуманий вибір шкільних предметів. Так у 
статті “Кілька слів о тім, як упорядкувати і провадити наші людові 
видавництва", він висловлює погляд, що таким чином у школі “убивають 
пам’ять і розум дитини непотрібною для неї наукою…" [4, с.64]. Науковець 
вважає, що учень, “вийшовши зі школи, не тільки зараз забуває всю ту 
премудрість, але за два-три роки забуває зовсім читати" [6, с.195].   

У цій же статті він пропонує вивчення в школі таких основних 
загальнообов’язкових предметів як: етику, рідну мову, літературу, історію, 
народознавство, трудове навчання, фізичну культуру. Значну увагу слід 
приділяти вивченню математики, фізики, біології, географії, а також 
суспільних наук: логіки, педагогіки, психології, економіки.  

У своїх поглядах на зміст освіти, І.Франко йде далі і пропонує дуже 
цікаву на той час його структуру. У згадуваній вже статті “Кілька слів о тім, 
як упорядкувати і проводити наші людові видавництва", він вказує на 
доцільність того, щоб вона (структура змісту) забезпечувала засвоєння 
дитиною образу цілісного світу і не дробила цей образ з допомогою окремих 
наук.  

Питання змісту освіти І. Франко не зводив лише до засвоєння учнями 
певної кількості інформації шляхом простого її накопичення. Учений 
доводив, що набагато продуктивнішими є завдання, які вимагають від учнів 
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на кожному уроці хоча б невеликого самостійного пошуку, містять елементи 
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проблемності, будять думку. Регулярне включення до навчального процесу 
таких завдань сприяє самостійному творчому мисленню учнів. 

Оскільки зміст освіти  реалізується у шкільних підручниках, І. Франко 
жорстко критикував їх за низьку якість, недостатню кількість, відсутність 
систематично викладеного матеріалу, переобтяженість поганими 
перекладами, замовчування кращих творів рідної літератури, важливих 
історичних подій тощо [5;7 ].  

Особливу роль у національній школі він відводив вивченню  рідної 
мови.  І.Франко зазначав, що навчальний процес необхідно спрямовувати 
на   прищеплення дітям любові до рідного слова, його краси. На це має 
спрямовуватись знайомство дітей з народною творчістю, байками, казками, 
вивчення художньої літератури. 

І.Я. Франко своєю письменницькою діяльністю доводив, що в основі 
вивчення мови має бути творчість видатних письменників України: 
І.Котляревського, Г.Квітку-Основ’яненка, Т.Шевченка, Марка Вовчка, 
І.Нечуя-Левицького. Він  наполегливо боровся за запровадження в школах 
правопису, який би ґрунтувався на фонетичному принципі. 

Значне місце у новій школі мають зайняти природничі науки. Серед 
них, на думку Івана Франка, особливу роль повинна відігравати фізична 
географія, історія, краєзнавство. Разом з цим він наголошував на значній 
ролі краєзнавства, як одного з найважливіших предметів шкільного 
навчання, що дає змогу докладно ознайомитися зі своїм краєм і усією 
Батьківщиною, з її географічним положенням, ґрунтами, кліматом, шляхами 
сполучення, містами, людьми, суспільним устроєм, історією, пам’ятками і т. 
д. [5; 6 ] .  

Важливе місце в організації навчального процесу національної школи 
відіграють методи навчання, які мають подолати зубріння і муштру.  

Ефективність національного навчання, на переконання І.Я.Франка, 
залежить від глибокого розуміння вчителем його принципів, правильного 
поєднання теорії з практикою. І лише за умови, що це навчання є однаково 
доступним, науковим і систематичним, що вчитель спонукає учнів до 
активної, самостійної творчої діяльності, можна досягти високих 
результатів. 

Отже, національній школі Іван Франко відводив пріоритетну роль у 
пробудженні національної свідомості української молоді. Уся її діяльність 
має бути спрямована на формування у дітей і молоді світоглядних ідей, 
поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, виховання почуття любові 
до рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їхнє майбутнє. 
Школа покликана також плекати національний дух, формувати національну 
свідомість, почуття гордості, обов’язку, гідності й патріотизму, залучати 
молодь до вивчення історичного минулого свого народу, усвідомлення 
свого коріння, роду і родоводу, закладаючи тим самим національні 
світоглядні засади, що є головними критеріями національної ідентичності. 
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У творах І.Я. Франка багато уваги приділено питанню про мету і 
завдання виховання. 

Завдяки своїй обізнаності з творами класиків педагогічної науки 
великий мислитель зумів прийти до правильного розуміння того, що мета і 
завдання виховання в класовому суспільстві визначаються  в кінцевому 
рахунку економічними відносинами і відповідною їм політикою пануючих 
класів. На прикладі школи в Австро-Угорській державі Іван Франко 
переконливо показав, що експлуататори підпорядковують виховання й 
освіту своїм класовим інтересам. Перед галицькою шкільною системою 
ставиться мета – убити в молодих людях всяку живу, здорову думку. 

А який зміст вкладали австрійські власті у слова про виховання 
дітей в дусі розуміння ними "оточуючих речей і відносин", видно з промови 
одного з шкільних діячів того часу. "Держава не може прагнути, щоб у дітей 
селян розвивали нахили до вченості, не може бажати, щоб у них 
пробуджували хоч би потяг до неї. Держава змушена вимагати, щоб діти 
селян виростали досвідченими і зграбними ремісниками. З цією метою хай 
вони вивчають: а) християнську науку; б) господарську справу і сільське 
господарство; в) вчаться читати, писати і рахувати. 

Ідея виховання в початкових школах вірнопідданого була 
провідною і в австрійському імперському шкільному законі від 14 травня 
1869 року.Така мета виховання дітей у початковій школі була піддана 
гострій критиці у статті І.Франка "Великі діяння пана Бобжинського" (1901 
р.). Письменник  з обуренням писав, що слова про пояснення дітям умов і 
завдань професії, яким вони "з огляду на обставини, місце і стан, очевидно, 
себе присвятять", означають не що інше, як створення окремих шкіл для 
дітей селян, ремісників, чиновників. 

Під "чесним, освіченим характером" малася на увазі вірнопіддана 
людина, яка дістала знання переважно в галузі класичної філології. 
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Цю офіційну точку зору на мету виховання в початкових і середніх 
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школах розділяли й тогочасні діячі, що претендували на роль учених 
педагогів. Серед них були представники "народовців" і "москвофілів". Всіх 
їх об’єднувало прагнення здійснити таке виховання молоді, яке 
прищеплювало б їй віру в непохитність існуючого соціального ладу. 

Народовець Г.Врецьона вихваляв сучасні йому галицькі народні 
школи за те, що вони прагнуть "виховувати дітей обичаєво-релігійно, 
розвивати їх дії духа". 

У статті "Виховання в школі народній повинно бути релігійно-
моральне" І.Кабаровський писав: "Ціллю, до котрої добре виховання 
стреміти повинно, і підставою, на котрій має полягати, є головно релігійно-
моральне виобразованіє чоловіка..." 

Зовсім по-іншому підійшов до питання про мету і завдання 
виховання Іван Франко. Він розв’язав це питання з позицій революційної 
боротьби за демократію і гуманізм. Виховним ідеалом письменника була 
людина-борець, "каменяр" нового суспільства. Ця людина повинна бути 
спроможною вести самовіддану боротьбу за ліквідацію несправедливих 
суспільних порядків, за добробут народу, його світле майбутнє. 

В умовах суспільства, в якому проживав І.Франко, всебічний 
розвиток людини неможливий. Панівні класи, експлуатуючи трудящих, "не 
дозволяють їм діставати всебічної освіти". Він вважав, що після ліквідації 
експлуататорських класів, після того, як зникне визискування людини 
людиною, трудящі дістануть змогу всебічно розвиватися. Розумове 
виховання, писав Франко, буде спрямоване, в першу чергу, на озброєння 
людей широким колом знань. Він закликав дати народові "справжнє 
розумове живлення".На перше місце серед наук, якими повинні оволодіти 
трудящі, І. Франко ставив математично-природничі науки. Велике 
значення, зокрема, належить вивченню математики. Важливе місце 
відводив Франко також фізиці, біології. У число суспільних наук письменник 
включав: логіку, психологію, історію, етнологію (наука про життя різних 
народів), етику. 

Завданням розумового виховання, підкреслював І. Франко, є 
піднесення молодого покоління і всього народу на ту височінь, на яку 
ставить людей сучасна наука. Це означає, що знання, якими оволодіває 
людина, повинні бути не тільки широкими, а й такими, що ґрунтуються на 
найновіших досягненнях наукової думки. Він заявив, що справжнє розумове 
виховання людини повинно пов’язуватись з виробленням у неї наукового 
світорозуміння. Особливо велику роль при цьому повинно відігравати 
ознайомлення дітей з природничими науками, які розкривають зв’язок між 
явищами матеріального світу, вказують на закони, що діють в природі. 
Тому, на думку Франка, в процесі розумового виховання людина повинна 
пізнавати закони природи. Ці слова письменника були рішучим закликом до 
дієвості знань, якими повинна оволодівати людина. 

Дуже цікавими є і думки І. Франка про завдання щодо розвитку 
мислення дітей у процесі розумового виховання. Розвивати самостійне 
критичне мислення учнів, цю найдорожчу здібність – "здібність власного 
думання", на думку письменника, необхідно в усіх типах шкіл. Треба змалку 
"вщепити в учеників любов до науки, зацікавити їх, привчити думати і дати 
ґрунтовні початки".Виховання "власної думки" має бути також одним із 
найважливіших завдань середньої школи. Розвиток самостійного мислення 
учнів не може відбуватися стихійно. Він залежить від того, як організовують 
роботу дітей вчителі. Тому-то Франко протягом всього свого життя 
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добивався, щоб справа виховання молодих поколінь перебувала в руках 
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добре підготовлених, здібних педагогів. 
Поряд з розумовим вихованням письменник вимагав здійснювати 

й фізичне виховання дітей. І. Франко був палким прихильником глибоко 
продуманої системи гімнастичних вправ. 

Суспільна праця – це праця як розумова, так і фізична. Тому одним 
з найважливіших завдань виховання, на думку І. Франка, є підготовка 
людини, що здатна плідно працювати і розумово, і фізично. Виховання 
працелюбності також стане одним з основних завдань морального 
виховання дітей у новому суспільстві. Крім того, дітям прищеплюватимуть 
такі моральні якості, як чесність, правдивість, скромність, людяність. Ідеал 
морально вихованої людини Іван Франко зобразив в особі Бориса Граба 
(незакінчена повість "Не спитавши броду"). 

У наш час можуть і повинні бути використані також думки Івана 
Франка про завдання естетичного виховання дітей і молоді. Першочергову 
роль в естетичному розвитку дітей і молоді він відводив літературі. Проте, 
звичайно, музика повинна також займати важливе місце в системі 
естетичного виховання. Вона слуховими враженнями розворушує нашу 
фантазію і наше чуття, викликає веселість. 

Розглянуті нами думки Івана Франка на мету і завдання виховання 
докорінно відрізняються від поглядів сучасних йому галицьких педагогів, які 
прагнули виховати вірних підданих Австро-Угорської монархії, покірних слуг 
тогочасного суспільного ладу. І. Франко закликав виховувати людей-борців, 
каменярів нового суспільства. Виховним ідеалом його була всебічно 
розвинена людина з широким колом знань.  
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Особливе місце у педагогічній спадщині І.Я. Франка відведено 

питанням  змісту та методів навчання і виховання підростаючих поколінь. 
Слід зазначити, що педагог-гуманіст відстоював ідею 

національного виховання і навчання, боровся за те, щоб підростаючі 
покоління виховувались на кращих зразках життя українського народу. 
Борючись за вивчення живої української мови, Іван Франко вболівав над 
тим, що ця мова викладається в галицьких гімназіях неоднаково. У середніх 
школах не було оригінальних підручників з української мови, у яких лише 
переказувалося те, що учні чули з польських шкільних книжок. Вони були 
написані жаргоном, насичені полонізмами. Аналогічним було становище і в 
галузі вивчення української літератури. Знання, які подавалися учням з 
цього предмета, були дуже обмеженими, хоч вивчався він протягом восьми 
років. Програма переобтяжувала учнів вивченням давньої літератури. 
Франко указував на перевантаження шкільних програм матеріалом давньої 
літератури. Перевантаженість шкільних програм давніми пам’ятками 
письменства, на думку Івана Франка, приводила до недооцінки вивчення 
народної творчості. Письменник вимагав збільшення часу на вивчення 
народної творчості. 

Дуже хвилювала І. Франка і незадовільна методика шкільного 
заняття з літератури. Уроки літератури перетворювались в схоластичні 
заняття з сухими переказуваннями і словотлумаченнями, з драматично-
формалістичним аналізом і механічним заучуванням художніх творів, з 
розглядом питань поетики і стилістики у відриві від історії літератури. 
Порочною була і методика проведення письмових робіт з літератури. Учням 
давали для опрацювання "теми банальні, часом просто недоречні". 

У другій половині ХІХ ст. в гімназії користувалися хрестоматією 
Я.Головацького. Ця книжка була складена тільки з творів, написаних 
старослов’янською і староруською мовами, які часто учні мали заучувати 
напам’ять. У вищій гімназії використовувалась також "Руська читанка" 
А.Торонського, до якої було включено уривки з творів українських 
письменників ХІХ ст. У 70-х роках на зміну читанці А.Торонського в шкільний 
вжиток надовго ввійшла "Хрестоматія для вищої гімназії", складена 
О.Барвінським. Пояснення і коментарі до кожного з розділів читанки 
містили багато нісенітниць. На початку 90-х років з’явилося друге видання 
читанки О.Барвінського. Автор розширив матеріал з народної творчості. 

Не пройшли повз увагу Івана Франка й інші читанки для середніх 
шкіл. Він був добре знайомий, наприклад, з читанкою для нижчої гімназії, 
складеною О.Партицьким. Ця книжка містила багато матеріалів, які не мали 
ніякого відношення до української літератури. 

І.Я. Франко піддавав критиці передмову К.Лучаківського до 
читанки "Взори поезії і прози". У цій передмові відомості з теорії літератури 
викладалися без зв’язку з творами, поданими в книжці, давалися 
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схоластичні визначення літературознавчих термінів. Серйозна хиба 
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читанки К.Лучаківського та інших читанок – відсутність у них мовної 
цільності. Гостро критикував письменник і хрестоматію для шкіл 
Закарпаття, складену Є.Сабовим. Він писав, що ця книша не дає школярам 
"аніякісінького поняття про цілість южно-руської літератури". 

Не був задоволений Іван Франко і вивченням природничих 
предметів у середніх школах, підручниками з цих дисциплін. Низьким 
методичним рівнем було позначено вивчення географії в середніх школах. 
Цей предмет, як писав І. Франко, вчили на основі "сухих підручників". Не 
задовольняв письменника і стан вивчення іноземних мов. Він вказував на 
те, що в гімназіях звертають мало уваги на вивчення французької мови. У 
гімназіях, як і в народних школах, панував метод механічного заучування 
навчального матеріалу. Вчителі вимагали, щоб "ученик механічно виучував 
задану лекцію". 

Методам навчання в гімназіях і народних школах відповідали 
методи виховання. У школах процвітав авторитаризм, практикувалися 
тілесні покарання учнів та інші форми знущання над ними, придушувався 
будь-який вільний прояв особистості. І.Франко висловлював важливі 
критичні думки і про методи виховання дітей у сім’ї. Письменник з болем в 
серці констатував, що дітей часто нівечать неморальні батьки. 

Методи навчання в університеті були такими ж схоластичними, як 
і в середній школі. Професори по-рабському дотримувалися "друкованих 
зразків і словесних формул", вдавалися до тяжкого "пережовування 
мертвої книжкової вченості". Іван Франко правильно розумів, що зміст і 
методи навчання та виховання молодих поколінь зміняться лише після 
повалення несправедливого капіталістичного ладу. Тільки в умовах 
справедливого суспільного ладу освіта стане "справді широкою, справді 
народною". Вона підпорядковуватиметься меті всебічного розвитку 
людини. 

З усіх висловлювань Івана Франка випливає, що гідне місце в новій 
школі займатиме рідна мова. В шкільному курсі літератури велику питому 
вагу матиме народна творчість, читання якої у дитинстві на все життя 
вкорінює в душі людини любов до рідного слова, його краси. Значне місце 
в новій школі займуть також природничі науки. Серед них, на думку Франка, 
особливу роль повинна відігравати фізична географія. 

Історія більше не буде сухим переліком князів і королів, а 
показуватиме роль народних мас в історичному процесі. Одним із 
найголовніших принципів процесу опанування знань І. Франко вважав 
свідомість навчання. Також  вказував на необхідність додержувати 
послідовності і систематичності у навчанні. У питаннях про шляхи й методи 
навчання І. Франко поділяв ту думку, що в початкових класах треба 
практикувати індуктивний виклад матеріалу. 

Вказуючи на значення психології для педагогіки, яка "дає 
найбільше вказівок для науки про виховання людини", І. Франко вимагав 
врахування психологічних особливостей дітей у процесі їх навчання і 
виховання. Основним змістом виховання в майбутньому І. Франко вважав 
прищеплення молодому поколінню кращих рис моралі трудящих, в першу 
чергу пошани і любові до людини. Найголовнішими факторами 
педагогічного впливу в процесі виховання, на його думку, повинні бути 
особистий приклад виховання і переконання. Письменник заявляв, що 
запорукою успішного виховання є педагогічний такт учителя, його гуманне 
ставлення до дітей: "Дітей, їх особисту гідність і їх потреби треба так само 
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шанувати, як і старших, і тільки поводячись з ними лагідно, щиро, розумно, 
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як з рівними, входячи в їх спосіб думання, можна їх виховати на чесних, 
щирих, правдолюбивих і справді свобідних людей". 

Велику увагу приділив І.Франко питанням змісту і методів 
навчально-виховної роботи в школі. Він переконливо довів, що в умовах 
несправедливого суспільного ладу зміст і методи шкільного навчання і 
виховання підпорядковуються цілям підготовки вірних слуг 
експлуататорської держави. Разом з тим він розкрив захоплюючі 
перспективи розвитку освіти і виховання в новому суспільстві. 

І.Я. Франко розглянув питання про зміст і методи навчально-
виховної роботи в різних типах учбових закладів. Проте його найбільше 
цікавили в цьому відношенні початкові і середні школи, які він вважав 
основними ланками в системі народної освіти. Особливо детально 
зупинився письменник на питаннях змісту і методів навчально-виховної 
роботи в народних (початкових) школах Галичини. Він показав, як 
змінювався зміст навчання в цих школах на різних етапах історії 
західноукраїнських земель і яким жалюгідним був рівень знань учнів, 
незважаючи на всі зміни. 

До австрійських шкільних реформ 60-х років ХІХ ст., зазначав 
Франко, в народних школах (зокрема, в сільській місцевості) дітей вчили 
"...співати церкві і читати апостола. Дальше того програма не йшла, і 
розуміється, що й наука була пристосована до тої високої цілі. Учили дячки, 
що й самі, крім кирильської азбуки та церковних книжок, не вміли нічого, ну 
і вся система лежала в тім, щоб при помочі відповідного числа буків і різок 
(необхідний тоді елемент образовання) вбити в голову дітей усю церковну 
примудрість". На перший погляд може здатися, що після шкільних реформ 
60-х років учні народних шкіл діставали широке коло знань. Насправді ж, 
підкреслював І. Франко, народні школи давали своїм вихованцям "лише 
хвостики, обрізки, а не раз попросту тільки лушпину". 

Дуже велику увагу приділив І. Франко вивченню української мови в 
народних школах. І це зрозуміло. Письменника, який протягом всього свого 
життя боровся за розвиток української мови на народній основі, не міг не 
хвилювати стан її викладання. Усвідомлюючи складність правопису, 
створеного на основі етимологічного принципу, враховуючи трудність його 
вивчення, І. Франко наполегливо боровся за впровадження в школах 
правопису, який би базувався на принципі фонетичному. "Було б дуже 
бажано, – писав він у 1888 році, – щоб справу правопису розв’язали в нас 
остаточно на користь простої, послідовної і раціональної фонетики, яка, 
крім величезного полегшення в навчанні руської мови в школі, є вже тепер 
правописом науки, зокрема лінгвістики і етнографії, оскільки дозволяє 
якнайвірніше передавати всі фонетичні відмінності і особливості окремих 
руських діалектів". Проте, як вказував письменник, запровадження 
фонетичного правопису в школах зустрічало серйозний опір. Тільки в 1892 
році крайова шкільна рада погодилась на запровадження фонетичного 
правопису в школах. Це був правопис Желехівського. Проте він не став 
єдиним правописом для всієї Галичини. 

Розуміючи надзвичайну складність становища з навчанням 
української мови в народних та інших школах Галичини, І. Франко своєю 
письменницькою діяльністю показував, якою повинна бути мова, що 
вивчається учнями. Він боровся за утвердження в Галичині української 
літературної мови, в основі якої лежала мова видатних письменників 
України: І.Котляревського, Т.Шевченка, Марка Вовчка, І.Нечуя-Левицького, 
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до вершин української літературної мови. Письменник висловлює своє 
обурення в зв’язку зі спробами запровадити вивчення німецької мови в усіх 
типах народних шкіл, починаючи з другого класу. Він доводив, що 
запровадження німецької мови в сільських школах привело б до ще 
більшого звуження і без того жалюгідного мінімуму знань, який вони давали 
своїм учням. 

Дуже хвилював Івана Франка і незадовільний стан вивчення 
географії в народних школах; воно зводилося лише до ознайомлення учнів 
з окремими містами, ріками і горами Австро-Угорщини. Він гаряче виступав 
за вивчення в школах рідного краю, писав про необхідність створення 
повноцінних підручників з географії. 

Велика заслуга І. Франка в історії вітчизняної педагогічної думки 
полягає ще й у тому, що він, характеризуючи зміст навчання в народних 
школах, піддав гострій критиці підручники для цих шкіл. Він правильно 
оцінив їх як "підручники погані". Ці слова І.Франка були глибоко 
правильними. Досить переглянути основні підручники для народних шкіл 
Галичини, щоб переконатися в цьому. Відсутність системи у викладі, сухе 
моралізаторство, завантаженість поганими перекладами, замовчування 
кращих творів рідної літератури і важливих історичних подій, насиченість 
релігійним матеріалом, ігнорування вікових особливостей учнів – ось чим 
відрізнялися ці підручники. Керівники шкільної справи в Галичині не 
дозволяли педагогам критикувати навчальні плани і підручники. Вчителям, 
як зазначав І. Франко, дозволяли тільки хвалити. 

Не кращими були і методи навчання письма. В 60-х роках ХІХ ст., 
як видно з оповідання "Оловець", учні писали гусячими перами. А таке перо, 
пише І. Франко, "страшно капало, бризкало і порскало під натиском... руки", 
від чого букви виходили товсті, викривлені, брудні. Олівцями, що дорого 
тоді коштували, користувалися тільки деякі учні. 

І.Я. Франко, як бачимо, мав усі підстави для критики методів 
навчання в народних школах. Його критичні висловлювання про зміст і 
методи навчання в цих школах допомагали передовим вчителям у боротьбі 
за поліпшення навчальної роботи на основі передових педагогічних засад. 
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коледж ім. І.Я.Франка. 

Науковий керівник: Кочерга О.М., к.п.н. 
 
Постійну увагу І.Я.Франка привертала робота вчителів – людей, 

покликаних навчати і виховувати підростаюче покоління. Він піднімає 
гостру  і актуальну і в наш час проблему навчання. В своїх творах, таких як 
"Оловець", "Малий Мирон", "Отець-гуморист", "Борис Граб", "Вчитель" Іван 
Франко відображає різні сторони діяльності вчителів, висвітлює як 
позитивні, так і негативні вчинки. 

Багато образів для своїх творів він узяв прямо з життя. Аналізуючи ці 
твори, І.Я. Франко дає можливість виділити два типи вчителів. 

Перший тип – огидний тип учителя каліграфії нормальної школи у 
Дрогобичі, колишнього економа Валька змальований Іваном Франком в 
оповіданні "Shonschreiben" (1879). Цей "учитель" і в класі почував себе 
економом, бив дітей так, що вони втрачали здатність будь-що сприймати. 
Та й сприймати було мало що, бо вся "мудрість" пана Валька зводилась до 
писання на дошці різних букв і зворотів без будь-якого логічного зв’язку.  

Валько, уособлюючи в собі характерні риси тогочасної антинародної 
системи навчання і виховання, з презирством ставився до дітей бідноти: за 
хлопських дітей ніхто не заступиться. Його мета – зламати дитячу гідність, 
виховати з дитини покірного раба, слугу. Та не кожного можуть зламати 
подібні "методи" виховання. Так, у серці селянського сина, героя 
оповідання "Shonschreiben", вони "посіяли перше насіння обурення, 
погорди і вічної ворожнечі проти усякого неволення та тиранства". 

Справжнім садистом, людиною, яка з насолодою знущалася над 
учнями, виступає в оповіданні І. Франко "Отець гуморист" (1905) вчитель у 
чернечій рясі Софрон Телесницький. Не маючи ніякої педагогічної 
підготовки, він допускає помилки в застосуванні найелементарніших 
правил граматики, відчуває неабиякі труднощі при розв’язуванні 
простеньких арифметичних задач. Телесницький "входив у клас мов 
укротитель диких звірів у клітку, – говорить автор оповідання, – і гуляв 
поміж ними, як необмежений пан наших тіл і душ". Щоденними знущаннями 
над учнями він довів їх до того, що вони "туманіли до страху" і вчилися 
дедалі гірше. Телесницький, як і Валько, ненавидить дітей трудящих. 
Вершиною його "педагогічної діяльності" стає закатування до смерті дитини 
з простої сім’ї – учня Волянського. 

Оповідання "Отець-гуморист" – це нещадне обвинувачення того 
суспільного ладу, в умовах якого діти були позбавлені справжнього 
дитинства Воно непримиренно засуджує "всіх тих, що вчительство 
трактують як жорстоку іграшку задоволення своїх диких інстинктів". 

Змальовуючи у своїх творах образи вчителів-неуків на зразок Валька 
і Телесницького, І. Франко спирався не тільки на спогади з часів свого 
дитинства, а й на численні повідомлення галицької преси, зокрема – про 
дискусії в сеймі, де дуже багато говорилося про "вчителів", які не мали 
потрібної педагогічної підготовки. Вчитель з оповідання "Оловець" (1879) 
мало чим відрізняється від Валька і Телесницького. Своїми безглуздими 
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окриками, образливими звертаннями до учнів, щоденними знущаннями над 
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ними він тримає дітей у постійному страху. 
У оповіданні "Грицева шкільна наука" (1883) Іван Франко висміяв 

учителя, який абсолютно не дбає про свідоме засвоєння учнями 
навчального матеріалу. Наслідком такого викладання було те, що в класі 
було 18 із 30 подібних до Гриця "туманів". Всі вчителі, зображені в творах 
великого Каменяра, широко практикують фізичні покарання, які 
допускалися шкільними інструкціями. 

Про другий тип вчителів І. Франко писав з глибокою шаною, як про 
"світлих, гуманних та симпатичних людей, що уміли впоїти дітям не страх, 
а замилування до науки та до чесного трудящого життя". В оповіданні 
"Борис Граб" Міхонський виступає як передовий педагог свого часу. Будучи 
емігрантом у Росії – звідки він приїхав, очевидно, рятуючись від 
переслідувань царизму, – Міхонський виступає носієм передових ідей 
педагогічної думки, тих ідей, які відіграли велику роль у формуванні 
педагогічних поглядів Каменяра. Міхонський показаний як справжній 
майстер педагогічної справи. Він завжди ставив перед учнями такі питання, 
які примушували їх думати, робити власні висновки. "Гімназія вчить вас 
володіти духовними органами, виробляє пам’ять, порядне думання, 
систематичність, а нарешті критичність".  

Іван Франко знову підкреслив, що велику роль у вихованні в учнів 
кращих моральних якостей відіграє особистий приклад учителя. Міхонський 
говорив своїм колегам: "Займіть. Зацікавте хлопця наукою, дайте йому з 
себе приклад справді духовного, відданого науці життя, то він приплине до 
вас усею душею". 

Саме за допомогою цих творів І.Я. Франко вказує на справжнє 
покликання вчителя як друга, порадника, наставника. Справжній вчитель, 
як зазначав Іван Франко, повинен досконало знати психіку дітей. Вчитель 
завжди повинен бути належним прикладом для вихованців.  

Прогресивні вчителі вважали Івана Франка своїм духовним 
наставником. Вони виховувалися на його творах і поширювали їх ідеї серед 
народу. 
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КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Наталія Лозова, 
викладач філологічних дисциплін,  

Прилуцький гуманітарно-педагогічний 
 коледж ім. І.Я.Франка.  

 
Художні переклади давно вже стали важливим складником 

української літературної полісистеми й суспільної свідомості, чинником 
взаємодії національних літератур і культур, однак огляд наукової 
літератури засвідчив, що до 1880-х pоків у літературознавстві не було 
дослідника, який обґрунтував би фундаментальні перекладознавчі 
питання. Саме тому зародження перекладознавства в Україні як наукової 
дисципліни відбулося в рамках Франкової творчості. Перекладознавча 
спадщина І. Франка цікавила багатьох науковців, однак досі залишається 
чимало аспектів, які потребують додаткового вивчення. Найвагоміший 
внесок у дослідження перекладознавчої концепції І. Я. Франка зробили 
О. Домбровський, Ф. Арват та Р. Зорівчак. 

О. Домбровський вивчаав дантологічні зацікавлення І. Франка й 
захистив дисертацію на тему "Іван Франко – перекладач і популяризатор 
творчості Данте" [3, с. 15]. Спираючись на постулати І. Франка про 
старанний вибір творів для перекладу, про орієнтацію перекладу на 
читачів-інтелігентів і читачів-селян, про максимальну точність відтворення, 
про ґрунтовне наукове вивчення тексту та про відтворення національної 
специфіки першотвору, О. Домбровський найбільше уваги приділяє 
стильовим та інтерпретаційним особливостям самих Франкових 
перекладів, чим продовжує франківську перекладознавчу традицію. Цікаво, 
що, посилаючись на Франкові принципи, він їх реконструює на основі 
кількох висловлювань. Так, невизначеним дотепер залишається питання 
орієнтації перекладу на читача, як його розумів І. Франко (враховуючи його 
прагнення до загальнонаціональної нормативної мови). Згодом 
О. Домбровський написав оглядову статтю "Іван Франко – теоретик 
перекладу". Дослідник виділяє десять тверджень, на яких базувалася 
перекладознавча концепція І. Франка – це й розгляд перекладів у системі 
національної літератури, й вимоги до перекладача (знання мов, володіння 
текстом), і аналіз перекладацької техніки [3, с. 329–330]. Перекладацька 
позиція І. Франка частково ілюструється прикладами з його перекладацької 
діяльності, але головний критерій суджень завжди був ідейно-тематичним, 
що є свідченням тогочасного політичного дискурсу. Важливу рису 
виокремив О. Домбровський: "Та в тодішніх умовах Франко вище ставив 
виховне завдання перекладу, ніж пізнавальне..." [3, с. 323]. 

Найзначнішою публікацією про І. Франка-перекладознавця стала 
праця Ф. Арвата "Іван Франко – теоретик перекладу (лекції із спецкурсу "З 
історії українського перекладу")" [1, с. 5]. Досліджуючи Франкові розвідки, 
передмови й рецензії, дослідник реконструює 17 теоретичних принципів, які 
стосуються теорії, історії та критики перекладу. Звісно, авторство не всіх 
вимог варто однозначно приписувати І. Франкові, як наприклад, що 
перекладати треба тільки з оригіналу, а перекладач повинен досконало 
володіти й вихідною, й цільовою мовами. Хоч у Франковій інтерпретації ці 
одвічні істини мають додаткове звучання: переклад народною, 
загальнонаціональною мовою позначав прагнення розділених кордоном 
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українців до обєднання й часто був вагомішим у нашій історії за політичні 
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декларації. Ф. Арват розглядав Франкову творчість у ширшому контексті 
тогочасного поетичного перекладу й спостеріг, що саме І. Франко вперше 
провів межу між власне перекладом і переспівом [1, с. 9]. Отже, укладаючи 
схему українського віршового перекладу за ознаками розвиненості мови й 
високого стилю в 1920-х pp., М. Зеров міг частково спиратись і на 
спостереження І. Франка, але ніде на це не вказував, навіть у своїх працях 
про І. Франка [6, с. 23]. Окремим питанням належить виокремити вплив 
інших дослідників на перекладознавчу позицію І. Франка. Ф. Арват 
наголошує виключно на літературознавчій спадщині російських 
революціонерів-демократів [1, с. 7], що вмотивовано тенденціями 
радянської критики.  

Праці Р. Зорівчак відкривають ще один надзвичайно важливий аспект 
Франкової наукової спадщини – це перший цілісний критичний аналіз 
перекладу в українському перекладознавстві. У своїх працях, наприклад, у 
рецензії на німецькомовні переклади творів Т. Шевченка чи студії 
"Каменярі...", І. Франко подає зразки лінгвостилістичного 
перекладознавчого аналізу, а вперше в українському мовознавстві засади 
лінгвостилістики обґрунтував О. Фінкель наприкінці 1920-х pp. Р. Зорівчак 
також дослідила націєтворчу концепцію перекладу, яку висунув І. Франко 
щодо перетворення української етнографічної людності в політичну націю 
[7, с. 41–46]. І, звісно, ці думки були не єдиними, що випереджали свій час. 

Р. Зорівчак уперше показує, у якому середовищі формувався 
перекладознавчий талант І. Франка, тобто фактично визначає час 
зародження українського перекладознавства – 70-ті pp. XIX ст. [7, с. 6]. 
Очевидно, можна дещо дискутувати щодо самої дати. 1880 р. І. Франко 
опублікував частину перекладу "Фауста" Й.-В. Ґете в місячнику словесності, 
науки й політики "Правда", де вмістив "Уваги до перекладу "Фавста" і подав 
власні судження про свою методику перекладу. Цю розвідку можна вважати 
першою працею І. Франка з теорії перекладу. Перевидаючи першу частину 
"Фауста" окремим виданням 1882 p., І. Франко переніс судження з приміток 
до передмови, яка датується 21 листопада 1881 р. [14, с. 179–180]. Якщо 
взяти за основу цілість перекладознавчої концепції І. Франка, то початок її 
закладено у 1880-х pp. І тому зародження сучасного українського 
перекладознавства можна датувати саме цим часом, оскільки в ньому 
концепція І. Франка відіграла установчу роль. 

Р. Зорівчак також розглядає Франкові перекладацькі принципи в 
часовій перспективі й робить важливий висновок, що "Франкові погляди на 
майстерність перекладу, деталізуючись, розвиваючись та 
удосконалюючись, принципово не змінювалися" [8, с. 8]. Це утверджує 
думку, що сучасна українська школа перекладознавства бере початок ще 
від перших досліджень І. Франка. У своїй дисертації О. Тетеріна розглядає 
роль перекладу в концепції національного розвитку літератури І. Франка 
[12, с. 11–14]. Дослідниця підкреслює високий теоретичний рівень 
перекладознавчих поглядів науковця, які стосувались і конкретних проблем 
процесу перекладу, і місця перекладу в загальнолітературному контексті, а 
отже, науково обґрунтовували критерії вибору творів для перекладу. На 
матеріалі розвитку перекладознавчої думки в Україні впродовж XIX ст. 
О. Тетеріна довела, що цілісна концепція дослідження перекладу, яку 
розробив І. Франко, забезпечила науковий статус українського 
перекладознавства та значно розширила теоретичне сприйняття 
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перекладу як складного й багатоаспектного явища словесного мистецтва в 
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літературознавстві другої половини XIX ст. [12, с. 14]. 
Критичні праці І. Франка містять окремі літературознавчі судження, які 

допомагають усвідомити, як І. Франко розглядав літературний твір і які, 
відповідно, можна використати в теорії, критиці й історії перекладу й 
перекладознавства. Вони також мотивують розвиток його поглядів і те, як 
він прийшов до розуміння перекладу, викладеного в його основній 
перекладознавчій праці "Каменярі. Український текст і польський переклад. 
Дещо про штуку перекладання" (1911). У розвідці "Слово про критику" 
(1896) І. Франко зясовує сутність критика як субєктивного реципієнта, 
рівнозначного будь-якому іншому читачеві: "Супроти літературного твору 
критик не суддя, не Зевс-громовержець, а тямущий справоздавець. Він 
розглядає твір з усяких можливих боків, а властиво з такого боку, з якого 
йому хочеться, і реферує публіці, що бачить. Він один із публіки, і голос 
його має принципіально не більше значення, як голос усякого другого 
читача" [14, с. 200–203]. 

І. Франко висловлюється за право індивідуального трактування в 
літературній критиці, але на певних, окреслених критеріях. 

На думку І. Франка, "критика ніколи не була керманичем для 
літературної творчості" [13, с. 204]. В основі критики завжди є аналіз. Такий 
аналіз залежить насамперед від розвитку літературознавства, в якому І. 
Франко виділяє три періоди – бібліографічний, біографічний та культурно-
історичний [13, с. 176–177]. Перекладознавчому аналізу найбільше уваги 
приділяє І. Франко у своїх рецензіях на твори Т. Шевченка в німецькому 
перекладі С. Шпойнаровського 1904 й 1906 pp. [13, с. 189–196] та на 
власний вірш "Каменярі" в польському перекладі С. Твердохліба 1911 р. У 
них І. Франко вперше послуговується інтерпретаційно-стилістичним 
методом, проектованим на перекладознавчий аналіз. У працях І. Франка 
знаходимо не просте зіставлення текстів зі зверненнями до мовного чуття 
читачів та без висновків про відтворення художньої будови першотвору, а 
цілісне бачення відтворення семантичних і стилістичних деталей у рамках 
всієї системи оригіналу щодо авторового задуму [13, с. 109]. 

Паралельно критик зі стилістичного боку розглядав мовний вираз 
авторської настанови, доповнюючи, таким чином, розуміння цілісної 
естетичної суті художнього твору. Аналіз зводився до начебто простих 
логічних операцій – інтерпретації ключових слів чи яскравих образів 
оригіналу та визначення ролі стилістичних засобів в оригіналі та в 
перекладі. Однак, якщо врахувати, що семантика як галузь філології 
сформувалася лише наприкінці XIX ст., то для літературознавства такий 
текстуальний аналіз на тлі поширеної критики був великим кроком уперед. 
У мовознавстві такі досліди над значенням робив, імовірно, тільки 
О. Потебня, намагаючись вивчити семантичну структуру слова та вислову 
[10, с. 20–22]. Цікаво, що майже одночасно стилістичні дослідження 
активно провадила французька школа лінгвістики, яка трохи згодом почала 
розрізняти "індивідуальну", "суспільну" та "загальну стилістику" згідно з 
поняттями "мовлення", "мова" та "мовна діяльність", які запровадив 
Ф. де Сосюр [11, с. 76-77]. 

Основою перекладознавчої критики І. Франка є достовірність, але не 
як простий одиничний критерій, а як складне поняття зі змістовим і 
формальним складниками: "вповні вірно передати і зміст, і форму 
Шевченкових віршів буде їм неможливо, і для того [перекладачі] зрікалися 
або одного, або другого: або перекладали свобідна, пильнуючи поперед 
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усього, щоб переклад робив хоч трохи те саме враження, як оригінал, або 
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посвячуючи риму або навіть віршову форму, щоб передати якомога 
докладніше сам текст" [14, с. 189]. 

У рецензії 1906 р. найчіткіше проступає Аристотелів слід у Франковій 
перекладознавчій концепції. За спостереженням Т. Міллера, новизною 
самого Аристотеля в давньогрецькій критиці було те, що він оцінював 
окремі місця художнього твору за роллю, яку вони відігравали в структурі 
цілого, й аналізував застосований художній засіб, який мав відповідати цій 
ролі [2, с. 140]. Аналогічно І. Франко в аналізі перекладу Шевченкового 
"Кавказу" тлумачить значення окремих висловів у ширших контекстах, 
намагаючись вивести цілісну систему. Відтворення співвідношення частини 
до всього художнього твору – новизна перекладознавчих рецензій 
І. Франка. 

У контексті української перекладознавчої критики початку XX ст. 
двома найголовнішими критеріями оцінки перекладів для І. Франка були 
чистота української мови та вірність оригіналові. Поняття текстової 
достовірності важливе тим, що певний його ступінь може бути межею між 
перекладом та переспівом. І. Франко намагався наповнити це поняття 
глибшим змістом – тобто обґрунтувати обєктивні складники, які були б 
очевидними й чіткими. Частково такими складниками стали віршознавчі 
поняття: метр, рима, строфа, що представили формальну сторону 
художнього опису. З іншого – смислового боку, достовірність спирається на 
ясність, зрозумілість і межує з дослівністю [5, с. 308]. Послуговуючись 
такими критеріями, справді можна ставити питання про розмежування двох 
дуже схожих художніх явищ – перекладу й переспіву. І. Франко вказав на 
можливу основу для такого розрізнення та суть відхилень, однак сам він 
нечасто уживав термін переспів "Щоправда, головне діло його 
[С В. Руданського] життя, переспів "Іліади" Гомера, при всій натуральності 
вислову і поодиноких мітких зворотів треба вважати невдалим; переспів 
Руданського має одну кардинальну хибу: він не дає вірного відображення в 
оригіналі" [13, с. 219]. 

Великої уваги надавав І. Франко суспільній, націєтворчій ролі 
перекладу. Він першим осягнув важливість перекладів для рідного 
письменства. Паралельно І. Франко формулює засаду єдності оригінальної 
та перекладної частин національної літератури: "Добрі переклади важних і 
впливових творів чужих літератур у кожного культурного народу, 
починаючи від старинних римлян, належали до підвалин власного 
письменства" [13, с. 7]. 

Варто відзначити суспільний чинник, який відіграв засадничу роль у 
вимогах до перекладацької техніки – це єдина українська літературна мова, 
яка із суто філологічного чинника стала націєтворчою справою: "Мені 
бажалось би своїми увагами докинути цеглинку до взаємного порозуміння 
між українцями і галичанами на полі язиковім і таким способом причинитися 
до полагодження одного дуже важного питання – будущої єдності і 
одноцільності нашої літературної мови, будущої, повторяю, бо тепер ми ще 
її не маємо і задля звісних, дуже важних причин, мати не можемо" [13, 
с. 171]. 

Таким чином, перекладознавчі публікації в Україні впродовж XIX ст. 
дедалі більше акцентували увагу на засвоєнні здобутків світової цивілізації 
через переклади як одну з основних вимог до творення сучасної 
національної літератури, а отже, й нації. Розвиток перекладу, який 
останньої третини XIX ст. досягнув високого рівня (власне переклади 
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З цієї нагоди вміщуємо до збірника матеріали, присвячені  
творчості видатного українського діяча. 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ІВАНА ЯКОВИЧА ФРАНКА 
 

Анна Болотненко, 
студентка ІІ курсу 

відділення"Початкова освіта", 
Прилуцький гуманітарно-педагогічний 

коледж ім. І.Я.Франка. 
Науковий керівник: Кочерга О.М., к.п.н. 

58 
 

замінили травестії й переспіви), тільки тепер міг забезпечити матеріал, щоб 
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встановити критерії якості перекладу й почати усвідомлювати, як ці критерії 
відрізняються з історичного й типологічного поглядів. Ці питання лягли в 
основу перекладознавчої концепції І. Франка, який обґрунтував націєтворчу 
роль перекладу, розвинув перекладознавчий аналіз у руслі 
інтерпретаційно-стилістичної методики, вивчав окремі питання теорії й 
історії художнього перекладу. Саме тому основоположником українського 
перекладознавства доцільно вважати І. Франка, чия концепція 
сформувалася впродовж 1880–1910-х pp. 

Проведене дослідження засвідчило, що до 1880-х pp. в українській 
науці не було дослідника, який обґрунтував би фундаментальні 
перекладознавчі питання. Саме тому зародження перекладознавства в 
Україні як наукової дисципліни відбулося в рамках творчості І. Франка. 
Можемо стверджувати, що надзвичайно важливим аспектом Франкової 
наукової спадщини є перший цілісний критичний аналіз перекладу в 
українському перекладознавстві. У своїх працях І. Франко подає зразки 
лінгвостилістичного перекладознавчого аналізу. У його роботах знаходимо 
не лише зіставлення текстів зі зверненнями до мовного чуття читачів, а й 
цілісне бачення відтворення семантичних і стилістичних деталей у рамках 
всієї системи оригіналу щодо авторового задуму. Зазначимо, що у контексті 
української перекладознавчої критики початку XX ст. двома 
найголовнішими критеріями оцінки перекладів для І. Франка були чистота 
української мови та вірність оригіналові. Найзначнішим здобутком 
перекладознавчої концепції письменника є те, що він обґрунтував 
націєтворчу роль перекладу, розвинув перекладознавчий аналіз у руслі 
інтерпретаційно-стилістичної методики, вивчав окремі питання теорії й 
історії художнього перекладу. 
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Іван Якович Франко – видатний український письменник, педагог-

науковець, учений-гуманітарій, філософ, літературний критик, перекладач, 
активний громадський діяч. Він був різнобічно обдарованою людиною. У 
спадщині І.Франка понад 100 наукових, художніх і публіцистичних праць, які 
присвячені темам виховання дітей і молоді. У них він торкнувся проблем 
педагогіки, сформулював свої педагогічні ідеї. На його думку, мета, 
завдання і зміст освіти та виховання полягають у тому, щоб забезпечити 
розумове, фізичне і моральне виховання учнів. Одним із головних завдань 
школи Франко вважав вироблення критичного ставлення учнів до 
навколишнього світу, постійної "праці інтелекту й духу, серця й душі".  
Педагог-науковець звертався до питань освіти тому, що розумів її роль у 
формуванні особистості. У своїх творах він гнівно засуджував соціальну і 
національну дискримінацію в галузі освіти й виховання, відірваність 
навчання від життя, релігійне одурманення, муштру та фізичне покарання 
учнів. 

Так, у статтях "Народні школи і їх потреби", "Педагогічні невігласи", 
"Освіта народу Галичини" Іван Франко критикував навчання і виховання  у 
школах Галичини, де дітей змушували вчитися німецькою й польською 
мовами, де були узаконені до певного часу фізичні покарання дітей. Тому 
він боровся за створення нових шкіл, які були б тісно пов’язані з життям та 
інтересами народу, за використання найкращих надбань людства, 
всебічний розвиток мислення та інших психічних процесів дитини. Франко 
проголошував право всіх громадян на безплатне навчання дітей рідною 
мовою, вимагав поліпшення правового і майнового становища вчителя, 
виступав за демократизацію школи. 
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Великого значення Іван Франко надавав ролі вчителя в школі. 
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Хороший учитель, на  його думку, мав завоювати довіру дітей, розвивати в 
дітях самостійність думки й дії, уникати шаблону й одноманітності в 
навчанні, прищеплювати кращі  моральні якості, виховувати любов до праці 
та людей праці. У педагогічних і публіцистичних працях Іван Якович 
розповідає про тяжке матеріально-правове становище учителів, їхню 
роботу в переповнених класах і непристосованих приміщеннях.   З великою 
повагою він ставився до тих народних учителів, які працюють     на 
освітянській ниві за покликанням серця, високо оцінював їхню роль у 
культурному розвитку народу. 

Критикуючи зміст і методи навчання  в сучасних йому школах, Іван 
Франко зазначав : " Наше виховання та образовання чи ж не є се млинок, в 
котрий  кладуть здорових дітей, а виймають покалічених". Недосконала 
методика не розвивала розум школяра, а отупляла його. У школах 
культивувалися антипедагогічні методи навчання, які відзначалися 
примітивізмом і зводилися до механічного  натаскування учнів науками. 
Водночас І.Я.Франко добре розумів, що система навчання й виховання 
може бути докорінно змінена лише після скасування експлуататорського 
ладу.  Освіту Іван Франко вважав могутньою зброєю у створенні  нового 
життя людини, бо саме освіта сприяє піднесенню національної свідомості 
народних мас. 

Він сповна розкрив характер системи освіти кінця ХІХ- початку ХХ 
століття: 

- існування різних типів шкіл для "нижчих" і "вищих" соціальних верств; 
- національна нерівноправність; 
- залежність школи від церкви; 
- висока плата за навчання в середній і вищій школах; 
- мізерне фінансування освітніх закладів для народу. 

І. Франко  справедливо критикував навчальні плани і програми в 
середній школі. Зокрема за прихильність до вивчення старослов’янської 
мови, староруського письма і давньої літератури. Він наполягав на 
переважному вивченні живої української мови та творів українських авторів. 
Критичні зауваження Франка щодо змісту й методів навчання допомагали 
тим освітянам, які прагнули вдосконалювати свою майстерність шляхом 
засвоєння прогресивних педагогічних ідей  Франка-педагога. 

Відомо, що Іван Франко брав активну участь у створенні 
підручників для школи. У 1892 році він написав статтю, в якій критикував 
тодішні підручники за церковну спрямованість, зокрема, буквар, що 
фактично являв собою підручник з релігії.  У шкільних читанках зовсім не 
згадувалося ім’я Тараса Григоровича Шевченка. Навіть його вірші, які 
потрапили туди, не були підписані. Не було там ні казок, ні народних 
загадок чи приказок.   

Як письменник і громадський діяч І. Франко переймався 
проблемою вивчення української мови в школі, оскільки його не міг не 
хвилювати незадовільний стан викладання рідної мови. Він визначав 
провідну роль навчання рідною мовою в розвитку мислення дітей, тому 
своєю письменницькою діяльністю доводив, якою повинна бути мова, що 
вивчається учнями.  На це має спрямовуватись   знайомство дітей з 
народною творчістю, байками, казками, вивчення художньої літератури.  
Франко вважав,що школа повинна давати дітям цікаві відомості про інші 
країни, природу, життя різних людей у формі яскравих оповідань. Він 
утверджував культ української літературної мови, в основі якої лежала 
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Основ’яненка, Т. Шевченка, Марка Вовчка.  
Іван Франко наполегливо боровся за впровадження в школах 

правопису, який би ґрунтувався на фонетичному принципі. "Було б дуже 
бажано, – писав він у 1888 році, щоб справу правопису розв’язали у нас 
остаточно на користь простої фонетики". 
   Велику увагу Іван Якович приділяв виховному значенню дитячої 
літератури. Книжки для дітей,- зауважував він,- велике джерело знань. Він  
особисто розробляв різноманітні жанри дитячої літератури і радив 
добирати для дитячого читання такі книжки, які розвивають думку, 
викликають благородні почуття, мають освітнє та виховне значення; сам 
написав чимало цікавих та повчальних оповідань і казок для дітей.  

З другої половини 70-х років ХІХ  століття і до кінця своїх днів  Іван 
Франко дуже активно популяризував найкращі твори слов’янських  і 
зарубіжних письменників, перекладаючи на українську мову багато творів з 
інших мов. 

Відомо, що  Іван Франко був психологом, тому в його творах багато 
цікавих спостережень і зауважень щодо виховання дитини в сім'ї і в школі. 
Дитяча вдача, зазначав він, вразлива і водночас слабка та незміцніла, 
потребує великої уваги вчителів і батьків. Традиційну українську родину він 
розглядав як перший і найвпливовіший осередок патріотизму, 
національного єднання та виховання, міцне прищеплення здорових норм і 
навичок поведінки, пошани до рідної мови, народних звичаїв і традицій. У 
статті "Жінка-мати" він  наголошував: "Мати безпосередньо відповідає 
перед суспільством за виховання дітей". Не применшуючи  ролі батька, 
Франко надавав особливого значення матері, бо, на його думку, саме мати 
спостерігає перші прояви психічного життя дитини, створює умови для її 
здорового розвитку . 

Надзвичайно цінним є визначення І. Франком мети і завдань 
національного виховання. Він стверджував, що виховати національно 
свідомого українця без власних національних шкіл і без виробленої 
освітньої традиції неможливо. Виховним ідеалом І. Франка була людина-
борець, "каменяр" нового суспільства в незалежній Українській державі. 

Отже, аналіз педагогічної та публіцистичної спадщини І.Я.Франка 
засвідчує актуальність його педагогічних ідей на сучасному етапі розвитку 
загальноосвітньої школи, у процесі розбудови національної освіти України 
на початку ХХІ століття. Творчо використавши все краще, що було здобуте 
до нього в українській і світовій історії педагогіки, І. Франко зробив свій 
вагомий внесок у розвиток освіти, навчання та виховання в кінці ХІХ- 
початку ХХ століття.  Як зазначають вчені-дослідники, сьогодні внесок  
І.Я. Франка в педагогічну науку значний, але недостатньо досліджений і 
потребує оцінки й переосмислення під сучасним поглядом національного 
відродження в Україні. 
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ЙОГО ІМ’Я НОСИТЬ НАШ ЗАКЛАД 
Тетяна Ходак, 

викладач-методист, 
 викладач педагогічних дисциплін, 

Прилуцький гуманітарно-педагогічний  
коледж ім. І.Я.Франка 

 
У системі роботи циклової комісії педагогіки та психології коледжу 

пріоритетним є виховання особистості студента, який, перш за все, любить 
та пишається своїм навчальним закладом, знає його столітню історію і 
готовий примножувати її. З цією метою викладачі проводять різні заходи, 
спрямовані на виховання духовно багатої особистості фахівця. У виховній 
роботі збагачуємо знання вихованців про життя та діяльність відомих 
людей.  Пропонований усний журнал присвячений величі особистості, ім’я 
якої гордо тримає коледж з далекого 1927 року – Івану Яковичу Франку. 

 
Тема:  "Він вірним був сином свойого народу…" 
Мета. Розкрити велич життя геніального представника 

інтелектуальної еліти України – Івана Яковича Франка; багатогранність його 
таланту в найрізноманітніших галузях творчості культурного і політичного 
життя. 

Святково прибрана сцена. На сцені: портрет І.Франка, книжкова 
виставка "Сьогодні, мов зоря, він сяє Україні...", фотографії епізодів 
життя І.Франка та його сучасників, вислови з віршів автора .  

Хід заходу 
1 Вед. Доброго дня, всім присутнім! У цьому році виповнюється 160 

років з дня народження та 100 років з дня смерті людини, ім’я якої носить 
наш з вами заклад.  

Про нього Максим Рильський  сказав: "Іван Франко – це розум  і серце 
нашого народу. Це боротьба, мука  і передчуття щастя України. України і 
людськості".  

Що ми знаємо про І.Я.Франка? Який він був? На ці питання ми й 
спробуємо сьогодні відповісти. Увага на екран. 

Показ відео-фрагменту  "Невигадані історії (Іван Франко)" 
2 Вед. Україна дала світові багато визначних людей. Серед них 

яскравою постаттю є Іван Франко – людина, яка своєю невтомною працею 
будила і зміцнювала національну свідомість українців. 

3 Вед. Іван Франко – європейський геній. За обсягом знань, 
багатством лексичного запасу він був енциклопедією, а за працьовитістю, 
результативністю та глибиною мислення його величають титаном думки і 
праці.   

4 Вед. Іван Франко – одна з найяскравіших постатей в українській 
історії. 

Прозаїк і драматург, поет і публіцист, економіст, учений-
енциклопедист і крупний політик, перекладач, Іван Якович був і є великим 
українцем, і достеменним європейцем, якого визнав сам Відень, 
канонізувавши на доктора філософії. 
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мовами – українською, польською, німецькою і російською, а перекладав з 
14 мов. Завдяки надзвичайній працездатності в поєднанні з глибоким 
розумом і величезним талантом Франка називають академію в одній особі. 

2 Вед.  Подумати тільки: за 40 років свідомого життя він написав 
близько 6 тисяч праць найрізноманітніших жанрів – літературних, 
публіцистичних, наукових.Це в середньому 2-3 твори в день. Дивовижно! 
Адже скільки потрібно було затратити часу, щоб лише переписати їх, не те 
що створити! 

3 Вед. Іван Франко розпочав літературну діяльність у 12 років, а 
перший твір опублікував у 18. Він прожив неповних 60 років. Його доробок 
– єдиного з українських письменників і вчених – видано в 50-ти томах, а 
згодом планується видати – 200 томів його творів.  

Перегорнімо ж сторінки книги життя Івана Яковича Франка. 
Сторінка І. ВІД ОТЧОГО ДОМУ... 
Читець : "Дитинство і юність – це єдині ключі до розкриття численних 

загадок зрілості – чи стосується це індивіда, нації чи всього людства." 
Б.Хашдеу 

4 Вед. 27 серпня 1856 року в с. Нагуєвичі Дрогобицького повіту в 
Галичині в родині відомого на всю округу коваля народився ясноокий 
хлопчик. Зростав малий Іванко, якого в родині називали Мироном, а інколи 
Ясем, розумним і допитливим, роботящим, добрим і товариським.  Він 
любив ліс, збирати гриби і ловити рибу, навіть ногами і це захоплення 
проніс через усе життя.  

1 Вед. Іван Франко, згадуючи батьківську кузню, зазначав: "На дні моїх 
споминів і досі горить той маленький, але міцний вогонь... Се вогонь у кузні 
мойого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною у свою душу 
на далеку мандрівку життя. І що він не погас і досі".    

 2 Вед. Зростаючи в шанованій родині, малий Ясь уже в дитячі роки 
відрізнявся від своїх однолітків особливими рисами своєї вдачі. Він ріс дуже 
допитливою і, водночас, сміливою та незалежною дитиною з добрим, 
чутливим і вразливим серцем. Його цікавило все.  

 Малий Іван (ходить по сцені, роздумуючи): 
- Чому сонце маленьке, коли казали, що воно велике? 
- Чи в небі вирізана така маленька дірка, і через те не видно цілого 

сонця? 
- Про що шепоче листя на осиці? 
- Про що розмовляють між собою лісові звірі? 
3 Вед. Над усім задумується хлопчик, не дає спокою дорослим своїми 

запитаннями. І батьки намагалися дати відповідь на всі запитання свого 
сина. Саме вони були першими його педагогами, і зробили все, щоб 
інтелект хлопчика не втратився. 

4 Вед. На шостому році життя Івася віддають до школи в с. Ясеницю 
Сільну. Тут він два роки  навчався читати і писати по-українськи, по-
польськи і по-німецьки, рахувати, співати під час церковної служби. 

1 Вед. Пізніше батьки віддають Івана до, так званої, "нормальної" 
школи у Дрогобичі. Викладали тут німецькою мовою. Досить яскраву 
характеристику цій школі дав у своїх спогадах про Франка його шкільний 
товариш Карло Бандрівський: "Нормальна школа в Дрогобичі ще перед 
вступом дитини до неї була для нас жорстокістю, тьмою обичаїв, карою, 
лихом. Як тільки прийшли діти до школи і стали перед учителями, так зараз 
щезав з лиця усміх, губи строго замикалися. На місце приязної 
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карою". 
2 Вед. Та, незважаючи на важкі умови навчання, Франко став першим 

учнем класу. "Шкільна наука ніколи не була для мене страшною, – згадував 
Франко, – а, навпаки, все доставляла мені нові приємності в міру того, як 
розширювався обсяг нового знання".  

Протягом усіх восьми років навчання в гімназії Іван був одним з 
найкращих учнів. Охоче вчився малювання, теорії музики, брав участь в 
гімназійному хорі.  

Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальні здібності: міг 
майже дослівно повторити товаришам інформацію, яка викладалася 
вчителями на заняттях.  

Він жадібно читав усе, що потрапляло йому до рук, на нужденні 
копійки купував книги, збирав власну бібліотеку. На час закінчення гімназії 
в ній було вже понад 600 книг. Згадуючи роки навчання, писав:   

Лиш в праці мужа виробляєсь сила, 
Лиш праця світ таким, як є, створила 
Лиш в праці варто і для праці жить. 

І. Франко 
3 Вед. Склавши на "відмінно" іспити на атестат зрілості, І. Франко 

вступає до Львівського університету на філософський факультет. Він 
відразу активно включається в студентське життя, стає співробітником 
журналу "Друг", в якому друкує свої вірші і перші оповідання. Навколо 
Франка групується талановита студентська молодь. Іван Якович ґрунтовно 
вивчає давню українську писемність. Протягом першого року навчання в 
університеті він перечитав усю бібліотеку студентського товариства, кілька 
тисяч томів. Разом з товаришами він здійснює кілька мандрівок по Галичині, 
поширює заборонені в Австро-Угорщині книги і журнали. 

4 Вед. Далі він навчався у Чернівецькому і Віденському університетах. 
У 37 років захистив дисертацію і здобув ступінь доктора філософії 
Віденського університету, а в 50 став почесним доктором Харківського 
університету.   

Сторінка ІІ. У СВІТ ШИРОКИЙ...  
 ...Яко син селянина, вигодуваний твердим мужицьким хлібом, я 

почуваю себе до обов'язку віддати працю свого життя тому простому 
народові.  

Іван Франко 
1 Вед. Доля ніколи для нього не була матір'ю. Завше мачухою. Від 

того часу, коли став до громадської праці на рідній ниві, не на словах, а на 
ділі став організовувати народ, аби боротись за свою державність. 

На другому році студентського життя Франка арештували і кинули до 
Львівської в'язниці за соціалістичну пропаганду. 9 страшних місяців в 
переповненій злочинцями камері тільки зміцнили революційний дух поета. 
Він друкується в прогресивних часописах, бере активну участь у 
громадському житті, виступає на мітингах. Одна за одною виходять збірки 
його творів.  

2 Вед. Ще двічі заарештовували Франка. До речі, після другого 
арешту, в 1880 році, ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень в готелі він – 
без єдиної помарки! – написав повість "На дні" і на останні гроші відіслав її 
до Львова, після чого три дні жив на три центи, знайдені на березі річки 
Прут. А коли їх не стало, лежав без пам'яті, без сил. Спас Франка старий 
служитель готелю. 
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мільйонів людей "Вічний революціонер". (Відео вірша) 
3 Вед. Ні арешти, ні тюрми, ні злидні не зламали Франка. Він здобуває 

визнання, як видатний український письменник і вчений. В колі його 
наукових інтересів філософія, історія, політекономія, етнографія, 
фольклористика. (Відео-презентація творчості поета). 

 4 Вед . Іван Франко скромно називав себе лише пекарем, що пече 
хліб для щоденного ужитку. Головну увагу приділяв загальнолюдським 
правам, бо знав, що народ, здобуваючи їх собі, тим самим, здобуває й 
національні права. І сам він протягом усього свідомого життя бажав бути не 
поетом, не вченим, не публіцистом, а передусім людиною, яка їздить на 
велосипеді, невибаглива у їжі – на сніданок полюбляв булочки з маком, 
гриби та рибу, яка цінує спечений пиріг на свій день народження його 
сім’єю. 

1 Вед. Цю скромність, непоказність, а разом з тим неоціненну велич 
Каменяра пізніше підкреслив М.Коцюбинський, так малюючи постать свого 
друга: "  “Невеликий, хоч сильний мужчина. Високе чоло, сірі, трохи холодні 
очі, енергійно зачерчена борода. Рудувате волосся непокірно пнеться, вуси 
стирчать. Скромно одягнений, завше у вишиванці, тихий і непомітний, поки 
мовчить…, коли заговорить – і вас здивує, як ця невисока фігура росте й 
росте перед вами, як у казці. Вам стане тепло й ясно од світла його очей, а 
його мова здається не словом, а сталлю, що б’є об камінь і сипле іскри" ( 
розповідь супроводжується показом слайдів, на яких зображено 
портрети письменника ) 

2 Вед. Те вміння зачаровувати словом, мов магнітом, притягувало до 
нього молодь. 

 Він не завжди рахувався з тодішніми нормами поведінки, 
моралізаторством. Міг встати і піти з любої компанії, міг без попереднього 
повідомлення прийти в гості, міг відвідати одиноку сільську вчительку, про 
яку потім у селі могли бозна-що говорити, міг разом із дружиною ловити 
руками рибу, а потім через ціле містечко йти на пів мокрим і босим (це 
шокувало навіть добрих знайомих). І попри все це був у центрі уваги майже 
всякого товариства, хоч не був поступливим, податливим. Якраз майже 
навпаки: часто був майже безкомпромісним, особливо коли йшлося про 
громадські справи, літературу, політику. Це було в нього змалку й 
залишилося на все життя. Так характеризували його сучасники. 

3 Вед. Особливо ж подобався він жіноцтву, за його власними 
зізнаннями – "тричі мені являлася любов". А одружений був на збіднілій 
панянці Ользі Хоружинській, яка народила йому 4 дітей – троє хлопців і 
дівчинку.  

Як і всі обдаровані люди, Іван Якович часто захоплювався жінками і 
результатом цього ставали вірші, які сьогодні стали піснями.  

Перегляд відеоролика-  "Знаєш"  у виконанні Козловського 
4 Вед. “Лиш боротись – значить жить", – ці Франкові слова якнайкраще 

характеризують його життєве кредо. Він зазначав, що “на шляху поступу ми 
лиш каменярі", що “ми ступаєм до бою нового", і, звичайно, “не пора 
москалеві, ляхові служить.., нам пора для України жить". Таким знають його 
ті, хто хоч щось про нього знає. Він, справді, був таким: борцем за 
національну і соціальну справедливість, його справедливо називали в 
Галичині Вчителем народу. 

1 Вед. Саме Іванові Франку належить ініціатива ширшого вживання в 
Галичині назви "українці" замість "русини" – так традиційно називали себе 
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тодішні корінні галичани. В "Одвертому листі до галицької української 
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молодежі" Франко писав: "Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не 
галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів…" 

2 Вед. Він боровся і за нову школу, освіту для простої людини. 
Покликання національної школи, зазначав І.Франко, – забезпечити 
“безупинний розвиток усіх природжених здібностей кожного громадянина", 
формувати в учнів здатність “володіти своїм мізком", “впоїти дітям 
замилування до науки", “заохочувати до самостійного мислення", “збудити 
цікавість" й дати можливість пізнати радість від успіху в навчанні. За його 
твердженням, дитина – це найвища цінність, розвиток якої має 
здійснюватись під час спілкування на гуманних засадах. 

3 Вед.  Знамениті слова Івана Франка: "Учителем школа стоїть" як 
заповіт нам молодим, майбутнім вчителям –   створити омріяну митцем 
національну школу, де панує дух розуму,  злагоди, духовності та високої 
моралі. 

Сторінка ІІІ. І ОСТАННЯ ЧАСТЬ ДОРОГИ…  
 4 Вед. Злигодні, урядові переслідування, сімейні негаразди і біди 

підірвали здоров'я великого Каменяра. Він тяжко захворів. Не маючи змоги 
писати свої праці власноручно, були паралізовані руки, він диктував їх 
синові Андрію, студентам. 

У листопаді 1915 року І. Я. Франка спробують висунути на здобуття 
Нобелівської премії.  Професор, доктор філософії з Відня Йосип Застирець 
звернувся до Нобелівського комітету з проханням внести ім'я Франка до 
списку кандидатів для нагородження.  

У своєму листі-зверненні він писав (інсценізація) : 
 "Я дозволю собі звернути увагу Високоповажної Академії, що 

найбільший український поет і вчений живе у Львові в нужді, але зі свіжістю 
юнака високо держить прапор  боротьби за свободу, прогрес і 
загальнолюдські ідеали протягом половини сторіччя... У 1893 році захистив 
докторську дисертацію у Віденському університеті на "відмінно", але з 
політичних причин його не допустили до університетської кафедри... 

Майже шість років диктував він свої твори (він був паралізований), 
повні весни і свободи, справжні перлини поезії свого народу... Він є 
величезним національним поетом... 

Тепер він лежить тяжко хворий, від голодної смерті його рятує тільки 
допомога студентів... Тому що він надто великий поет, його вороги 
принижують подібно тому, як колись Толстого. 

Цей поет, пісні якого стали національним гімном, цей великий 
Провідник свого народу, міжнародний геній заслуговує, щоб славна 
Королівська Академія нагородила його Нобелівською премією. 
Нагородження доктора Івана Франка буде мати велике значення не тільки 
для самої України, але також для Східної та Західної Європи. 

Відень, 26 листопада 1915 року". 
Але у травні 1916 Івана Франка не стало, а Нобелівську премію дають 

лише живим діячам науки та культури.   
1 Вед. 28.05.1916 р. Івана Франка не стало. Похорон перетворився на  

велику демонстрацію. Це був всенародний сум за великою людиною.      
(відео) 

2 Вед. На могилі Франка на Личаківському кладовищі у Львові 
височить надгробок – Каменяр, що молотом розбиває гранітну скелю.  
Таким невтомним і мужнім залишився Іван Франко – Мойсей України, у 
серцях свого народу. (фото) 
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ДО 160-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І.Я. ФРАНКА 

77 
 

народу.  
Твори його перекладені тридцятьма мовами. Пам’ятники Франкові 

прикрашають не тільки міста України, але й заокеанський Вінніпег.  
4Вед.  На Канадській землі крім пам’ятника, на зібрані кошти 

українцями збудовано музей Івана Франка. 
Меморіальну дошку Іванові Франкові встановлено на будинку в Празі, 

де український поет виголосив полум’яну промову на першому з’їзді 
Слов’янської прогресивної молоді в 1891 році. (супроводжується 
ілюстраціями)   

 
Під мелодію "Аве Марія" 

До моря сліз, під тиском пересудів 
Пролитих, і моя вплила краплина; 
До храму людських змагань, праць і трудів 
Чень і моя доложиться цеглина. 
А як, мільйонів куплений сльозами, 
День світла, щастя й волі засвітає, 
То чень в новім, великім людськім храмі 
Хтось добрим словом і мене згадає. 

І.Франко 
 
 

 

ІВАН ЯКОВИЧ ФРАНКО ЯК ФІЛОСОФ-ГУМАНІСТ 
 

Аліна Чабан, 
студентка ІІ курсу  

відділення "Видавнича справа та редагування", 
Прилуцький гуманітарно-педагогічний  

коледж ім. І. Я. Франка 
Науковий керівник: Шкарупа О. Д. 

 
Оцінити належно творчість І. Франка як філософа надзвичайно 

важко. Треба розглядати з погляду філософії окремі розділи його творчості, 
в яких він то тут, то там висловлює свої філософічні погляди або пише про 
філософів. Це переважно в його передмовах до видань окремих своїх 
творів і перекладів, в яких він говорить про здобутки європейської 
духовності і культури, акцентуючи увагу на здобутки свого народу і 
слов'янства в цілому, порівнюючи їх також в чисельних своїх публікаціях.  

І. Франко не був професійним філософом, спеціально і тільки 
філософією він не займався, не був професором філософії вищого 
навчального закладу, але його філософські твори, які, зрештою, мають 
науково-просвітницьку спрямованість, дуже яскраво відображають 
українську філософську парадигму, у якій досить легко поєднується 
“голова" і “серце", розум і почуття, постійне невдоволення наявним, постійні 
сумніви питання, пошук, розум і віра. 

У розвитку світогляду Франка відбилися складні суперечності 
ідейної боротьби, суспільно-політичних течій переломного періоду у 
розвитку людства. Тому при всій глибині та багатогранності його світогляд 
не був послідовно завершений. Основними рисами світогляду Івана Франка 
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були:  філософський матеріалізм; революційний демократизм; критичний 
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реалізм; просвітительський гуманізм. Вони склалися у Франка в період з 
1876 по 1883 рік під сильним впливом передових ідейних напрямків 
суспільно-політичної і філософської думки, які йшли тоді в Україну з 
Німеччини і Росії. 

 Гуманізм – це особливий світогляд. Відповідно до теоретичної 
концепції, людина є найвищою цінністю. Практично гуманізм – це дбайливе 
ставлення до людей. Визнаючи об'єктивність природи, закономірності її 
розвитку, І. Франко наголошував на необхідності звернення до дійсності, а 
не до абстрактних схем, критично ставився до ідеалізму ("рефлексії"), 
називаючи його "панським спортом", а представників ідеалізму "червами в 
гнилому болоті". 

Людину І. Франко розглядав як вершину розвитку природи, однак 
усвідомлював її багатовимірність, глибоко задумуючись над вічними 
проблемами людського буття, життя і смерті, добра і зла, складних взаємин 
із світом та іншими людьми, сумніву і тривог, відчаю і розпачу, любові та 
віри. Через осмислення трагічності буття людини він виходив на передчуття 
тих фатальних катаклізмів XX ст., які приведуть до безсилля особистості 
перед тотальним насильством. Наведені проблеми гостро постають в 
поемах І. Франка "Каїн", "Мойсей", де, послуговуючись засобами 
романтичного символізму, він прагнув дійти до суті тих людських взаємин і 
прагнень, що лежать за буденною видимістю їх зовнішності. Так, 
сприйнявши байронівську концепцію Каїна як бунтівника проти Бога, який 
обмежив людину в знаннях, зробив її смертною, І. Франко поетизує 
розумність і вільність людської думки, думки відчайдушної, сміливої, а саму 
людину як сина землі, гуманіста із серцем, відкритим для людей. 

Сенс людського буття, майбутнього людини, її "забігання наперед" 
він розкриває через символічний пошук "землі обітованої", де "обітований 
край", "земля обітованої" – це творче осмислення буття, безперервний і 
нескінченний пошук істини, без чого "жити ніхто негодний". Водночас це і 
шлях сумнівів, тривог, суспільних переживань і випробовувань. Сенс буття 
відразу не дається. Його пошук є творчим, а отже, й трагічним процесом, 
оскільки справжня творчість – це одвічне стремління до глибини буття, в 
сутності своїй вкорінене в трагічне. Тільки через муки, тугу, гріховодність 
Каїн, наприклад, зміг пізнати життя глибини, а Мойсей вести народ у "землю 
обітовану". Через персоніфікацію цих образів 1. Франко доходить до 
усвідомлення творчого неспокою, людського прагнення до повноти буття, 
пошуку сенсу людського існування не тільки як бажання віднайти стежку до 
втраченого раю, а й пошуку нового, невідомого. 

Крім того, І. Франко цікавився і науковими працями з проблем 
гносеології багатьох його сучасників психологів і філософів, які науково 
розглядали різні форми пізнання. Зупиняючись над процесом пізнання, 
І. Франко твердив, що воно відбувається з допомогою імпульсів. "Із 
зовнішнього світу доходять до нашої свідомості певні механічні чи хімічні 
імпульси (тверді тіла, плини, запахи, тремтіння етеру або електричні рухи) 
і уділяють нашим нервам. Нерви провадять їх до певних мозкових центрів і 
в комірках нашої мозкової субстанції постає образ того центра, з якого 
вийшов даний імпульс". Аналогічно Франко зупиняється над процесом 
відображення. Він твердив, що процес відображення неможливий без 
відображуваного. "Се за всі віки, – писав він, – виказує фізіологія і 
психологія, котрі кажуть, що кожний чоловік лиш то може робити, говорити, 
думати, що вперед у формі вражень дійшло до його свідомості. – І відтак 
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оті елементи може комбінувати, складати, ділити і переформовувати, але 



ДО 160-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ І.Я. ФРАНКА 

81 
 

щось зовсім нового, зовсім відірваного від світу його вражень чоловік ніколи 
не міг і не може створити". Розглядаючи гносеологічні проблеми, особливо 
проблему пізнання і свідомості, Франко шукав у всьому рації і був 
раціоналістом. Він погоджувався з вродженими здібностями людини, а тому 
і погоджувався з вченням Р. Декарта, що "ідеї є вроджені", а особливо, якщо 
мова йде про ідеї творчі, письменницькі чи поетичні. Погоджувався з 
принципом вродженості дару пізнання Лейбніца (вроджене обдарування), 
а також з апріоризмом І. Канта. В окремих випадках він надавав великого 
значення психології, особливо інтуїції, волі і символізмові, що виступають 
як важливі чинники в питаннях пізнання. Франко розглядав двоїстість світу, 
тобто існування матеріальної єдності світу і світу думаючої людини – 
творця світу життя, світу ідей, світу часовості і безконечності. Узгоджуючи 
при тому погляди філософів XIX століття з досягненнями сучасної йому 
науки, Франко розрізняв двоїстість існування світу – світу матерії і світу 
життя, який він цінив понад усе. Щодо світу матерії, – світу матеріального 
буття, яке ми спостерігаємо нашим мисленням, в ньому він бачив 
непорушну єдність із законами, джерела яких старається пізнати людина. 
Ідеї цього пізнання є відображеннями наукових поглядів на цей світ.  

Однак варто зазначити, що, послуговуючись елементами 
символічного світосприймання, в поетичній творчості І. Франко не сприймав 
цілого ряду його настанов, зокрема ідеалістичного відношення до дійсності, 
пантеїстичної концепції природи, розуміння культури та історії. Як вчений 
він обстоював наукове пізнання світу, людини, причин та механізмів 
суспільного розвитку, його спрямованості, розуміючи під науковим 
пізнанням таке, яке пов'язане з розкриттям "законів і сил природи, які 
проявляються всюди як завгодно". Предметом пізнання є природа в 
широкому розумінні цього слова, тобто все те, що підпадає під наше 
пізнання, і всі ті незлічимі світи, які наповнюють простір, а пізнавальний 
процес включає в себе творчу активність суб'єкта, поєднуючи в собі три 
різних прояви; емоції, почуття, раціональність. Умовою творчого пізнання І. 
Франко вважав розвинутий критичний розум, формування якого 
обумовлюється розвитком науки та освіти, матеріальними і духовними 
потребами людини, відповідно до чого пізнання включається у загальний 
процес праці. 

Найбільш продуктивним І. Франко вважав індуктивно-аналітичний 
метод пізнання, обстоював свободу творчості, виступав проти будь-якого 
догматизму, наголошуючи, що тут не повинно бути ніяких зобов'язуючих 
абсолютних принципів чи догм. Саме з такими мірками він підходив до 
розуміння поступу як творчого посування у сфері пізнання та всієї 
діяльності людей у світі, що керуються ідеалами свободи дії і вибору її 
шляху, наповнюючи саме поняття "поступу" конкретним історичним змістом 
відповідно до розвитку людства. Визнання І. Франком ролі і значення 
економічних чинників у розвитку суспільства не виключало впливу на 
соціальний поступ ідеальних, духовних чинників. Він був твердо 
переконаний у тому, що будь-який суспільний рух повинен мати свою мету. 
Рух без мети –людина без керма і вітрил, проте й мета, не просвітлена 
ясністю ідеалу, мета без мрії провідника – ніщо. Та знову-таки у виробленні 
цього ідеалу він рекомендував звертатися до дійсності, а не до абстрактних 
схем. Вищим ідеалом І. Франко вважав боротьбу за людське щастя, 
свободу людини. Досягнення цього ідеалу вчений пов'язував з розбудовою 
соціалістичного суспільства, розуміючи під соціалізмом прагнення усунути 
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соціальну нерівність, всілякий визиск, убозтво, запровадити 
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справедливість, змінити існуючий лад таким способом, щоб наявний 
продуктивний капітал, тобто земля, фабрики, машини та інше знаряддя 
праці, а також сировина замість того, щоб бути приватною власністю 
кількох людей, перейшла у власність колективу. Істотно, що І. Франко 
ніколи не писав про конкретні риси цього суспільства, наголошуючи лише 
на його загальних рисах, де головною поставало владнання всіх справ по-
людськи, де люди перестануть бути панами і слугами, а стануть просто 
людьми. Соціалізм виступав для нього не державною власністю з 
диктатурою пролетаріату, а "свобідною" громадою і свободою кожної 
людини. Соціалістичне суспільство він вважав асоціацією громад, кожна з 
них має право на самостійне управління, розвиток і життя без будь-якого 
верховенства одного народу над іншим. 

Особливо різко І. Франко виступав проти уявлень про історичну 
прогресивність і неминучість пролетаризації селянства, тверджень, що 
селянські маси дозріють до соціалізму тоді, коли вони перетворяться на 
наймитів, фабричних робітників і пролетаріат. Реальний шлях переходу 
селянства до соціалізму він вбачав у розвитку кооперативного і спілкового 
руху серед селян. Вимагаючи революційного оновлення світу, він виходив 
з того, що це потрібно робити не силою вогню і заліза, а працею, правдою, 
наукою, не виключаючи І насильного повалення існуючих порядків, якщо 
мирним шляхом не вдається добитися бажаних результатів. Окремо від 
світу матерії він цінив світ життя, світ природи, світ рослинний і тваринний, 
який прагне до самозбереження у постійній боротьбі за життя. Окремо він 
бачив світ людини, яка іноді намагається протиставитися цьому 
природному світові, стараючись, хоч і частково, спрямовувати його 
розвиток по своїй уподобі. Франко бачив світ в його часовості, у його 
простірності і безконечності.  

У відношенні до матеріального світу, до матерії Франко був 
схильний до монізму(теорія, згідно з якою різні типи буття або субстанції, 
що здаються різними, врешті зводяться до єдиного джерела. Для розуму, 
що не рефлектує, у світі існує практично нескінченне число типів субстанції: 
камінь, дерево, скло, сіль, цукор здаються глибоко та очевидно різними 
речовинами). Але у відношенні до природи, до життя, до людини з усіма її 
суспільними проявами життя, з узагальненням і власного природного 
життя, – у нього погляди ідеалістичні як у мислителя, що бачить життя в 
його дуалістичній основі добра і зла. Тому не дивно, що ще в молодості, в 
одній із статей він писав про потребу відмежувати обсяги науки від засад 
віри, щоб можна краще збагнути і пізнати існуючу дійсність. "Ви повинні 
знати, – писав Франко в 1882 році, – що наука, хотячи бути наукою, мусить 
відкинути віру, а опертися на критиці, мусить відкинути откровеніє, а 
опертися на пам'ятниках житія і культури, мусить відкинути двоїстість в 
природі, а стояти на єдності (монізмі), мусить прийняти, що матерія і сила 
– одно суть, що дух і тіло – одно суть".  

У відношенні до розмежування науки і віри, Франко підтримував 
тоді погляди чисельних філософів, починаючи від Галілея, Коперніка, 
Канта, що остаточно відмежували світ матеріальний, від нас незалежний.  

У своїх онтологічних поглядах Франко опирався на здобутках 
тогочасної науки і тому старався поєднати поняття матерії, форми і сили в 
природі як одного існуючого цілого в природі, що має свої окремі закони. Як 
раціоналіст, він відстоював науковий погляд у відношенні до матерії, 
вказуючи, що матерія і рух є невід'ємні, що матерія сама має в собі силу і 
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тим самим причину і джерело свого руху. Ці погляди він яскраво висловлює 
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в "Мойсеї", де їх Пророкові говорить Азазель: 
 
Ось пилок: ледве зір твій його 
Добачає тремтіння,  
А Єгова поможе його 
Повернути в неїстіння. 
І не може звеліти йому 
Йти по шляху не тому,  
Як яким його гонить повік 
Ота сила, що в ньому… 

 
 
 

ВИХОВАННЯ У РОДИНІ І.Я.ФРАНКА 
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Про педагогічно-виховні ідеї Івана Франка написано багато. 
Нам стало цікаво дослідити, а як же здійснювалося виховання у 

власній родині І.Франка?  Наскільки втілювалися його погляди, ідеї, 
переконання щодо національного виховання маленьких Франчат? 

У родині Франка було 4  дітей – Андрій (1887-1913), Тарас (1889-
1971), Петро (1890-1941) та Анна (1892-1988). Про виховання їх ми 
дізналися з статті  доньки Анни Франко-Ключко "Як учив і виховував Іван 
Франко нас, своїх дітей" [8], а також із письмових свідчень друзів, знайомих 
цієї родини. 

У своїх поглядах на виховання Іван Якович величезну роль відводив 
матері. Він зазначав "… а  поза тим, головна, основоположна роль у 
вихованні дітей у родині лягає саме на берегиню "домашнього огнища", на 
жінку-матір. Ще у юнацькій статті "Женщина-мати" (1875) Франко писав: 
"Мати дає життя новому чоловікові,  його розвиттю як тілесному, так і 
душевному, вона розбуджає первиї появи його духового життя, вона 
пильнує його первих чувств, його волі… В матернім вихованні лежить зарід 
всього того, чим дитя в житті станеться". І тут-таки додавав: батько "працює 
на дітей", він є для них "найвищим авторитетом", у той час як мати є 
"авторитетом любви і приміру" [4]. 

Так склалося і в його родині, тим більше, що батько був постійно 
зайнятий багатьма речами. Про це зізнавались самі Франчата : "…батько, 
зайнятий важкою працею, нам часу приділяв мало". "Батько не пестив нас 
ніколи, зате частенько давав 10-20 сотиків зі словами "На, пропий на 
яблука", – згадував молодший Петро. – Поза тим дбав про нас мало, 
оставляючи все проче матері" [6]. "Батько займався вихованням не 
постійно, а час від часу: тому показав, цього напутив, там поміг, насварив, 
присоромив" [6]. 
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Але, не дивлячись на такий стан, батько назавжди залишався для 
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дітей "найвищим авторитетом". Наслідуючи його власниий приклад, від 
нього вони перейняли величезну працелюбність і працездатність, 
громадську і громадянську активність, чесність, гаряче і щире серце. 

І саме мати Ольга Франко була серцем і душею родини Франків, 
головною вихователькою дітей. Як же вона виховувала своїх дітей? 

Вона ніколи не читала дітям моралі, такої модної у тій добі. Дозволяла 
все, не рахувала грошей, що залишалися від щоденних покупок, всі вони 
ставали власністю дітей. Вірила в те, що діти, як підростуть, то самі 
змудріють і наберуть досвіду. Ольга Франко дуже "неохоче відмовляла в 
чомусь дітям" [5] і ніколи їх фізично не карала. "...В нас вдома не було ані 
змушувань, ані побоїв, ані тілесно переконуючої тростини", – згадувала 
Анна Франко-Ключко [8]. 

Цікавим є те, що Ольга Франко, як і її чоловік, вважала, що раннє 
навчання дітей читанню, особливо в дошкільному віці, "шкодить тілесному 
і духовому здоров'ю дітей". Промовистим свідченням цього є лист Ольги 
Федорівни від 3 лютого 1901 р., у якому вона просить свого старшого сина 
Андрія остерігати Тараса, "щоби не читав забагато, а особливо того, що не 
може осилити своїм умом" [1]. Піклуючись про фізичний і духовий розвиток 
своїх дітей, вона пояснювала синові, що життєвий досвід, набутий з віком, 
з'ясує все їм незрозуміле: "Прийде час на все, то, що не розуміється тепер, 
порозумієш ліпше, як виростеш" [1]. 

Хоча обоє батьків не силували дітей до швидкого і раннього читання, 
усі вони з особливою любов'ю ставились до книжки. І це не дивно. Адже в 
домі була велика батькова бібліотека і "усі дитячі книжки, газети і видання, 
що з’являлися у Львові і в Києві, з'являлися й у Франків" [2]. І всі вони рано 
почали читати. Тож невипадково Андрій Франко любив німецьку літературу 
й культуру, Тарас – античну, Петро – хімію, і взагалі "його здібності і праця 
були дуже всесторонні", а Ганна, мала схильність до всього прекрасного і 
виявляла письменницький хист. 

Особливу роль в сімї Франка відігравала казка, яку діти, 
утихомирившись, із великим задоволенням слухали. До славнозвісних і 
улюблених казок батька зі збірки "Коли ще звірі говорили", "Лиса-Микити", 
"Ріпки", "Киці" мати додавала казки братів Якоба і Вільгельма Ґріммів, 
Ганса-Хрістіана Андерсена, Олександра Пушкіна, байки Леоніда Глібова та 
Івана Крилова. 

Найкращою книгою дитячого родинного виховання Ольга Федорівна, 
як і її чоловік, вважала природу. Родина Франків часто виїзджала на лоно 
природи. Усі – і великі, і малі – надзвичайно любили прогулянки лісовими 
околицями Львова. А влітку сім'я завжди мандрувала за місто – до 
мальовничих прикарпатських сіл. Спостереження за лісовими і польовими 
мешканцями, квіти і трави, свіже повітря, купання у річках і ставочках 
дарували дітям масу радості, всеохопного відчуття щастя і батьківської 
любові. Ці прогулянки уже дорослі Франчата згадували з особливою 
приємністю і ностальгією. 

У час, коли батько пише для дітей казки про тварин ("Киця", збірка 
казок "Коли ще звірі говорили", поема-казка "Лис Микита"), що мають 
"розбуджувати їх цікавість та увагу до явищ природи" мати з дітьми активно 
опікується домашнім "звіринцем". Адже, як згадувала Анна, "у нас, немов у 
звірячій клініці, постійно перебували: або голодна задрипана кицька, яку 
тато знайшов холодного дощового вечора десь під плотом і приніс нагріти 
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й нагодувати , або цуценя напівзамерзле, або пташеня з перебитим 
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крильцем" [7].  
Активний туризм та виховання на лоні природи Ольга Федорівна 

Франко  поєднувала із  методами "спартанської" педагогіки. Її діти влітку 
ходили босоніж, взимку щоранку "натиралися холодною водою", "спали на 
ліжках з твердими солом'яними сінниками, застеленими простиралами з 
грубого сільського полотна" та допомагали батькам по господарству: різали 
і кололи дрова, відкидали сніг довкола хати, ходили по воду [8].  

Щоправда, Ольга Франко не поділяла спартанського принципу 
обмежувати вихованців у їжі. Вона, навпаки, дбала, щоб діти добре 
харчувались, завжди споживали просту, здорову і свіжу їжу.  

Активний і здоровий спосіб життя був основою дитячого виховання в 
родині Франків. Бажаючи, щоб діти виросли сильними, здоровими і фізично 
загартованими, мати уважно стежила, як уже зазначалося, щоб діти 
рухались, бігали, займались гімнастикою, перебували на свіжому повітрі, 
що після перенесення дитячих хвороб було особливо актуальним для малечі. 
Водночас вона застерігала їх від шкідливих звичок. Зокрема, в листі до 
старшого сина Андрія від 3 лютого 1901 р. вона наказувала: "Прошу тебе, 
пильнуй за тими хлопцями, Тарасьом та й Петрусем, аби вони не курили, то ж 
дуже нездорово, треба же мати натілько сили волі і самолюбія, щоб не 
малпувати з других того, що є шкідливе для здоров'я" [1]. 

Ольга Федорівна з дитинства у ненав'язливій ігровій формі 
прищепила дітям  любов до спорту. "Зимою привезли Франченята малі 
санки (ґринджоли), зроблені зі старої скрині. Прив'язали до них мотузок і 
так стали піонерами львівського зимового спорту…", – згадували друзі 
Франків [2]. Взимку, діти подвір'я біля родинного будинку, "заливали водою 
і мали цілу зиму лід для лижвування, а ще "перекидалися до утоми 
сніговими кулями або ставили діда Мороза" [8]. Весною ж "заводили кругом 
хати ігри і забави, перегони", "лазили на старі високі дерева, на стрих, на 
дах" [8]. Часто полем для різноманітних дитячих ігор була і квартира. 
"Хлопці, як відомо, дуже люблять бійку, – писав Тарас Франко. – От ми й 
бігали по кімнатах, совали меблями, кричали і билися, аж хата ходором 
ходила" [6]. 

Довкола Франчат завжди було багато гармидеру, шуму, сміху, 
біганини та веселощів. Обоє батьків до галасу малих шибайголів, чи 
"башибузуків" (назва загонів турецької нерегулярної армії в часи 
Османської імперії, що формувалися знайбільш войовничих племен), як їх 
любив називати Іван Франко, ставились спокійно. "Ця любов до забав, – 
відзначала Анна Франко-Ключко, – перейшла у нас пізніше до захоплення 
руханкою і спортом" [8].  

Відтак гімнастика, футбол, теніс, фехтування, лижі (лещетарство) – 
стали улюбленими видами спорту Франкових дітей. У шкільному, а згодом 
і студентському віці, усі Франчата були частими відвідувачами занять із 
фізкультури у спортивному товаристві "Сокола-Батька". І ця любов до 
спорту залишилось у дітей на все життя.  

Цікавим є і те, що енергію чотирьох дітей, що "були надзвичайно живі, 
рухливі і збиточні" [7], мати спрямовувала в конструктивне русло гри. Сама, 
колись учасниця драматичних і хорових гуртків, Ольга Федорівна не лише 
водила дітей до театру, а й організовувала власні інсценізації. "Ми гуртом 
виучували ролі, мама шила зі старих сукенок костюми і перше наше 
представлення "Коза-дереза" було прекрасне. Наша гра здобула гучні 
оплески глядачів (батьків), хоча хаткою лисиці був татовий письмовий стіл, 
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а лисиця мала на собі мамине "боа", але зате з правдивим лисячим 
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хвостом", – згадувала донька Анна [7]. Так, поєднуючи приємне з корисним, 
гру з навчанням, Ольга Федорівна Франко тренувала дитячу пам'ять і 
розвивала їхні естетичне почуття. 

Малі Франчата зростали у творчій атмосфері. Вони разом з матірю 
допомагали батьку у його видавничих справах. Важливу, вирішальну роль 
у цьому процесі відігравали рідна мова й культура. 

"Донині дивує мене обставина, – писала Анна Франко-Ключко, – в ті 
часи переважна частина української інтелігенції говорила вдома по-
польськи, тоді це значилося по-“панськи". Оточення наше – родини, що 
жили в одній камениці з нами, а тим самим їх діти, з котрими ми бавилися, 
були поляки. Але ми, діти, вже з самих ранніх літ поставилися уперто проти 
всего польського, як чужого, тим більше проти польських шкіл, до котрих 
мама хотіла нас посилати із-за вигоди, бо вони були близько нас. Можливо, 
що рідне село батька, куди ми часто їздили, татові байки і казки, якими тато 
чарував наші серця, защіпили нам ту глибоку любов до всего рідного на 
ціле життя. Ця любов немов сама по собі переходила невидимими струями 
від него до нас, і ми вже змалку знали, хто ми є і яка наша дорога" [7].  

Іван Франко не лише прищепив дітям любов до рідної мови, а й сприяв 
формуванню у них любові до лінгвістики як науки, заохочував вивчення 
іноземних мов. Батько, згадував син Тарас, "з мамою десь-колись 
розмовляв по-російськи, рідше перекинув декілька фраз по-французьки, з 
гістьми – як було треба – говорив по-польськи і по-німецьки, з селянами – 
їхнім діалектом. Ми, діти, чули ті слова, замолоду привчалися їх розрізняти 
і набирали замилування до мовознавства". Петро Франко додавав: 
"Одночасно з книжками передалося і замилування до чужих мов" [6].     

Обов'язковим атрибутом української ідентичності в сім'ї Франків поруч 
із рідною мовою була вишиванка. Відомо, що Іван Якович "відрізнявся од 
загалу своїм костюмом – вишиваною сорочкою серед пишних комірців і 
краваток". Усі Франчата змалечку носили вишивані сорочечки.  Для усіх їх 
вишиванка, як і українська мова, упродовж усього життя не були просто 
красивим аксесуаром. Для них, розкиданих по світу, це був глибинний 
символ їхньої великої і малої Батьківщини. Причому, одягнути вишиванку, 
для уже дорослих Франчат означало не лише зберігати "вірність традиціям 
свого народу", але зберігати вірність  Батькові [7]. 

Складовою національного виховання, за І.Я.Франком, було плекання 
загальнолюдських цінностей і в першу чергу людяності, добра, милосердя, 
прощення, взаємодопомоги тощо. В родині Франків ці цінності 
культивувалися, були складовою становлення Франчат через особисті 
обставини – тяжку психічну хворобу матері. У спокійні хвилини Ольга 
Франко намагалась компенсувати дітям недоотриману материнську любов. 
Ніжністю i теплом зігрівала дитячі розбиті серця, загоювала кривди i образи. 
Любила своїх дітей понад усе [1].  

Виховання Франчат здійснювалося через творчі дискусії, полеміки, 
інтелектуальні розмови відомих літераторів,   культурних і громадських 
діячів, друзів, знайомих, які відвідували цю родину. "Наша хата була 
відчинена не тільки для сільських відвідувачів, – згадувала донька Анна. – 
До тата заходило багато знайомих і приятелів-товаришів. Не раз вечорами 
велика вітальня наповнялася людьми, знайомими і незнайомими. Велися 
жваві гутірки, диспути, наради. Ми, діти, тихенько всувалися в кімнату і, 
примостившися десь у непомітному куточку, прислухувалися до розмов 
старших" [7].  
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Результатом такого виховання стали дорослі Франчата. 
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Найстарший син Івана Франка АНДРІЙ (1887–1913 рр.) помер досить 
молодим. Він був українським етнографом, фольклористом, перекладачем, 
а іще найпершим помічником батькові, його секретар, вів листування 
батька. Під диктування батька, у якого на схилі літ руки були майже не 
робочими, бо почався їх параліч, Андрій писав наукові та художні твори, 
робив переклади, коментарі, редагував тексти. Навіть коли Франко їздив 
Галичиною, читаючи свого "Мойсея", син стояв поряд і перегортав сторінки.   

ФРАНКО ТАРАС ( 1889–1971р.р.) – кандидат філологічних наук, автор 
праць з франкознавства та класичної філології, відомий як письменник, 
літературознавець і педагог, співробітник Інституту літератури АН УРСР.  

Ще студентом робив переклади творів грецьких і латинських 
письменників, писав вірші, які опублікував під спільним заголовком "Старе 
і нове вино". Після закінчення гімназії та філософського факультету 
Львівського університету (1913) служив у австрійській армії, а пізніше із 
братом Петром утверджував незалежність України у складі легіону січових 
стрільців Української галицької армії (УГА).   

ФРАНКО ПЕТРО (1890–1941р.р.) – інженер-хімік, педагог, 
письменник, громадський діяч, співзасновник "Пласту" (1912), перший 
директор літературно-меморіального музею Івана Франка у Львові. У 1914 
р. він добровільно вступив до легіону січових стрільців.  У 1918-1919 рр. був 
організатором авіаполку УГА, з 1922 р. учителював у Коломийській гімназії, 
а в 1931-1936 рр. – інженер у Харкові. Написав низку праць, уклав підручник 
з хімії та “Енциклопедичний словник з хімічної термінології". Одночасно 
вчений зареєстрував 36 винаходів у галузі переробки молока. З 1939 р. 
викладав у Львівському торгово-економічному інституті. У перші дні війни  
його, як і багато інших представників інтелігенції Львова, було 
заарештовано і до цього часу ніяких документальних відомостей про них не 
знайдено, хоча існують різні версії їх знищення радянською владою. Він  
єдиний з Франкового роду виявив досить потужно художній талант, 
написавши ряд оригінальних повістей, оповідань, п'єс, дитячих нарисів 

ФРАНКО-КЛЮЧКО АННА (1892–1988) – молодша донька 
письменника, українська письменниця, мемуаристка, публіцист. Закінчила 
жіночу учительську семінарію, але учительської посади їй не дали. Брала 
участь у боротьбі за український університет у Львові. Закінчила курси 
сестер милосердя і на початку війни 1914 р. виїхала до родичів у м.Київ. В 
1919 р. вийшла заміж за лікаря Петра Ключка. У 1957 р. видала книжку 
"Рукописи Івана Франка в Канаді". Проживала в післявоєнні роки в Канаді. 
Діяльною була в культурно-суспільному житті українських емігрантів, часто 
виступала з доповідями, брала участь у різноманітних виставках, 
конференціях, зустрічах з громадськістю, публікувалась у діаспорних 
виданнях 

До 100-річчя від дня народження І. Франка в Торонто (1956) вийшла її 
книжка "Іван Франко і його родина. Спомини". Ця книга перевидана в 
Харкові у 2005 р.  Завершуючи цю працю Анна писала: "Наш народ шукає 
втраченого раю по цілому світі, а рай – тільки в Батьківщині." [7]  

Отже, ідеї національного виховання, які сповідував І.Я.Франко 
знайшли своє відображення в його власній родині. 
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ТВОРЧИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОЗВ’ЯЗАННЯ 
МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Ірина Бачевська, 
викладач вищиї категорії, старший викладач, 

викладач математики,  
Прилуцький гуманітарно-педагогічний 

 коледж ім.І.Я. Франка. 
 
Математика є унікальним засобом формування не тільки освітнього, 

а й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості. Вивчення 
математичних дисциплін у ВНЗ являє собою складний процес, основними 
цільовими компонентами якого є засвоєння студентами системи 
математичних знань, оволодіння певними математичними уміннями та 
навичками, розвиток їх мислення. 

Специфіка роботи зі студентами гуманітарних спеціальностей під 
час вивчення предметів математичного циклу полягає в урахуванні у 
процесі навчальної діяльності особливостей типу мислення студента, 
логіки пізнання, ціннісного ставлення до об’єкту, нечіткості меж об’єкту, 
який вивчається, рефлексивної природи гуманітарного сприйняття, законів 
засвоєння гуманітарного знання. Адже ні для кого не  секрет, що  
математичне мислення має свої специфічні риси та особливості, 
обумовлені специфікою об'єктів, що вивчаються, а також специфікою 
методів їхнього вивчення. У зв’язку з цим, на нашу думку,  доцільно ставити 
питання про суттєве підвищення рівня активності і самостійності студентів 
у вирішенні певних навчальних задач.  

Розв’язування навчальних завдань займає в освіті важливе місце, 
тому цьому процесу приділяється велика увага. Проте основним методом 
такого навчання є показ способів розв’язання певних видів задач та значна, 
іноді виснажлива, робота по оволодінню ними. Тому досить часто 
зустрічаються випадки, коли студент демонструє міцні знання теорії, 
володіє всіма необхідними визначеннями та теоремами, проте не може їх 
застосувати на практиці, і, як результат, не справляється із розв’язанням 
нескладної задачі. Причиною є те, що такий студент не замислюється над 
суттю процесу розв’язання, не заглиблюється у задачу, у прийоми та 
методи роботи над нею, розв’язує лише за зразком, не розуміючи 
складових аналізу. Тому вироблення вмінь розв’язувати задачу повинно 
зводитися не до розв’язування їх великої кількості, а  виступати об’єктом 
ретельного вивчення, а її розв’язання –об’єктом  конструювання та 
винаходу. 

У зв’язку з цим необхідно нарощувати самостійність і творчу  
ініціативу студентів, потребуючи не повідомлення готових рецептів, а 
організацію спільного  пошуку розв’язання проблеми, не акцентування на 
допущені помилки, а створення умов, за яких студенти аналізуватимуть 
власні дії і перевірятимуть одержаний результат. Таким чином процес 
оволодіння навчально-пізнавальною діяльністю здійснюватиметься 
поетапно та  сприятиме розвитку дослідницьких умінь студентів 

Розпочинаючи роботу над будь-яким завданням, розуміючи, що 
воно не належить до знайомого нам виду, для якого можна застосувати 
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тотожних перетворень переформулювання завдання або розбиття його на 
підзавдання,  зведення його до знайомих, таких, що розв’язувались раніше. 
Адже якщо постійно намагатися уважно, вдумливо аналізувати завдання, 
фіксуючи у своїй пам’яті всі методи та прийоми, за допомогою яких було 
знайдено розв’язання, то поступово можна набути необхідних умінь. 

Продемонструємо  це на декількох прикладах. 

Приклад 1. Розв'язати логарифмічне рівняння  log
2

2  х – 3log2 x = 4. 

Помітивши, що логарифмічний вираз повторюється, введемо заміну. 

Позначимо log2 x  через у. Дане рівняння набере вигляду 
квадратного, розв’язання якого можна здійснити за теоремою Вієта.  

          у2 – 3y = 4;  

 у2 – 3у – 4 = 0;  

  у1 = 4; у2 = -1. 

Звідси log2 x = 4,  log2 x =-1;  

        x = 24;          x = 2-1;  

        x = 16,           x = 2

1

. 

Звернувши увагу на область визначення логарифмічної функції, 
робимо висновок про корені даного рівняння. 

Якщо не брати до уваги область визначення логарифмічної функції, 
то доцільно зробити перевірку. 

Перевірка:  1) log
2

2  16 – 3 log2 16 = 16 – 12 = 4; 

2) log
2

2 2

1

 – 3 log2 
2

1

 =  -1 + 3 = 4.  

Відповідь: 16; 2

1

. 

Таким чином, зробивши доцільну заміну, ми звели невідоме 
логарифмічне рівняння до раніше відомого нам квадратного, алгоритм 
розв’язання якого опрацьований ще у попередні роки навчання. 

Взагалі, для того, щоб навчитися правильно виконувати 
математичні завдання необхідно: по-перше, навчитися аналізувати саме 
завдання. Це означає, що необхідно вміти розділяти задачу на елементарні 
умови і вимоги, а у кожній елементарній умові бачити об’єкт та його 
характеристики. Якщо ж об’єктів в умові декілька, то виявити їх відношення 
(зв’язок). Необхідно також виявити вид задачі. 

Доцільно дотримуватися правила: доки не проведено повний, 
глибокий аналіз задачі, та  не побудовано, якщо необхідно, її схематичний 
запис, не розпочинати саме розв’язання.  Під час побудови схематичного 
запису задачі необхідно використовувати  математичну символіку, 
креслення, таблиці.  
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задачі – це послідовне застосування математичних знань до умови даної 
задачі, та отримання тим самим з цих умов висновків  (проміжних рішень) 
до тих пір, поки не отримаємо такі наслідки, які є відповідями  на питання 
задачі. А для того щоб отримувати ці наслідки, необхідно добре володіти 
математичними знаннями (визначеннями, формулами, теоремами та 
наслідками). 

По-третє, необхідно вміти застосовувати  основні методи 
розв’язання задач, а саме: розбиття задачі на підзадачі, перетворення 
(моделювання) задачі  та  метод  допоміжних  елементів.  

Приклад 2. Середня лінія рівнобічної трапеції, довжина якої 10 см, 
ділить трапецію на дві частини, відношення площ яких 7:13.Відомо, що у 
трапецію можна вписати коло. Знайти висоту трапеції.  

Після аналізу  цієї задачі  легко послідовно  виділити з неї такі 
підзадачі:  

1) Довжина середньої лінії рівнобічної трапеції  дорівнює 10см. Чому 
дорівнює сума основ  трапеції?  

2) Сума основ рівнобічної трапеції  20см.  Відомо, що у трапецію 
можна вписати коло. Чому дорівнює  бічна сторона трапеції? та інш.  

Якщо ж розбити задачу на підзадачі або перетворити її у простіший  
вид не виходить, то необхідно спробувати ввести деякі допоміжні 
елементи, для того щоб отримати задачу, яку або можна розбити на 
підзадачі, або ж перетворити у  простіший вид.  

Розглянемо найпростіший приклад. 
Приклад 3. Перший робітник виконав всю роботу за 8 год., а другий 

–  виконав ту саму роботу за 12 год. За скільки годин вони можуть  виконати 
цю роботу, працюючи одночасно?  

Одразу розбити цю задачу на підзадачі або перетворити у простіший 
вид не вдається. Проте, якщо ввести допоміжний елемент– об’єм всієї 
роботи – S, то легко розбити задачу на такі підзадачі:  

1) Перший робітник виконав роботу об’єму S за 8 год. Яка його 
продуктивність праці? 

2) Другий робітник виконав роботу об’єму S за 12 год.  Яка його 
продуктивність праці? 

3) Продуктивність праці першого робітника  S/8, а  другого – S/12. За 
який час вони виконають роботу об’єму S, працюючи одночасно?   

Зрозуміло, що міцне оволодіння фактичним матеріалом та 
навичками  математичної діяльності знаходиться у прямій залежності від 
кількості і характеру взаємозв’язків між різними поняттями, фактами та 
методами, а отже роботу над розвитком математичного мислення 
студентів не можна проводити  від випадку до випадку. Для  цього  потрібно  
раціонально використовувати  кожний етап заняття, кожне завдання чи 
задачу. Проте не можна не брати до уваги те,  що ми навчаємо студентів з 
різним рівнем знань, умінь і навичок та маємо протиріччя між складністю 
вивчення математики і рівнем готовності студентів до її сприйняття, що 
значно ускладнює навчальний процес. Насамперед слід пам’ятати, що у 
педагогіці діє закон: "Приймати студента таким, який він є і робити його 
таким, яким він повинен бути" та  вірити у студента,  у його можливості, у 
те, що  він зможе опанувати предмет та стати кращим у навчанні. 
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Людмила Вареник, 
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 Ржищівський гуманітарний коледж. 
 

Пошук ефективних методик навчання іноземних мов турбує з давніх 
часів і науковців, і викладачів, і студентів. Суспільний запит сьогодення та 
курс України на євроінтеграцію додають нових аспектів цій проблемі, серед 
яких вирізняються своєю важливістю такі:  

- знання іноземної мови (переважно англійської) є необхідною 
передумовою для входження освіти України до єдиного європейського та 
світового освітнього і наукового простору; 

- мобільність громадян (студентів, фахівців тощо) на міжнародному 
інтелектуальному ринку та побудова Європейського простору вищої освіти 
можливі лише за умови вільного володіння міжнародною мовою 
спілкування, якою фактично стала англійська мова.  

В умовах конкурентоспроможного виходу України на міжнародну 
освітню арену, усе складніше стає забезпечити високий рівень освіченості 
студентів ВНЗ, застосовуючи для цієї мети тільки традиційні методи 
навчання. Залучення нових ефективних методів навчання іноземної мови 
для підготовки студентів стало не лише бажаним, а й  необхідним. Для 
досягнення високого рівня іноземної мови викладачеві важливо знати 
новітні методи викладання, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб 
оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до рівня знань, потреб, 
інтересів студентів тощо. 

Раціональне та вмотивоване використання методів навчання на 
заняттях іноземної мови вимагає креативного підходу з боку викладача, 
адже "педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і підхід до вибору 
методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога" [2, c. 159-160]. 

Метою даної статті є огляд сучасних тенденцій розвитку методів 
викладання іноземних мов. 

При відборі сучасних методів навчання необхідно враховувати 
наступні критерії, відповідно до яких використані методи повинні: 
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- створювати атмосферу, в якій студент почуває себе вільно і 
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комфортно, стимулювати його інтереси, розвивати бажання практичного 
вживання іноземної мови; 

- заохочувати студента в цілому, зачіпаючи його емоції, почуття, 
тощо; 
стимулювати його мовні, когнітивні і творчі здібності; 

- активізувати студента, роблячи його головною діючою персоною в 
навчальному процесі, активно взаємодіючою з іншими учасниками даного 
процесу; 

- створювати ситуації, в яких викладач не є центральною фігурою, 
тобто, студент повинен усвідомити, що вивчення іноземної мови пов’язано 
з його особистістю і інтересами, а не з прийомами і засобами навчання 
використаними викладачем; 

- навчити студента працювати над мовою самостійно на рівні його 
фізичних, інтелектуальних і емоційних можливостей – одночасно 
забезпечити диференціацію і індивідуалізацію навчального процесу; 

- передбачити різні роботи в аудиторії: індивідуальну, групову, 
колективну, в певній мірі, стимулюючи активність студентів, їх 
самостійність, творчість. 

Метою навчання іноземної мови в вищій школі на сучасному етапі є 
оволодіння студентами комунікативними компетенціями, що дозволяють 
реалізувати їхні знання, уміння, навички для розв’язання конкретних 
комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях. Іноземна мова 
виступає як засіб комунікації, спілкування з представниками інших націй, 
отже в освіті продовжує розвиватися і надалі культурологічний або 
інтеркультурний підхід у навчанні в рамках концепції "діалогу культур", з 
метою формування полімовної грамотності студентів. Отже, на нашу думку, 
в сучасному ВНЗ не має бути місця для таких процесів, як зазубрювання, 
бездумне завчання текстів на іноземній мові, що не мають практичної 
цінності для майбутньої життєдіяльності студентів. Студенти мають бути 
підготовлені на основі якісного сучасного аутентичного навчального 
матеріалу до свідомого використання іноземної мови в подальшому житті 
та роботі. Адже гарне знання іноземних мов є зараз і продовжуватиме 
залишатися надалі однією з провідних вимог роботодавців. 

Якісна мовна підготовка студентів не можлива без використання 
сучасних активних методів навчання. На даному етапі розвитку методичної 
науки основним методом навчання іноземних мов є комунікативний метод. 
У процесі навчання за комунікативним методом студенти набувають 
комунікативної компетенції – здатності користуватись мовою залежно від 
конкретної ситуації. Вони навчаються комунікації у процесі самої 
комунікації. Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативно 
виправданим дефіцитом інформації, вибором та реакцією (information gap, 
choice, feedback). Найважливішою характеристикою комунікативного 
підходу є використання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально 
використовуються носіями мови. Мовленнєва взаємодія студентів інколи, 
хоч і далеко не завжди, проходить за співучастю викладача в 
найрізноманітніших формах: парах, тріадах, невеликих групах, з усією 
групою. З самого початку студенти оволодівають усіма чотирма видами 
мовленнєвої діяльності на понадфразовому і текстовому рівнях при 
обмеженому використанні рідної мови. Об’єктом оцінки є не тільки 
правильність, але й швидкість усного мовлення та читання. 
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Для досягнення комунікативної компетенції – комунікативних вмінь, 
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сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь – викладач іноземної 
мови використовує новітні методи навчання, що поєднують комунікативні 
та пізнавальні цілі. Основними принципами сучасних методів є: рух від 
цілого до окремого, орієнтація занять на студента (learner-centered lessons), 
цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення 
соціальної взаємодії при наявності віри у викладача в успіх своїх студентів, 
інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук. 

У процесі спілкування студенти навчаються: 
- вирішувати складні задачі на основі аналізу обставин і відповідної 

інформації; 
- висловлювати альтернативні думки; 
- приймати виважені рішення; 
- спілкування з різними людьми; 
- приймати участь у дискусіях. 
Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в 

навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для 
кращого свідомого засвоєння матеріалу. Розглянемо докладніше сучасні 
активні методи, які найбільше відповідають меті навчання іноземної мови. 

"Мозковий штурм"/ метод "колективного мозку" (brainstorming) –  
вільна форма дискусії, ефективний спосіб швидкого включення усіх членів 
колективу в обговорення. Викладач повідомляє тему, мету, правила та 
критерії оцінювання висловлювань. Далі обираються або призначаються 
експерти і секретар (секретарі), які фіксуватимуть думки студентів. 
Викладач повідомляє ситуацію, яку слід обговорити. Наприклад, "Dear 
pupils! Soon we'll celebrate the Halloween! What could we do to organize the 
unforgettable parry?" Умовою проведення "мозкового штурму" є 
доброзичливість викладача, відсутність критики ідей студентів. Кожен 
студент виступає з короткою діловою пропозицією у довільній формі, будь-
які пропозиції фіксуються секретарями (експерти допомагають секретарям 
стисло сформулювати думку). Викладач підтримує "мозковий штурм" 
підбадьорюючими й констатуючими репліками. Пропозиції студентів не 
обговорюються, не критикуються, не оцінюються, лише стисло фіксуються. 
Схвалюються навіть найоригінальніші ідеї. На заключному етапі 
проведення "мозкового штурму" складається відредагований список ідей, 
всі ідеї оцінюються, аргументуються, обираються найоптимальніші ідеї, 
оцінюється діяльність "експертів", "секретарів" і "доповідачів". 

Інша ефективна технологія, що може бути застосована для 
формування професійної компетенції, це "круглий стіл". Така технологія 
являє собою бесіду, в якій на рівних беруть участь 10-15 студентів. 
Скеровує бесіду за столом ведучий (не обов'язково викладач). Метою 
"круглого столу" не є повне вирішення проблеми, а, скоріше, обговорення, 
збір інформації, осмислення, пошук шляхів визначення проблеми, 
узгодження існуючих точок зору. Суттєвою умовою такого виду дискусії є 
наявність дійсно круглого столу, за яким учасники мають можливість бачити 
один одного, що стимулює мовленнєву активність, приводить до 
збільшення кількості висловлювань, заохочує використання невербальних 
засобів спілкування (міміка, жести). 

Технологія "акваріум" відрізняється від інших наявністю протиріч, 
протилежних думок або навіть конфліктів учасників щодо певних питань. 
Організація "акваріуму" полягає у тому, що 5-6 учасників ("риби") сідають у 
коло, навколо них стає решта студентів ("рибаки"). В обговоренні беруть 
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участь лише "риби", інші студенти лише слухають. По закінченні дискусії 
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студенти, що не брали участі в обговоренні, висловлюються щодо 
запропонованих ідей, обирають найбільш аргументовану точку зору, 
найпереконливіший аргумент і найактивнішого учасника. 

Технологія "мікрофон" – різновид загально групового обговорення, 
яка дає можливість кожному лаконічно дати відповідь на запитання, 
висловитися за певною темою або довести власну думку / позицію. Для 
організації даної технології підбирається проблемне питання. Суттєва 
деталь – наявність мікрофона (справжнього, іграшкового, намальованого, 
уявного); студенти передають його один одному, по черзі беручи слово. 
Висловлюватися може лише той, в руках якого опинився мікрофон. 
Тривалість одного висловлювання – до 1 хвилини. 

Метою наступної технології – "снігова грудка" – є знаходження 
спільних точок зору, їх узгодження. Перевагою "снігової грудки" є те, що 
майже всі студенти беруть активну участь в обговоренні проблеми. Для 
проведення цієї дискусійної технології потрібні велика кількість карток і 
ручки / маркери. Учасники отримують 5-10 карток і кожному пропонується 
написати 5-10 варіантів рішення певної проблеми. На кожній картці 
пишеться лише один варіант. Учасники об'єднуються в пари, обговорюють 
власні пропозиції та відбирають з них найбільш узгоджені (має залишитись 
трохи більше половини від загальної кількості карток). Після цього учасники 
об'єднуються у групи по 4 учні і проводять таку саму оцінку запропонованих 
рішень, знову залишаючи приблизно половину карток. Потім представник 
кожної групи захищає спільні ідеї перед загальною аудиторією. Картки 
кріпляться на дошці, коментуються, знаходяться й обговорюються схожі 
пропозиції. 

Використання ігрових технологій можна вважати інтерактивними та 
інтегративними, оскільки вони включають як елементи тренінгу, так і 
розгляд окремих ситуації та дискусії. Використання ігор у процесі навчання 
іноземних мов сприяє вирішенню таких методичних завдань: психологічну 
підготовку учнів до здійснення іншомовного спілкування; забезпечення 
необхідності багаторазового повторення мовного матеріалу; тренування 
учнів у виборі необхідного мовленнєвого матеріалу, що є підготовкою до 
ситуативного спонтанного мовлення. 

Ігри можуть бути поділені на три основні категорії: ділові ігри, рольові 
ігри, організаційно-діяльнісні ігри. Ділові ігри, як правило, використовуються 
в ході професійної освіти, оскільки вони зумовлюють наявність практичної 
роботи з моделювання різних виробничих ситуацій. Рольова гра – процес, 
у якому учасникам пропонується "зіграти" іншу людину в уявній ситуації. 
Важливими складниками рольової гри є роль та її прийняття, яке 
здійснюється на когнітивному й емоційному рівнях. Оскільки в рольовій грі 
учасник виконує роль певного персонажа, він може експериментувати і не 
боятися, що його поведінка буде смішною та неадекватною. 

У ході підготовки і проведення рольової гри викладач повинен 
враховувати ряд факторів. Так, гра має бути важливою для студентів, 
відповідати їх інтересам. Для рольової гри викладач повинен обирати такі 
ситуації, які можуть бути вирішені в рамках заняття. Важливим є також 
правильний розподіл ролей серед студентів. Механізм проведення 
рольової гри включає:  

1) студент повідомляє тему гри, ситуацію;  
2) викладач формулює інструкції до гри, перевіряє розуміння цих 

інструкцій;  
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слідкувати за вербальною і невербальною поведінкою тих, хто бере участь 
у грі;  

4) ще раз уточнюється проблема, учасникам надається можливість 
показати існуючі стереотипи поведінки в різних ситуаціях, застосувати нові 
стратегії, усвідомити й подолати власні побоювання та проблеми. В той час 
як активні учасники діють згідно отриманих ролей, решта спостерігає. 
Студенти, які не беруть участі в рольовій грі, не втручаються в дії учасників, 
але занотовують усе для подальшого обговорення. По закінченні гри 
підводяться підсумки. 

Технологія "інтерв'ю" – своєрідний діловий діалог, який проводиться 
з метою отримання оперативної, особистісної, емоційної інформації з 
проблеми. Для організації інтерв'ю обираються "інтерв'юери" ("журналісти") 
та "видатні люди". "Інтерв'юери" продумують запитання, а "видатні люди" – 
біографії, особливості професії. По закінченні "інтерв'ю" "інтерв'юери" 
повідомляють групі, про що вони дізналися. Інший варіант такої технології 
– "телевізійне інтерв'ю",  де "журналіст" і "запрошений" ведуть бесіду, за 
якою слідкує решта студентів групи. З метою успішного застосування даної 
технології студенти мають оволодіти вміннями ставити запитання, оскільки 
саме запитання підтримують динаміку інтерв'ю. 

Отже, перераховані вище активні форми навчальної роботи 
збуджують всі види пізнавальних мотивів, викликають різного роду 
позитивні емоції від нових, більш "дорослих" форм роботи, від нових типів 
взаємовідносин з викладачем, створюють атмосферу невимушеності і 
розкутості студентів, активізують процеси цілепокладання. Всі ці форми 
роботи викладача сприяють становленню зрілих пізнавальних мотивів – 
навчально-пізнавального мотиву і мотиву самоосвіти, постановці мети (в 
зв'язку з виконанням окремих навчальних дій і їх самоконтролем), 
супроводжуються позитивними емоціями. 

Застосування активних методів навчання дозволяє зробити урок 
сучасним, таким, що відповідає потребам сьогодення, підвищує мотивацію 
до вивчення мови, і надає студентам можливість проявити творчі здібності, 
ідеї, а також застосувати отримані знання на практиці.  
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МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ  
 

Олександр Васильченко, 
викладач вищої категорії,  

старший викладач, 
Ржищівський гуманітарний коледж. 

 
 У нових умовах суспільного розвитку України традиційна упродовж 
тривалого часу система трудової підготовки учнівської молоді вичерпала 
свої можливості. Мова йде про стрімку переорієнтацію ціннісних орієнтирів 
у суспільстві, продовження перебудови системи суспільного виробництва, 
що відображається відповідними змінами на ринку праці. Закономірною 
реакцією на необхідність переорієнтації і оновлення звичайної системи 
трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл став Державний стандарт 
освітньої галузі "Технологія". Він визначає, що головна мета освітньої галузі 
"Технологія" полягає у формуванні технічно, технологічно і комп’ютерно 
освіченої особистості, підготовленої до життя й активної трудової, 
гуманістичної і природовідповідної діяльності в умовах сучасного  
високотехнологічного інформаційного суспільства. Акценти в трудовій 
підготовці учнівської молоді повинні переміститися від фактичного 
ремісничого навчання до формування та розвитку творчої ініціативи, 
творчого пошуку, інтелектуального наповнення всього змісту трудового 
навчання, створення реальних умов для реалізації індивідуальних 
можливостей особистості кожного учня. Виходячи з цього, має відбутися і 
переорієнтація підготовки вчителя трудового навчання. 
 Нове бачення трудової підготовки школярів викликає необхідність 
виважено оцінити існуючі підходи та окреслити саме ті з них, які повинні 
стати основою для подальшого розвитку підготовки вчителя технологій. 
 Традиційно підготовка вчителя орієнтується на викладання певного 
шкільного предмета. Початковим спрямуванням учителів трудового 
навчання була так звана технічна праця. Тому безапеляційно було 
прийнято уявлення про трудове навчання як навчання основних способів 
обробки матеріалів (металів і деревини). Такий підхід залишався незмінним 
до останнього часу. Під впливом цього і формувалася структура 
навчального плану, яка передбачала дві лінії: психолого-
педагогічну(включаючи і методичну) і технічну підготовку майбутнього 
вчителя. За основу технічної підготовки було взято систему підготовки 
інженера металообробного профілю, запозичену в технічних вузах. 
 Але те, що було виправданим для підготовки майбутнього інженера-
техніка стало спотвореним для підготовки майбутнього вчителя трудового 
навчання. Мабуть, не варто зайвий раз доводити, що функції інженера і 
вчителя мають мало спільного. Тому неправомірним слід визначити  факт 
існування в структурі підготовки вчителя трудового навчання саме тих 
навчальних предметів, які традиційно вивчають майбутні інженери. Багато 
в чому подібну аналогію можна провести, характеризуючи підготовку 
вчителя обслуговуючої праці. 
 Без будь-якого на те обґрунтування майбутнім учителям трудового 
навчання читався курс матеріалознавства (замість більш потрібної 
технології конструкторських матеріалів), затеоретизовані курси 
електротехніки, теплотехніки в гідравліки, опору матеріалів і теоретичної 
механіки, основ взаємозамінності і технічних вимірювань, підйомно-
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транспортних машин і багато іншого. Передбачалося виконання 
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студентами курсового проекту з деталей машин також на рівні технічного 
закладу освіти. Таким чином, відбувалося невиправдане спрямування 
підготовки вчителя в бік інженерної складової, не забезпечуючи належного 
рівня психолого-педагогічної і методичної підготовки. Як наслідок, 
готувався фахівець, який міг добре знати технічні предмети, але при цьому 
не вмів спланувати заняття, визначити його виховні та розвивальні цілі, 
цікаво провести заняття, виховний захід, тощо. Можна навести безліч 
фактів, коли не всі студенти старших курсів можуть розв’язувати типові 
навчальні задачі в обсязі шкільних програм. Важко  заперечити і той факт, 
що на факультеті з року в рік приділяється недостатня увага дипломним 
роботам методичного характеру. Окреслена проблема потребує підняття 
ролі психолого-педагогічної та методичної підготовки майбутніх учителів. 
 Відсутність виваженої позиції іноді призводила до відкритого 
протистояння так званих технарів і педагогів. На жаль, позиції перших дуже 
часто переважали далеко не на користь справі. Разом з тим, методична 
підготовка вчителя недооцінювалась, і чомусь мало хто звертав увагу на 
те, що якість підготовки вчителя повинна визначати його належною 
готовністю до проведення уроків, до розвитку та виховання учнів, а не 
рівнем інженерної підготовки. 
 Нині вже стало зрозуміло, що обраний шлях був помилковим. Проте, 
як не прикро, визнають це далеко не всі, тому що звички та стереотипи 
заважають обрати нове і прогресивне. 
 Ще раз звертаючись до шкільної освітньої галузі, доречно 
зазначити, що в основу реалізації усіх її змістових ліній покладено 
проектно-технологічну та інформаційну діяльність, яка інтегрує всі види 
сучасної діяльності людини: від появи творчого задуму до реалізації 
готового продукту. Виходячи з цього перед учителем трудового навчання 
ставиться мета не лише навчити кожного учня певних трудових операцій та 
прийомів, а й формувати технічно освічену особистість, здатну швидко 
адаптуватися до стрімких змін у сучасному техногенному  середовищі. 
Тобто мова має йти вже не про звичне для багатьох поколінь трудове 
навчання, а й про початкову технічну освіту, як невід’ємний компонент 
сучасної загальної середньої освіти. 
 Окреслені кардинальні зміни, що відбуваються в шкільній освітній 
галузі "Технологія"  висувають високі вимоги до особистісних та 
професійних якостей учителя трудового навчання. Актуальними для нього 
стають внутрішня технічна культура, широка технічна ерудиція, технічний 
світогляд, активність, ініціативність, прагнення до творчості, висока 
відповідальність. Цілком очевидно, що вказані якості мають ґрунтуватися 
на глибокій професійній компетентності вчителя, тобто на основі 
фундаментальних знань. 
 Таке твердження не випадкове. Але одним із пріоритетних напрямів 
розвитку вищої освіти в усьому світі є фундаменталізація професійної 
підготовки. Саме фундаменталізація освіти покликана забезпечити 
професійну мобільність сучасного фахівця, що стає все більш актуальною  
в умовах зростаючої конкуренції на ринку праці. Принцип мобільності 
передбачає широту підготовки вчителя, його готовність до стрімких змін у 
змісті навчання, здатності швидко переорієнтуватися на викладання будь-
якого профілю трудового навчання в старій школі. У цих умовах традиційні 
навчальні предмети типу інженерних дисциплін не виправдовують свого 
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шкільної освітньої галузі. 
 Одним із ефективних засобів фундаменталізації вищої освіти 
вважається інтеграція знань. Створення інтегрованих курсів дає підстави 
по новому вирішувати проблему фундаментальної підготовки у ВНЗ. Що 
мається на увазі? 
 Традиційно фундаментальна підготовка зводиться до засвоєння 
навчальних предметів, які умовно були названі фундаментальними. До цих 
предметів для технічних спеціальностей найчастіше відносять математику, 
фізику, хімію. Але якщо для педагогічних спеціальностей таку саму роль 
виконують фізіологія, психологія та педагогіка, то ніде немає жодної згадки, 
що це так само фундаментальні предмети. 
  З нашої точки зору, фундаментальність підготовки повинна 
полягати не у засвоєнні навчальних предметів, традиційно віднесених до 
фундаментальних, а в широті та ґрунтовності знань вчителя, які 
забезпечують у перспективі професійну мобільність фахівця, розширюють 
його професійну компетентність, формують готовність до оперативного 
реагування на можливі зміни в сфері професійної діяльності, безперервне 
підвищення кваліфікації. 
 Які ж можливості фундаменталізації підготовки вчителя трудового 
навчання за рахунок створення інтегрованих курсів? 
 Першим прикладом цього може бути нова орієнтація графічної 
підготовки майбутнього вчителя трудового навчання. Запозичене у вищих 
технічних закладах освіти послідовне вивчення студентами нарисної 
геометрії та креслення в підготовці вчителів трудового навчання упродовж 
багатьох років показало свою невиправданість. Щоб усунути існуючі 
недоліки в графічній підготовці вчителів трудового навчання, виникає 
потреба створити інтегровану програму нарисної геометрії і креслення. 
Свідченням виправданого підходу до запропонованої форми інтеграції 
нарисної геометрії та креслення можна визнати той факт, що його 
запозичили у нас навіть вищі технічні навчальні заклади. 
 Другий приклад пов’язаний з так званою машинознавчою 
підготовкою майбутніх вчителів технології. Традиційно існуючий підхід до 
вивчення блоку машинознавчих дисциплін показав з часом свою 
неспроможність формувати у студентів  узагальнені знання, необхідній у 
практичній діяльності вчителя трудового навчання. Відірвані від реальних 
проблем школи знання з гідравліки, теплотехніки, опору матеріалів та 
цілого ряду інших технічних дисциплін не знаходять свого втілення у змісті 
трудового навчання школярів. 
 Навіть якщо уточнити перелік дисциплін машинознавчого блоку для 
підготовки вчителя трудового навчання, то виникає цілком доречне 
запитання: які знання з машинознавства потрібні вчителю трудового 
навчання, який на відміну від інженера, не створює машин (за винятком тих 
випадків, коли він має справу зі створенням різноманітних моделей як 
керівник гуртка технічної творчості, але потрібні для цього знання та уміння, 
далекі від тих, що потрібні інженеру)? 
 Ті  завдання, які ставляться нині перед учителем трудового 
навчання, передбачають, що він повинен всебічно ознайомлювати учнів з 
основами сучасного виробництва та забезпечувати сучасні умови для 
розвитку в них технічних здібностей. Саме така діяльність учителя 
трудового навчання передбачає потребу в знаннях про сучасні машини, 
але не на рівні їх створення та експлуатації, а більше на описово-
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учнів. Це означає, що вчителю не потрібні знання з опору матеріалів чи 
деталей машин, як це передбачено вимогам до інженера. Адже важко 
уявити собі потребу вчителя здійснювати розрахунки деталей на рівні  
інженера-конструктора в процесі проектування конкретного виробу. 
Вчителю потрібні знання про машину як засіб виконання людиною трудових 
функцій, про її еволюції, принципи дії та технічні можливості. 
 Нові орієнтири підготовки вчителя трудового навчання окреслюють 
коло актуальних проблем, які потребують невідкладного вирішення: 
створення та удосконалення науково-технічних основ, що забезпечують 
фундаментальну підготовку вчителя;  переорієнтація змісту практикумів у 
навчальних майстернях, основ технічної творчості, загальної методики 
трудового навчання та методичних курсів за спеціалізаціями; поглиблення 
рівня опанування студентами новими інформаційними технологіями та 
методами комп’ютерного моделювання тощо. 
 Суттєве оновлення шкільної освітньої галузі викликає потребу у 
постійному вдосконаленні переліку спеціалізацій підготовки вчителя. Перші 
кроки до цього зроблено. Протягом останніх років викликають підвищений 
інтерес у молоді такі спеціалізації, як: "Інформаційна техніка", 
"Конструювання та моделювання одягу", "Дизайн та основи художнього 
конструювання", "Основи підприємницької діяльності", "Основи 
менеджменту"  тощо. Подальші пошуки показують доцільність відкриття 
нових спеціалізацій: "Організатор, менеджер малого бізнесу", "Охорона 
праці у виробничій діяльності", "Інформатизація бібліотечної діяльності", 
"Автосправа".  

Технічна творчість  – важлива ланка  трудового виховання  
підготовки учнів до життя, активної участі в продуктивній праці. Розвинути 
в учнів конструктивно-технічне мислення, сформувати відповідні навики, 
навчити технічно грамотно оформляти свої пропозиції по раціоналізації 
інструментів та обладнання, з яким вони працюють, можливо тільки в 
процесі пізнання світу техніки, в ході спеціальних занять технічною 
творчістю. Чим краще учні будуть підготовлені до роботи з технікою, тим 
більше задоволення одержать від результатів своєї праці. 
 Трудова підготовка і позакласна робота по техніці покликані зіграти 
в цьому важливу роль. 
 Зрозуміло, ніхто не чекає від учнів раціональних пропозицій або 
винаходів, які можуть бути негайно впроваджені в виробництво. Важливий 
сам процес пошуку, який готує їх до творчої праці в школі, учбовому закладі, 
на виробництві,  в науковому закладі. Велике значення має не тільки те, що 
учні розв’язують технічні питання, але й те, що вони вчаться самі ставити 
проблеми, шукати резерви удосконалення виробництва.  Систематичні 
заняття технікою є в той же час важливим важелем підвищення успішності, 
сприяє більш глибокому засвоєнню учбового матеріалу. 
 Звичайно, залучати до технічної творчості учнів можна різними 
шляхами: в процесі заняття в учбових майстернях та кабінетах, в гуртках 
технічного напрямку, під час екскурсій на виробничі підприємства, в 
співдружності учнів з висококваліфікованими спеціалістами місцевих 
підприємств, в процесі виконання суспільно корисної роботи. 
 Зупинимось на дуже важливій ланці в розвитку учнів 
конструкторських знань та умінь, в удосконаленні практичних навичок 
роботи з деревом, металом та іншими конструкторськими матеріалами, в 
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технічних гуртках. 
  В нашому коледжі працює ряд технічних гуртків: радіотехнічний, 
електротехнічний, автогурток, гурток технічного моделювання.  
  Гурток техмоделювання стимулює розвиток у студентів 
пізнавальних інтересів, будить творчу думку. Працює він в коледжі на 
протязі кількох років. Студенти можуть виготовляти різні  оригінальні 
моделі, прилади для оснащення кабінетів, стенди, вузли, механізми, 
вироби. Майже всі гуртківці стають хорошими вчителями праці і креслення. 
 Розвиток пізнавальних інтересів у учнів в процесі технічної творчості 
нерозривно пов’язаний з предметами, що вивчаються: фізикою, хімією, 
математикою, кресленням, практикумами в майстернях, технологією 
металів і конструкторських матеріалів, техмеханікою, електротехнікою, 
основами техвимірювань. В технічному гуртку учні знаходять практичне 
застосування одержаних на заняттях знанням, застосовують їх в 
конструюванні і виготовленні різних об’єктів техніки, розвиваючи 
просторове уявлення, освоюючи мову графічного викладу конструктивних 
особливостей вузлів, механізмів, приладів, вивчають новинки техніки. 
 Роботу з новачками гуртка  викладач починає з вияснення рівня їх 
технічної підготовки, їх інтересів. На перших заняттях основний час 
відноситься на ознайомлення і навчання учнів володінню різним 
інструментом, в тому числі контрольно-вимірювальними, а також виконання 
основних операцій на верстатах, що є в майстернях коледжу. 
 Учні розширюють свої уявлення про професії слюсаря, токаря, 
фрезерувальника, конструктора. Велику користь для розширення цих 
уявлень мають екскурсії на підприємства міста.  
 Поступово на заняттях розвиваються творчі, конструкторські  і 
раціоналізаторські здібності учнів, формуються вміння  модернізувати 
виготовлені моделі, поліпшувати компоновку деталей, заміняти один 
матеріал другим, який  має кращі властивості. 
 Так, на заняттях  з технічного конструювання викладач поставив 
перед учнями завдання поліпшити економічність моделі яхти. Учні внесли 
ряд пропозицій по полегшенню ваги моделі, не порушуючи її технічних  
характеристик. Постільки рама моделі звичайно виготовляється з тонкого 
алюмінію або жерсті, учні вирішили змінити її вагу за рахунок пошуку більш 
легкого матеріалу і вирізання окремих частин без ослаблення жорсткості 
самої конструкцій. При цьому учні виявили ряд протиріч: вигравши в вазі, 
модель програє в міцності. 
 Одним з варіантів розв’язання цього питання було використання в 
ролі заготовок для рами пластмас, пінопласту, оргскла. Але тут необхідні 
кріпильні деталі з металу; шурупи або заклепки, що ускладнює технологію 
виготовлення. В цьому випадку зменшується вага, але ускладнюється 
технологія. І,  на кінець, обдумавши це положення, був знайдений 
оптимальний варіант матеріалу – дріт. 
 Так, поступово, від заняття до заняття учні пізнають секрети 
майстерності, оволодівають конструкторським мисленням, привчаються до 
новаторства, роблять перші кроки до освоєння майбутньої професії. 
 На заняттях учні можуть будувати або одну загальну модель, або 
працювати над кількома об’єктами, розділившись на бригади або 
працюючи індивідуально. Це в великій мірі залежить від наявності 
інструмента, матеріалу, технічної літератури. 
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 Почавши з виготовлення різних моделей, учні поступово переходять 
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до суспільно корисних виробів, інколи зовсім новим і оригінальним по своїй 
конструкції виконують їх регулювання.  
 Ще хочеться сказати, що здібність до творчої діяльності  і потреба 
до неї у учнів найбільш яскраво проявляється в позакласній роботі, в 
технічній творчості. Спостереження показують, що для творчої діяльності 
учнів характерна певна послідовність. Можна визначити такі 
взаємопов’язані етапи технічної творчості. 

І етап: розуміння  завдання (формування його) 
ІІ етап: втілення творчого замислу в план, схему, креслення; 

компонування окремих деталей по функціям; попереднє моделювання та 
експериментування; уточнення плану розв’язання 
 ІІІ етап: практичне конструювання; перевірка його, (огляд по схемі, 
регулювання, усунення недоліків, випробування в дії).  
 IV етап: удосконалення об’єкта творчості в процесі його 
експлуатації; розрахунок техніко-економічних показників, здача об’єкта;  
визначення нового творчого завдання. 
 Як правило, незнання цих етапів або ігнорування логічної 
послідовності їх виконання значно ускладнює розв’язання творчого 
завдання. 
 Взагалі, успіх в вихованні у учнів творчих, конструкторських 
здібностей залежить від трьох факторів: 

1. Підготовка, ерудиція, організаційні здібності викладача або 
керівника гуртка. 

2. Вибір тематики або об’єктів для роботи. 
3. Матеріальне забезпечення розвитку технічної творчості. 
І взагалі, залучення студентів в технічну творчість  в період навчання 

дозволяє краще готувати їх до творчості в процесі праці на виробництві, 
формує здатність і вміння працювати колективно, готовність до суспільно 
корисної продуктивної праці, виробляє особливий, оригінальний склад 
мислення. 
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 викладач української мови,  
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 коледж ім.І.Я. Франка. 
 

Глобальна мета сучасної освіти – забезпечення входження дитини у 
соціум, навчання її способів гармонійного співіснування з ним. Особливо це 
стосується студентів, майбутніх вихователів, які, вивчаючи українську мову 
за професійним спрямуванням, повинні будуть використовувати в 
майбутній професійній діяльності культурно-комунікативні засоби 
спілкування, вільно, самостійно і творчо будувати різні види і форми 
мовленнєвих висловлювань, на заняттях активно засвоювати і 
використовувати засоби мови. 

Нині компетентнісний  підхід до навчання мови є провідним у світі. Адже 
мета навчання мови полягає у тому, щоб зробити дітей компетентними і 
досвідченими в тому, що стосується її використання. Викладачі, 
організовуючи вивчення мови, повинні спиратися на потреби, мотивації, 
характеристики і внутрішні ресурси студентів. 

Мовленнєва компетентність є визначальною змістовою лінією для 
базисної характеристики мовленнєвого розвитку й освіти майбутніх 
спеціалістів. Засвоєння студентами чинників мовленнєвої компетенції – 
всіх розділів навчальної дисципліни – є основою для формування 
комунікативної компетентності, яка визначена найвищою в ієрархії 
компетенцій людини.  

Формування мовної особистості – суб’єкта з високими інтелектуальними 
і моральними якостями, який любить, знає і береже рідну мову, 
користується усіма її виражальними засобами, особливо  в своїй обраній 
професії, покладено в основу курсу української мови за професійним 
спрямуванням.  

Слід розрізняти мовленнєвий і комунікативний напрями формування 
компетентності у мовленнєвому спілкуванні. Мовленнєвий  напрям 
передбачає  вироблення вмінь і навичок у різних видах мовленнєвий 
діяльності, розвиток культури мовлення, мовленнєвої творчості майбутніх 
вихователів. Комунікативний напрям спрямований на формування 
комунікативних умінь, які пов’язані з організацією мовленнєвого 
спілкування відповідно до мотивів, цілей, завдань та з урахуванням 
соціальних норм взаємодії.   

Мовленнєва компетентність виявляється у виробленні умінь користу-
ватися усною та писемною літературною мовою, багатством її виражальних 
засобів залежно від мети висловлювання і сфери суспільного життя. Це 
уміння вести діалог, сприймати й будувати усні й писемні монологічні й 
діалогічні висловлювання різних типів, стилів і жанрів. Ці мовленнєві уміння 
є найголовнішими – підґрунтям, на якому формуватимуться найзагальніші 
мовленнєві уміння, а саме: орієнтуватися в мовленнєвій ситуації, вести 
підготовчу роботу до реалізації мовлення і планувати її, здійснювати задум, 
уміння самоконтролю і самооцінки власного мовлення, що 
забезпечуватиме готовність до мовнотворчості  в будь-якій життєвій 
ситуації. Вони складають основу мовленнєвої компетенції, яка є 
структурною складовою комунікативної компетенції і визначається як 
уміння адекватно й доречно практично застосовувати мову в конкретних 
ситуаціях спілкування і навчання, використовуючи задля цього як мовні, так 
і немовні та інтонаційні засоби виразності мовлення. 
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характеристики мовленнєвого розвитку й мовленнєвої освіти майбутніх 
вихователів. Засвоєння студентами всіх видів мовленнєвої компетенції є 
основою для формування  комунікативної компетенції.  

Виокремлення  поняття "мовленнєва компетенція"  з ланцюжка "мовна 
компетенція – комунікативна компетенція" дає змогу диференціювати 
знання мови й правил спілкування. Тож мовленнєва компетенція охоплює 
сукупність мовленнєвих комунікативних умінь, якими володіє мовець, а 
комунікативна компетенція, як вища в ієрархії компетенцій людини, полягає 
в умінні вибирати з цієї сукупності найбільш ефективну дію.  Здійснюючи 
цей вибір, мовець користується прагматичною компетенцією, яка 
передбачає вміння використовувати висловлювання відповідно до 
комунікативної мети мовця і ситуації спілкування. 

З метою виявлення специфіки професійно-мовленнєвого спілкування 
або педагогічного мовлення вихователя слід визначити його сутнісні 
характеристики, функції, принципи організації, зміст, структуру.  

Для відзначення професійно значущих комунікативних характеристик 
особистості вихователя послуговуємося терміном "професійно-
мовленнєве спілкування вихователя" .  Цей  термін позначає принципово 
обов’язкову і яскраво виражену схильність до спілкування з дітьми, 
гуманістичну спрямованість на налагоджування відносин з вихованцями, а 
також усе розмаїття комунікативних засобів і способів організації 
міжособистісної взаємодії педагога з дітьми в процесі спеціально 
спрямованої навчальної комунікації та у повсякденному спілкуванні . При 
цьому визначальним чинником, який корегує якості професійного мовлення 
і спілкування виступає професійна спрямованість на створення 
комунікативних умов для мовленнєвого розвитку дітей певного вікового 
періоду і організацію з цією метою особистісно розвивального 
мовленнєвого спілкування: повсякденне спілкування, навчальний діалог, 
інтимно-особистісне спілкування, ділове співробітництво (інтерактивний 
контакт). Це визначає сучасні комунікативні пріоритети у навчанні мови.  

Педагогічне  мовлення вихователя постійно змінюється залежно від 
методичних вимог та завдань навчально-виховної роботи у різних вікових 
групах, індивідуальних особливостей дитини. Мовлення педагога 
наслідують діти. Тому воно повинно бути нормативним, змістовним, 
діалогічним, образним, емоційним, пестливим, лаконічним.  Кожен педагог 
має бути передусім словесником, адже мовлення, за словами 
В.О. Сухомлинського, – найважливіший педагогічний інструмент, засіб 
педагогічного спілкування. 

Окрім загально-комунікативних ознак, педагогічному мовленню 
притаманні специфічні характеристики. Це духовність, яка передбачає 
усвідомлення духовної ролі слова у діяльності педагога. Наступна якість – 
діалогічність педагогічного мовлення, яка є складовою діалогічної 
орієнтації у спілкуванні  з дітьми. Змістовність мовлення – запорука його 
дієвості в навчально-виховному процесі. Нормативність мовлення 
забезпечується тоді, коли  вихователь бездоганно володіє українською 
мовою, її лексикою, граматикою, орфоепічними нормами, надає перевагу 
власне українським словам, уникає мовних кальок та русизмів. Образність 
мовлення забезпечується вмінням "малювати зорові образи" завдяки 
вдалому вживанню синонімів, епітетів, порівнянь, образних виразів, 
приказок, прислів’їв тощо. Емоційність мовлення досягається зміною 
порядку слів у реченні, добором відповідних слів, вживанням слів, які 
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передають почуття, стани, переживання, ставлення мовця до того, про що 
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йдеться. 
Пестливість  є ознакою мовлення, призначеного для дітей дошкільного 

віку. Економічність мовлення виявляється у лаконічності вислову. Потрібно 
уникати багатослів’я, частоти повтору одних і тих самих слів та 
словосполучень, зайвої пишномовності, слів-паразитів, великої кількості 
вставних слів і словосполучень. Економічність мовлення досягається 
переважанням простих речень, які логічно пов’язані між собою, над 
складними. Це говорить про загальну мовленнєву культуру, комунікативну 
компетенцію, професійне функціональне мовлення. Один із шляхів 
підвищення цього є якісне викладання даного предмета, розробка та 
застосування оригінальних педагогічних технологій, нових підходів, які б 
відповідали потребам розвитку особистості і сприяли професійному 
становленню майбутніх фахівців, розкриттю їхніх талантів, духовно-
емоційних, розумових і фізичних здібностей.  

Вивчаючи глибоко дисципліну "Українська мова за професійним 
спрямуванням", студенти вдосконалюють своє професійне мовлення, 
здобувають таку освіту, яка дає змогу досягти особистісного, професійного 
самовизначення та самореалізації. Ефективний розвиток функціонального 
мовлення можливий тільки у процесі провідної професійної діяльності, 
зміст, форми і методи якої корегуються  з характером умінь, що 
формуються.  

Проблему формування педагогічного мовлення студентів слід 
розв’язувати в цілісній системі професійного навчання майбутніх 
вихователів. Працюючи над збагаченням словника студентів професійно 
значущими словами й термінами, не просто сприяємо розширенню їхнього 
активного словника, підвищенню культури мовлення, розвитку зв’язного 
мовлення, а й готуємо їх до майбутньої професійної діяльності, вчимо 
користуватися мовою як засобом фахового спілкування.  

На практичних заняттях з української мови за професійним 
спрямуванням студенти  вдосконалюють своє мовлення завдяки 
кількісному збагаченню словника; поліпшенню виразності і зв’язності 
висловлювань; удосконаленню фонетичного аспекту мовлення; вдалому 
добору синтаксичних структур; самостійному словотворенню; оволодінню  
комплексом умінь щодо сприймання  чужого мовлення, відтворенню 
готових текстів різних стилів, створенню власних висловлювань, особливо 
усних, зв'язку розвитку мовлення з вивченням теоретичного матеріалу 
навчальної дисципліни.  

Уміння та навички зв’язного педагогічного мовлення формуємо через 
систему найрізноманітніших вправ та завдань, які виконуються у формі 
ділової зустрічі, прес-конференції, брифінгу, ділової телефонної розмови, 
дискусії, публічного виступу та ін. 

Таким чином, враховуючи мотивацію навчання, навчальний процес слід 
зосередити саме на вдосконаленні професійного мовлення майбутніх 
спеціалістів.  
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 коледж ім.І.Я. Франка. 
 

Здоров’язбережувальна освіта стає необхідною умовою підготовки 
студентів вищого педагогічного навчального закладу, тому що вчитель на 
сьогоднішній день є єдиною реальною особистістю, здатною в процесі 
навчання дітей зберегти їхнє здоров’я. Між рівнем здоров’я школярів і 
рівнем підготовленості вчителів з проблем збереження та зміцнення 
здоров’я суспільством досить чітка залежність, детермінується якістю 
професійної підготовки майбутнього вчителя до здоров’язбережувального 
навчання, формуючи його в період навчання в педагогічному вищому 
навчальному закладі [13]. 

Зауважимо, що на пріоритетності проблеми здоров’язбереження 
наголошується у Національній стратегії розвитку освіти України на 2012-
2021 роки, Постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
Міжгалузевої комплексної програми "Здоров’я нації". На актуальності такої 
діяльності в країнах Європейського Союзу вказується у низці нормативно-
правових документів щодо сприяння здорового способу життя: "Оттавська 
хартія за здоровий спосіб життя" (1986), Джакартська декларація з питань 
пропаганди здорового способу життя (1997) та ін. [9]. 

 У сучасній науці теоретико-методологічні засади, психолого-
педагогічні аспекти питань здоров’я та здоров’язбереження молоді, умови 
їх оптимізації сформульовано в працях В. Бобрицької, Д. Вороніна, 
В. Глухова, Д. Давиденка, О. Єжової, Ю. Дем’яненка, С. Омельченко, 
В. Оржеховської, Т. Федорченко та ін. 

Психолого-педагогічні дослідження щодо формування культури 
здоров’я особистості, її здоров’язбережувальної компетентності здійснили 
М. Безруких, В. Безрукова, Н. Бібік, Т. Бойченко, Є. Вайнер, В. Горащук, 
О. Дубогай, Г. Зайцев, О. Іонова, С. Кириленко, С. Кондратюк, О. Омель-
ченко, С. Омельченко, О. Савченко, Г. Сєріков, В. Оржеховська.  

Питанню теоретичних та методичних засад формування готовності 
майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбе-
режувальних технологій приділив увагу С. Гаркуша.У роботах науковця 
узагальнено наукові дані щодо необхідності формування у майбутніх 
учителів фізичної культури готовності використовувати здоров’язбере-
жувальні технології.  

В. Гайсіна вважає, що сучасна система професійної підготовки 
фахівця з фізичної культури в основному дає студенту певний обсяг знань 
та навичок, необхідних для методичної, викладацької та організаторської 
роботи. У той же час з урахуванням змін, що відбулися в останні роки, стоїть 
завдання покращення якості професійних знань та вмінь майбутніх 
фахівців, і це потребує вдосконалення усіх сторін навчально- виховного 
процесу [13].  

Ю. Мусхаріна вказує, що зміст професійної підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури на сучасному етапі повинен бути зорієнтований 
на оволодіння студентами знаннями, вміннями й навичками щодо 
формування, збереження й зміцнення здоров’я в усіх його аспектах 
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школярів [13].  
Т. Андрющенко зазначає, що завдання формування здоров’язбе-

режувальної компетентності як у дітей дошкільного віку,  так і у школярів, 
віднесених лікарями за станом здоров'я (авт.), можливо реалізувати лише 
організувавши в дошкільних навчальних закладах і школах також (на наше 
переконання) систематичну освітню роботу із зазначеної проблеми, 
оскільки знання є вагомими підґрунтям здоров’язбережувальної 
компетентності [1].  

Знання, на думку Ж. Піаже, детермінують поведінку особистості, тому 
дуже важливим є те, де і які знання здобувають діти. Однак, у контексті 
компетентнісного підходу, знання не можуть бути відчуженими від практики, 
від реального життя. Без знань, зазначала В. Старченко, немає 
компетентності, адже вона є сферою зв’язків між знаннями та практичною 
діяльністю [1]. До знань щодо впровадження здоров’язбережувальних 
технологій в освітній процес та формування здоров’язбережувальної 
компетентності та про теорію і методику організації 
здоров’язбережувального навчально-виховного середовища загальноос-
вітньої школи, як зазначають Г. Остапенко, О. Циганок,  С. Жестков 
відносяться:  

1) знання про основні поняття здоров’язбережувальної педагогіки 
(здоров’я, здоровий спосіб життя, здоров’язбережувальні технології);  

2) знання про фізичне, психічне, духовне та соціальне здоров’я та про 
чинники, які впливають на його формування;  

3) знання про класифікацію здоров’язбережувальних технологій; 
 4) знання про анатомо-фізіологічні особливості учнів різного віку;  
5) знання про сучасні системи оздоровлення учнів;  
6) знання про концепції формування здорового способу життя 

школярів. 
З усіх умінь та навичок, які необхідні майбутньому вчителю фізичної 

культури для організації здоров’язбережувального навчально-виховного 
середовища загальноосвітньої школи та формування здоров’язбе-
режувальної компетентності Г. Остапенко та ін. виокремлюють такі: уміння 
та навички впроваджувати здоров’язбережувальні технології в навчально-
виховне середовище загальноосвітньої школи; уміння та навички 
пропагувати здоровий спосіб життя серед учнів загальноосвітньої школи; 
уміння та навички організовувати здоров’язбережувальну інфраструктуру 
загальноосвітньої школи; уміння та навички складати положення про 
проведення Свята “День здоров’я";  уміння та навички працювати з 
науковою, психолого-педагогічною літературою щодо пошуку інформації 
про здоров’язбережувальну діяльність [13]. 

На переконання В. Оржеховської, педагог, який працює на засадах 
педагогіки здорового способу життя (за індивідуальними здібностями та 
якостями, що визначають його можливості та вміння самостійно шукати, 
збирати, аналізувати, представляти, передавати інформацію про здоров’я, 
здоровий спосіб життя; моделювати та проектувати об’єкти та процеси, в 
тому числі – власну індивідуальну діяльність,  приймати правильні рішення, 
творчо та ефективно розв’язувати завдання, які виникають перед ним у 
процесі діяльності) повинен активно запроваджувати у своїй повсякденній і 
професійній діяльності сучасні здоров’язбережувальні технології  і отже, 
формувати у школярів  здоров'язбережувальну компетентність [9]. 
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компетентність передбачає збереження власного фізичного, соціального, 
психічного та духовного здоров'я і здоров'я свого оточення. Вона включає: 
- життєві навички, що сприяють фізичному здоров'ю (раціональне 
харчування, рухова активність, санітарно-гігієнічний режим праці та 
відпочинку);  
- навички, що сприяють соціальному здоров'ю (ефективне спілкування, 
співчуття, розв'язання конфліктів, поведінка в умовах тиску, погроз, 
дискримінації, спільна діяльність та співробітництво);  
- навички, що сприяють духовному та психічному здоров'ю 
(самоусвідомлення та самооцінка, аналіз проблем і прийняття рішень, 
визначення життєвих цілей та програм, самоконтроль, мотивація успіху та 
тренування волі) [9 ]. 

Т. Андрющенко розроблена модель підготовки вихователів 
дошкільних навчальних закладів до діяльності з формування здоров’язбе-
режувальної компетентності дітей, яка, на наше переконання, в повній мірі 
може бути віднесена і до вчителів фізичного виховання загальноосвітніх 
шкіл. Ця модель має складатися з таких взаємопов’язаних структурних 
компонентів, а саме: 
- мотиваційно-ціннісного (сформованість усвідомленої спрямованості на 
професійну діяльність з формування здоров’язбережувальної компе-
тентності в дітей та школярів, усвідомлення педагогом ідей 
здоров’язбереження); 
- когнітивного (сукупність знань, оволодіння якими забезпечує теоретичну 
готовність вихователя, вчителя до діяльності з формування 
здоров’язбережувальної компетентності y дітей  та школярів); 
- процесуального (сукупність умінь, засвоєння яких є необхідним для 
реалізації професійної діяльності з формування здоров’язбережувальної 
компетентності у дітей  та школярів); 
- рефлексивного (аналіз, осмислення, самоаналіз діяльності, корекція 
результатів власної діяльності з формування здоров’язбережувальної 
компетентності у дітей та школярів) [1]. 

С. Гаркуша зазначає, що формування готовності майбутніх фахівців 
фізичного виховання до реалізації здоров’язбережувальних технологій 
передбачає професійне навчання педагогів, які відзначатимуться у різних 
сферах:  
– у мотиваційній сфері – сформованістю ціннісного ставлення студентів 
до власного здоров’я та ведення здорового способу життя; потреби в 
збереженні здоров’я учнів, орієнтації учнів на здоровий спосіб життя; 
наявністю потреби використовувати набуті компетентності в аспекті 
здоров’язбереження в майбутній професійній діяльності; 
– у когнітивній сфері – обізнаністю щодо методів створення здоров’я-
збережувальних технологій; знання методів профілактики травматизму та 
негативних впливів зовнішніх факторів; способів раціональної організації 
здоров’язбережувального освітнього середовища; знання з медико-
біологічного, педагогічного та метрологічного контролю рухової функції 
учнів; 
– у практично-діяльнісній сфері – умінням проектувати здоров’яз-
бережувальне середовище; створювати та використовувати 
здоров’язбережувальні технології у навчальній та позанавчальній 
діяльності школярів; здійснювати травмопрофілактичну діяльність з 
позицій біомеханічної раціональності; організовувати метрологічну 
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діагностику споруд та обладнання з позицій здоров’язбереження; 
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створювати заходи щодо профілактики в учнів шкідливих звичок; 
реалізовувати фізкультурно-оздоровчі й спортивно-масові заходи; 
– у сфері аналізу та коректування власної діяльності (рефлексивній 
сфері) – здатністю здійснювати контроль та оцінювання параметрів стану 
здоров’я, підготовленості, рухової функції учнів різних вікових груп; 
оцінювати якість використання здоров’язбережувальних технологій; 
здатність коректувати здоров’язбережувальну діяльність учнів; визначати й 
оцінювати досягнуті результати щодо збереження здоров’я дітей у 
навчальній та позанавчальній діяльності [3].  

Важливим і необхідним компонентом готовності майбутніх учителів 
фізичної культури до організації здоров’язбережувальної діяльності та 
формування здоров’язбережувальної компетентності є мотиваційний. 

М. Козуб вважає, що мотиваційний компонент готовності майбутнього 
вчителя фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності включає 
в себе:  

- усвідомлене розуміння актуальності здоров’язбережувальної діяльності 
вчителя як особистої та соціальної значущості цієї діяльності;  

- бажання оволодіти теорією і практикою здоров’язбережувального 
навчання в школі, мотивацію на підвищення професійної компетентності в  
галузі здоров’язбережувальної діяльності; 

- мотиваційну спрямованість на здоровий спосіб життя і прагнення 
передати її дітям, інтерес і прагнення до здоров’язбережувальної 
діяльності, пропаганді здоров’я, пізнавальний інтерес до педагогічних 
проблем, пов’язаних з процесами здоров’язбереження в шкільній освіті; 

- прагнення до творчого пошуку раціональних способів 
здоров’язбережувального навчання, до впровадження в практику школи 
здоров’язбережувальних педагогічних методів, засобів і прийомів 
навчання, виховання і розвитку учнів; 

- усвідомлення сенсу оволодіння основами здоров’язбереження як умови 
підвищення результативності педагогічної діяльності, яка проявляється в 
якісних змінах розвитку особистості учня та збереження його здоров’я [6].  

Реалізація зазначеної проблеми, а саме здійснення професійної 
підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання до формування 
здоров'язбережувальної компетентності школярів, віднесених лікарями до 
спеціальної медичної групи, вирішується під час  лекційних, семінарських 
та практичних занять. 

Основним видом навчальної роботи при викладанні курсу “Методика 
фізичного виховання у спеціальних медичних групах" є лекція, яка створює  
фундаментальну базу знань студентів з даної дисципліни. 

Сучасний рівень підготовки студентів орієнтує  викладача на перехід 
від педагогічного традиціоналізму до впровадження нових форм і методів 
проведення лекційного заняття, зазначає М. Махінова. Саме тому і  
запроваджується читання інтерактивної лекції. Інтерактивна лекція 
дозволяє поєднати керуючу роль викладача з високою активністю студентів 
на основі використання сучасних інтерактивних технологій [8]. 

Викладання програмного матеріалу здійснюється шляхом активізації 
знань студентів як ретроспективних, що побудовані на базі 
міждисциплінарних зв’язків, так і новостворених, які студент отримує під час 
лекції за допомогою викладача та самостійного мислення. 
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На відміну від традиційної, інтерактивна лекція зводить до мінімуму 
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монолог викладача і надає перевагу діалогу лектора і студента, під час 
якого студенти поступово набувають необхідних знань.  

Перевагами інтерактивної лекції є можливість опрацювання великої 
кількості інформації, налагодження оперативного зворотного зв'язку зі 
студентами, інтенсифікації педагогічної праці, мобілізації мислення, знань 
та умінь студента, реалізація інтерактивних методів навчання, досягнення 
високих результатів навчальної діяльності [6]. Головна рушійна сила 
інтерактивної лекції – це самостійне здобуття знань студентами  під 
керівництвом викладача. 

Не менш значимою є лекція-конференція. Лекція-конференція 
проводиться як науково-практичне заняття із заздалегідь поставленою 
проблемою і системою доповідей тривалістю 5-10 хвилин. Кожен виступ 
являє собою логічно завершений текст у межах програми, що 
запропонована викладачем. Сукупність представлених виступів дозволяє 
всебічно висвітлити проблему. У кінці лекції викладачем підводиться 
підсумок самостійної роботи і виступів студентів, формулюється основний 
висновок. 

Поглиблення теоретичного рівня, ознайомлення із сучасним станом 
питання, експериментальними дослідженнями, висвітленими в періодичних 
виданнях, передовим досвідом вчителів, методичною літературою є 
основним завданням семінарів. Важливим у цьому плані є проведення 
нетрадиційних  семінарських  занять, зокрема, занять – обмін  інформацією. 
Студентам пропонується завдання підібрати літературу, інформацію з 
Internet, з фахових періодичних видань, в яких би в тій чи іншій формі 
висвітлювалася тема семінару, продумати і запропонувати план вивчення 
досліджуваного питання. Одне з головних завдань, які ставить  перед 
собою викладач, – організація обміну знаннями, які  здобувають студенти 
під час роботи зі своїми "джерелами", піклування про дотримання 
регламенту, відфільтрування інформації. 

Одним із перспективних шляхів удосконалення майбутніх вчителів 
фізичного виховання, озброєння їх необхідними знаннями, практичними 
уміннями і навичками є використання активних форм і методів навчання. 
Активні методи навчання в курсі “Методики фізичного виховання у 
спеціальних медичних групах" дають можливість формувати знання, 
професійні уміння і навички студентів щодо формування 
здоров'язбережувальної компетентності школярів, віднесених лікарями за 
станом здоров’я до спеціальної медичної групи.    

На навчальних заняттях з методики фізичного виховання у 
спеціальних медичних групах використовуються: 
- ігрові методи, зокрема, конкурси з теми "Індивідуальні оздоровчі 
програми", які спонукають до активної підготовки; 
- розв’язання педагогічних ситуацій, які спонукають до активізації мислення; 
- колективні та групові методи роботи на заняттях, зокрема, колективне 
складання планів-конспектів уроків з фізичної культури; 
- метод захисту: захист підготовлених повідомлень про ті чи інші оздоровчі 
технології; 
- випереджаюче навчання: до прикладу, підготовка  повідомлень на задану 
тему: “Класифікація фізичних вправ", “Здоров'язберігаючі інноваційні 
технології", “Естетотерапія як система інтегративної терапії" тощо;  
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- завдання вибору: до прикладу, із запропонованих варіантів рухливих ігор 
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вибрати ігри, які можна проводити з школярами хворими на гіпертонію чи-
то будь-яке інше захворювання. 

Перехід від індустріального до насиченого інформаційно- 
технологічного простору, зазначає В. Муромець, відкриває нові орієнтири у 
соціокультурному житті суспільства, що якісно змінює освітні потреби щодо 
підготовки та подальшої професійної діяльності сучасного педагога. Відтак 
стає актуальним питання щодо формування здоров’язбережувальної 
компетентності майбутніх педагогів шляхом залучення до освітнього 
процесу різних видів художньо-творчої діяльності у формі 
естетотерапевтичних засобів. На переконання В.Муромець, важливою 
складовою суспільного розвитку, умовою та основою стабільності соціуму 
є фізичне та психологічне здоров’я населення. У цьому контексті важливу 
роль відіграє вплив різних видів мистецтва на емоційно-чуттєву сферу 
особистості (також і школярів, віднесених лікарями за станом здоров'я до 
спеціальної медичної групи) з метою створення для неї психологічного 
комфорту та розкриття творчого потенціалу [9]. 

На думку О.Федій, саме естетотерапія, що визначається як система 
інтегративної терапії, яка передбачає лікування кольором, рухом, драмою, 
малюнком, звуком тощо, несе в собі інструменти збереження цілісності 
людської особистості, її духовного ядра. Не маючи протипоказань, 
естетотерапія може бути  використана не лише у психотерапії, а й у 
педагогічній діяльності[15]. 

Виділяють ізотерапію, музикотерапію, танцювальну терапію, 
драмотерапію, казкотерапію, бібліотерапію, маскотерапію, етнотерапію, 
ігротерапію, кольоротерапію, фототерапію, куклотерапію, ароматерапію,  
роботу з піском та глиною, кінотерапію, ландшафтну терапію, 
пластікодраму тощо. Крім того, кожен із цих видів має безліч 
естетотерапевтичних технік, які застосовуються для вирішення внутрішніх 
і міжособистісних конфліктів, кризових ситуацій, травм, невротичних і 
психосоматичних розладів тощо [9]. 

Ще одним засобом пропаганди та впровадження здоров’язбе-
режувального виховання є розробка студентами бюлетенів з 
рекомендаціями  для батьків. До прикладу бюлетень наступного змісту: 
“Шановні батьки, Вам необхідно пам'ятати, що різноманітні функціональні 
розлади дітей, ускладнення після перенесених захворювань є факторами, 
що значно обмежують рухову діяльність дітей, знижують їхню 
працездатність, перешкоджають активній участі у навчальному процесі і 
громадській діяльності. 

Під впливом хворобливих явищ, навіювань родичів і часто 
невиправданих обмежень з боку лікарів діти вважають, що більшість 
фізичних навантажень їм протипоказана; багато з них просто не розуміють 
оздоровчої ролі м'язової діяльності і не бажають займатися фізичними 
вправами. Отже, враховуючи вищесказане, необхідно: 
- забезпечувати рухову активності учнів в позаурочний час, так як рухова 
активність сприяє збільшенню в клітинах організму особливих речовин – 
нейропептидів, що сприятливо позначається на настрої дитини, підвищує 
працездатність, покращує емоційний стан учнів [11]; 
- частіше проводити з дітьми психогімнастичні вправи: вправи на 
зосередження, вправи для зняття стресу, ігри медитації, комплекси 
фізкультхвилинок для очей, вправи для розвитку слуху і зору, дихальні 
вправи тощо; 
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терапію, казкотерапію, куклотерапію та ароматерапію. 
Прийміть до уваги приблизні строки поновлення занять фізичними 

вправами після деяких гострих захворювань". 
Подібні завдання сприятимуть поглибленню і розширенню знань 

студентів щодо формування здоров’язбережувальної компетентності 
школярів та особливості організації пропаганди здоров’язбережувальних 
технологій серед батьків, діти яких віднесені лікарями за станом здоров'я 
до спеціальної медичної групи. 

Важливою часткою навчальної діяльності на практичних заняттях є 
аналіз педагогічних ситуацій, так як певна складність процесу навчання 
фізичних вправ учнів, віднесених лікарями за станом здоров'я до 
спеціальної медичної групи, полягає в тому, що їх поведінка на уроках 
фізичного виховання неоднорідна. Частина з них, незважаючи на 
обмеження, дуже активна, емоційна, намагається підвищити рівень 
фізичних навантажень. Інші, навпаки, пригнічені і пасивні, займаються без 
бажання, часто з будь-якого приводу ухиляються від занять. Тому 
індивідуальний підхід до цього контингенту школярів особливо важливий 
[5]. 

Таким чином, наука і практика доводять, що лише за умови 
усвідомлення цінності здоров'язбережувального навчання, потреби бути 
здоровими і прагнення досягти цього можна сформувати культ здоров'я, 
здорового способу життя і культури здоров'я. 
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ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ  
ДО ЗДОРОВ'Я 

 
Валентин Мосціпан, 

викладач вищої категорії,  
викладач фізичного виховання, 

Прилуцький гуманітарно-педагогічний 
 коледж ім.І.Я. Франка. 

Постановка проблеми. Сучасні суспільні відносини, стан культури та 
науки, соціально-економічна, демографічна та політична ситуації в країні 
висувають певні вимоги до вступаючого в життя покоління. Ці вимоги 
включають професіональні якості молодого фахівця, творчий, моральний, 
етичний та фізичний розвиток особистості. Саме ці складові 
індивідуальності повинні забезпечити подальшу реалізацію людини у 
професійному, громадському та особистому житті, привести до 
високопродуктивної, здорової життєдіяльності [1]. 

На сучасному етапі, враховуючи погіршення екологічних умов, 
зниження рівня життя населення, скорочення медичних і соціальних 

http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/FViS-2012-1/078-85.pdf
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/FViS-2012-1/078-85.pdf
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державних програм на перший план висувається проблема фізичного 
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здоров'я населення взагалі та підростаючого покоління зокрема. 
Зростання потреби суспільства у формуванні здорового і фізично 

активного покоління знайшло відображення в навчальних планах та 
програмах, діючих у ВНЗ: обов'язковими стали курси валеології, велику 
увагу приділяють екологічній і санітарно-гігієнічній освіті студентів, до 
базової навчальної програми включено складний комплекс завдань щодо 
сприяння різнобічному розвитку майбутніх фахівців, дисципліні "Фізичне 
виховання" відводиться найбільша кількість годин [3]. 

Але, як показує досвід, результативність цих заходів досить низька і 
має тенденцію до зниження. Сьогодні студенти мають менше можливостей 
для заняття фізкультурою та спортом у зв'язку зі зменшенням кількості 
діючих спортивних споруд, спортивних гуртків та секцій, з необхідністю 
оплачувати заняття в цих секціях, все більша кількість студентів працює в 
позаурочний час. Студенти не мають достатньо часу на фізичне оновлення, 
погіршуються якісні показники життя, зростають стресові ситуації, 
спостерігається недбале ставлення до свого здоров'я, розповсюдження 
шкідливих звичок, зниження рухової активності. Як наслідок, з кожним 
роком збільшується кількість студентів, яким рекомендовані заняття в СМГ, 
рівень фізичного здоров'я та фізичного розвитку знижуються від курсу до 
курсу, що призводить до відчутних порушень психічного та фізичного стану 
молоді та зростання кількості хронічних захворювань серед студентів. 

Навчання в коледжі більшою мірою пов'язують з наданням певних 
знань, виховна робота залишається декларативною, а стан здоров'я 
студентів і їх відношення до свого здоров'я зовсім залишаються поза 
увагою викладачів та вихователів. Але ж недбале ставлення студентів до 
здоров'я, фізична пасивність, відсутність звички та потреби в заняттях 
фізкультурою та спортом знаходять відображення як на здатності студентів 
вести активний спосіб життя, засвоювати матеріал під час навчання, так і 
на якостях фахівця у майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання вивчення 
ціннісних орієнтацій студентської молоді, проблеми цінності здоров'я, 
формування у студентів ціннісного ставлення до здоров'я, фізичної 
культури та здорового способу життя висвітлюються в працях українських і 
зарубіжних авторів: Антіпова Ю.С., Гореленка О.С., Волкової С.С, 
Жданової Ю.В., Лісчишина Г.В., Марчук С.А., Науменко Ю.В., .Ярошенко 
П.В. та ін. 

Так, Ярошенко П.В. вважає, що особливості способу життя студентів 
найчастіше негативно позначаються на стані здоров'я, якості життя та 
одержанні необхідного рівня професійних знань [7].  

Волкова С.С. визначає фактори, що впливають на здоров'я людини 
та зауважує, що в освітніх закладах не приділяють належної уваги і не 
займаються належним чином вихованням потреби здоров'я і як наслідок 
цього, не формують у студентів наукового розуміння його суті [2]. 

Метою даної статті є розкриття необхідності виховання у студентів  
ціннісного відношення до здоров'я, визначення факторів, що впливають на 
формування у молоді системи цінностей, в якій здоров'я та фізична 
активність посідають важливі місця, як запорука подальшого життєвого 
успіху, як важлива умова самореалізації людини. 

Виклад основного матеріалу.  Зміни, що відбуваються в 
суспільному житті країни, не обійшли й свідомість студентської молоді, як 
найсприйнятливішої і найбільш відкритої до змін частини суспільства, 
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безпосередньо торкнулися ціннісних засад підростаючого покоління. У час, 
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коли відсутні традиційні механізми контролю, які раніше виконували релігія, 
сім'я, ідеологія, в житті людей стихійно з'явилася велика кількість нових 
цінностей. Разом з цим змінюється відношення і до глобальних цінностей 
людства, таких як Людина, її Життя та здоров'я [5]. 

При вивченні проблеми відношення молоді до свого здоров'я доречно 
звернутися до педагогічної аксіології, як наукового напряму, в основі якого 
полягає утвердження цінностей людського життя, цінностей виховання і 
навчання, цінностей педагогічної діяльності і освіти взагалі. В аксіологічній 
ієрархії здоров'я відносять до розряду вищих, універсальних цінностей, які 
мають всеосяжне та позачасове значення. Здоров'я вважають основною 
характеристикою людського існування і визначають як сукупність 
потенційних і реальних можливостей особистості в реалізації своїх  дій   без   
погіршення   фізичного і духовного   стану.   Здоров'я   формується під 
впливом сукупності факторів, які іменуються як здоровий спосіб життя. 

Ціллю нашого дослідження є з'ясування відношення студентів до 
здоров'я як цінності та виявити фактори, які впливають на формування 
відношення студентів до свого здоров'я. 

В опитуванні приймали участь 120 першокурсників Прилуцького 
гуманітарно-педагогічного коледжу (80 дівчат і 40 юнаків). Для дослідження 
використовували методику вивчення ціннісних орієнтацій М.Рокіча, завдяки 
якій визначається змістова направленість особистості, з'ясовується 
відношення до оточуючого світу, до інших людей, до себе, визначається 
основа життєвої концепції і "філософії життя". 

Вивчаючи термінальні цінності (цінності – цілі) першокурсників, ми 
розподілили 18 цінностей на п'ять груп: фізичні, етичні, професійно-
мотиваційні, філософські та матеріальні. Переважна кількість студентів 
(35% від кількості опитаних) визначали фізичні цінності, до яких належать: 
"здоров'я" (фізичне та психічне), "впевненість в собі" (внутрішня гармонія, 
свобода від внутрішніх суперечностей), "активна життєва позиція" (повнота 
та емоційна насиченість життя) та "продуктивне життя" (максимально повне 
використовування своїх можливостей, сил, здібностей), як найбільш 
значущі в житті. В групі фізичних цінностей цінність "здоров'я", як 
найважливішу, визначили 59% студентів, "впевненість в собі" – 17%, 
"активну життєву позицію" – 14%, "продуктивне життя" – 10%. 

Аналізуючи одержані дані можна зробити висновок, що студенти 
розуміють важливість наявності хорошого здоров'я, віддають значну 
перевагу цій життєвій цінності. 

Такі відповіді студентів не дивують, тому що про дбайливе ставлення 
до здоров'я, про необхідність фізичних вправ, про шкідливість паління та 
алкоголю з дитинства розповідають в сім'ї, в дошкільних закладах, в школі, 
коледжі, в засобах масової інформації. Виникає резонне питання: чому у 
сучасних студентів такий низький рівень фізичного здоров'я, такий слабкий 
фізичний розвиток та рухова активність, велика кількість хронічних 
захворювань і такий великий рівень вживання алкоголю, нікотину, 
наркотичних речовин? 

Більшість опитаних студентів (60%) визнають, що вживають нікотин, 
16% пробували наркотики, 40% одержували пропозиції спробувати, 57% 
вважають алкоголь важливим атрибутом дозвілля. Крім занять з фізичного 
виховання, передбачених навчальним планом, лише 7% першокурсників 
регулярно відвідують спортивні секції, 25% займаються спортом час від 
часу. 
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Таким чином, більшість студентської молоді визнає важливість 
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здоров'я, вважає, що здоровим і сильним бути краще, ніж хворим та 
слабким, проте лише невелика кількість опитаних докладає зусиль до 
зміцнення та покращення свого стану. 

Формування відношення молоді до свого здоров'я відбувається під 
впливом складного комплексу факторів.Так, важливим чинником процесу 
формування ставлення до здоров'я є сім'я, як істотна частина життя 
людини. Витоки описаної гнітючою ситуації криються саме у сім'ї, де 
найчастіше проблему зміцнення здоров'я вирішують медикаментами, а 
фізичному розвитку дітей і вихованню ціннісного ставлення до здоров'я не 
приділяється належної уваги. 

При вихованні у молоді ціннісного відношення до здоров'я не можна 
залишити без уваги фактор впливу мікро – та макро – середовища. Людина 
є частиною народу, держави, суспільства в цілому, і її відношення до 
власного здоров'я є відображенням загального ставлення до цієї проблеми, 
яка склалася в суспільстві [4]. 

Необхідно враховувати також вплив культурних, історичних і 
моральних цінностей суспільства на формування особистості. Національна 
ментальність українців, культурні, національні та християнські традиції, що 
складалися віками, створюють сприятливу основу для виховання 
здорового покоління. Прикладом можуть служити українські козаки, серед 
яких здоров'я і хороший фізичний розвиток мали важливу роль. 

Під час навчання у ВНЗ для студентів важливу роль має фактор 
впливу безпосереднього оточення, тобто студентського середовища. 
Вплив, як фактор, може бути і позитивним і негативним. Форми проведення 
вільного часу, шкідливі звички, що розповсюджені серед студентів, 
загальний моральний клімат колективу можуть відіграти рішучу роль в 
процесі формування відносин молоді до здоров'я [6]. 

Безумовно важливим чинником, що впливає на становлення 
особистості, на формування відношення її до здоров'я, є безпосередньо 
навчально-виховний процес, що відбувається у навчальному закладі. З 
одного боку в коледжі підвищується і ускладнюється навчальна програма і 
не залишається часу на фізичні вправи, які повинні сприяти гармонійному 
розвитку, нормальному життю та оптимальному функціонуванню організму, 
з іншого боку не ведеться активна агітація за здоровий спосіб життя і не 
відбувається належного контролю за станом здоров'я студентів. 

Треба звернути увагу, що при вихованні у студента ціннісного 
відношення до здоров'я дуже важливо враховувати власний приклад 
педагогів коледжу. Саме їх ціннісні пріоритети і ставлення до проблеми 
здоров'я і фізичного виховання мають відіграти значну роль при 
формуванні відносин студентів до цих питань. 

Висновки. Вирішити проблеми виховання ціннісного відношення до 
здоров'я можливо поєднуючи духовний і фізичний розвиток молоді, 
підвищуючи рівень загальної культури, орієнтуючи студентів на кращі 
моральні та культурні цінності людства, формуючи високі морально-етичні 
ідеали. Активну участь у вирішенні цього питання повинні приймати вищі 
навчальні заклади, завдання яких полягає в підготовці нової людини, 
орієнтованої на нові життєві цінності, серед яких здоров'я постає як одна з 
найголовніших соціальних та особистих цінностей. В навчально-виховному 
процесі необхідно враховувати визначені фактори впливу на формування 
ціннісного відношення до здоров'я і сприяти вихованню фізично, психічно і 
соціально здорового члена суспільства. Пріоритетною повинна стати роль 
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освітніх програм, направлених на збереження і зміцнення здоров'я 
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студентів, формування активної мотивації турботи про власне здоров'я і 
здоров'я оточуючих. 
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У сучасному виробництві все ширше застосовується подання 
інформації у вигляді графічних залежностей, як найбільш економічних, 
наочних і змістовних. Графічні засоби подання інформації застосовуються 
в різних галузях народного господарства для того, щоб полегшити процес 
мислення, уяви, прискорити розв’язання проблеми. Малюнок, схема, 
креслення є компактним засобом, за допомогою якого думки передаються 
у вигляді графічних висловлювань. Тому сучасні учні повинні володіти 
необхідними знаннями та уміннями для читання та виконання графічних 
документів. 

Таким чином, існує потреба у системі освіти до підготовки вчителів 
технологій у педагогічних ВУЗах, які здатні організувати графічну діяльність 
учнів у процесі технологічного навчання. 

Розв’язання завдань технологічної освіти потребує переосмислення 
системи підготовки майбутніх учителів. Професійно значущі якості вчителя 
технологій безпосередньо пов’язані з його графічною підготовкою, яка 
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становить важливу складову компетентності фахівця. Уміння розв’язувати 
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професійно орієнтовані інженерно-графічні задачі значною мірою 
визначають якість педагогічної діяльності в цілому, успішність реалізації 
завдань трудової і графічної підготовки школярів. У цьому контексті 
актуальною постає проблема дослідження змісту й завдань формування 
графічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення 
загальнотехнічних дисциплін. 

Проблеми технологічної освіти у своїх працях висвітлювали 
В. Сидоренко, О. Коберник; питанням професійної підготовки майбутніх 
учителів технологій у своїх працях приділяли С. Вольянська, А. Грінченко, 
В. Коцур, В. Олійник, Л. Оршанський, В. Стешенко, О. Торубара та ін. 

Особливості змісту та методики реалізації графічної підготовки 
школярів і студентів висвітлювали В. Виноградов, І. Вишнепольський, 
А. Гедзик, С. Дембінський, О. Джеджула, В. Забронський, І. Ройтман, 
В. Сидоренко та ін. Основам формування системи графічних знань і вмінь 
присвячені дослідження Л. Гриценко, І. Голіяд, П. Дмитренка, В. Селезня; 
графічної компетентності – С. Коваленко, Т. Олефіренка. 

Нові підходи до реформування освітньої галузі "Технології" та 
методики її реалізації в загальноосвітній школі викликали необхідність 
модернізації графічної підготовки майбутнього вчителя технологій, зокрема 
формування у нього графічної компетентності, адже пріоритетною 
функцією педагога є оперування образними графічними, схематичними та 
знаковими моделями об’єктів, що дозволяють в абстрактній, символічній 
формі відтворювати відповідність об’єктів та їхніх графічних зображень. 

Аналіз науково-теоретичних джерел указує на різні підходи вчених 
щодо поняття "компетентність" (від лат. сompeto) – володіння знаннями, що 
дозволяють судити про будь-що: обізнаність, ерудованість; обізнаність 
робітника щодо конкретної професійної діяльності та професійного 
середовища, в якому він діє, інтегрованих у здатність ефективної реалізації 
у практичній діяльності своєї професійної кваліфікації і досвіду [6, c. 80]. 

Охарактеризуємо поняття "компетентність", "професійна компе-
тентність" та "графічна компетентність". 

Сучасні словники визначають компетентність як поінформо-
ваність, добру обізнаність, тямущість, авторитетність або наявність 
достатніх знань в якій-небудь галузі. Серед визначень компетентності 
найбільшого поширення у вітчизняній науковій літературі набуло 
визначення компетентності як сукупності знань і вмінь, необхідних для 
ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати 
наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію. 

Аналіз різних підходів до проблеми професійної компетентності в 
цілому свідчить, що більшість дослідників пов’язує це поняття з конкретною 
професією в матеріальній чи духовній сфері. Загальновизнаними є такі 
характеристики професійної компетентності: розуміння суті завдань, що 
виконуються; знання досвіду в професійній сфері й активне його 
впровадження; уміння обирати засоби, адекватні конкретним обставинам; 
почуття відповідальності за досягнуті результати; здатність оцінювати 
власні помилки й коригувати їх [9, c. 7]. 

Критерієм якості підготовки випускників вищих навчальних закладів 
виступає професійна компетентність складовою частиною якої є графічна 
компетентність.  

У сучасній теорії технологічної освіти графічна компетентність 
розглядається як необхідна умова готовності майбутнього вчителя до 
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сформованості графічних знань і вмінь, які можуть виступати дієвим 
засобом професійної діяльності.  

У більш широкому розумінні графічна компетентність повинна 
відображати здатність учителя прогнозувати, планувати і коригувати свої 
дії, будувати процес діяльності в образах, а потім вже втілювати його в 
реальні дії чи процеси. Уміння створювати в уяві образи об’єктів діяльності 
й оперувати ними – характерна особливість інтелекту людини. Вона 
полягає у можливості довільно актуалізувати образи на основі заданої 
графічної інформації (у процесі розв’язування конкретної задачі), 
видозмінювати їх під впливом різних умов (навчальних чи виробничих) або 
за власною ініціативою, вільно перетворювати їх і на цій основі створювати 
нові образи, суттєво змінені порівняно з початковими. Поняття графічної 
компетентності охоплює сукупність таких важливих якостей, як уважність і 
спостережливість, здатність до логічних міркувань, точність і координація 
рухів тощо [9, c. 8].  

Основне завдання навчального процесу ВНЗ технологічної освіти 
полягає в тому, щоб навчити студентів застосовувати здобуті теоретичні 
знання для аналізу і пояснення реальних об’єктів і явищ, вирішення 
графічних задач, з якими вони стикаються у навчальному та повсякденному 
житті із використанням творчого підходу. Тому необхідно пов’язувати 
теоретичні проблеми з життєвим і навчальним досвідом студентів. 

Велике значення для вирішення цієї проблеми, формування 
графічної компетентності, відіграють міжпредметні зв’язки загально-
технічних дисциплін, які вивчають студенти протягом навчального процесу. 

Міжпредметні зв’язки – це вираження фактичних зв’язків, що 
встановлюються в процесі навчання або в свідомості студента, між різними 
навчальними предметами. 

Під міжпредметними зв’язками загальнотехнічних дисциплін ми 
розуміємо покращення системи знань студентів про наукові основи 
виробництва і набуття практичних умінь і навичок у навчальному процесі, 
шляхом зв'язку з усіма елементами дисциплін професійного циклу, а саме, 
з технічними, технологічними знаннями, працею, предметом і знаряддями 
праці, цілеспрямованою діяльністю, відношенням до графічних об’єктів, 
праці, фізичними і хімічними законами та явищами тощо. 

Вирішення проблеми міжпредметних зв’язків відіграє важливу роль 
при визначенні змісту, методів і організації процесу навчання. Особливо 
важливого значення вона набуває для педагогічних навчальних закладів, в 
яких навчально-виховний процес повинен будуватися на основі органічного 
поєднання загальної і професійної освіти. 

Загальнотехнічна підготовка – це процес, у результаті якого студент 
набуває уміння сприймати, аналізувати, систематизувати, створювати і 
передавати різну технічну і технологічну інформацію про предмети та 
явища галузей народного господарства. Ці знання, уміння та навички 
мають спрямований практичний характер і безпосередньо пов’язані з 
професійною підготовкою майбутніх вчителів трудового навчання. 

Саме так можна охарактеризувати майбутніх учителів технологій, які 
здобувають таку підготовку при вивченні загальнотехнічних дисциплін у 
педагогічному коледжі. 

Під загальнотехнічними дисциплінами ми вбачаємо наукові факти, 
поняття, закони, теорії, методи і прикладні знання, які відібрані з 
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урахуванням вимог сучасних основ виробництва, політехнічних і 
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технологічних задач системи технологічної освіти. 
У Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі ім. І. Я. Франка у 

процесі підготовки студентів спеціальності "Технологічна освіта" засто-
совуються міжпредметні зв’язки у процесі вивчення загальнотехнічних 
дисциплін. 

Навчальним планом підготовки студентів спеціальності "Техно-
логічна освіта" передбачено вивчення загальнотехнічних дисциплін, які 
відносяться до предметів професійного циклу. Цикловою комісією 
викладачів загальнотехнічних та спеціальних дисциплін забезпечується 
повноцінне вивчення зазначених дисциплін, зокрема: "Нарисна геометрія 
та креслення", "Методика викладання креслення", "Методика навчання 
технологій", "Основи виробництва", "Практикум з обробки матеріалів 
(деревини, металів)", "Робочі машини", "Енергетичні машини", 
"Електротехніка". 

Загальнотехнічні дисципліни викладаються за розробленими 
навчальними програмами викладачами коледжу, включають основи техніки 
і технологій, основи виробництва, фізичні та хімічні явища та процеси. 

Завдання викладача полягає в тому, щоб полегшити засвоєння 
студентами графічних понять, які у процесі вивчення дисциплін завжди 
існують у єдності, як інтегровані знання і забезпечують виконання 
технологічного процесу від початку до закінчення. 

Оскільки загальнотехнічні дисципліни вивчаються починаючи із І 
курсу до IV курсу, то викладачі повинні спиратися на міжпредметні зв’язки, 
які сприяють формуванню графічної компетентності за допомогою яких 
студенти свідомо розуміють і засвоюють сутність фізичних і хімічних явищ, 
принципи роботи простих і складних механізмів, які притаманні сучасному 
виробництву. 

Наведемо інший аргумент значення міжпредметних зв’язків. У 
процесі трудової діяльності студенти встановлюють, що для досягнення 
поставленої мети, необхідні знання, які виділяють і пояснюють властивості 
предметів, відношення їх із іншими предметами, явищами і процесами. 
Наприклад, щоб виготовити виріб у майстерні чи з деревини чи з металу, 
студенти повинні дотримуватися технологічного процесу, який не можна 
порушувати. Спочатку виникає ідея, яку відображають на ескізі, після 
аналізу конструкції виконується креслення виробу і розробляється 
технологічна карта. Наведений приклад показує, що студенти без 
засвоєння знань про типи ліній, масштаби, нанесення розмірів, ескіз, 
комплексне креслення, які вони отримують на заняттях технічного 
креслення виготовити якісний виріб не можуть. 

Існує два підходи в реалізації проблеми міжпредметних зв’язків [2, 
с. 15]: 

- усунення дублювання вивчення одних і тих же законів, понять у 
різноманітних навчальних програмах, що враховується при розробці 
навчальних програм дисциплін; 

- спрямований на поглиблення і розширення системи знань і умінь 
по предметах, які вивчаються. 

При вивченні загальнотехнічних дисциплін міжпредметні зв’язки 
можуть здійснюватися за наступними напрямами: 

1. Внутрішньопредметні зв’язки, які виражаються: 
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- у використанні знань та умінь, отриманих студентами у процесі 
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навчання в школі у попередні роки, із власного життєвого досвіду та у 
процесі вивчення дисципліни; 

- у застосуванні теоретичного матеріалу про сучасні досягнення у 
сферах галузей народного господарства, які не увійшли до змісту 
навчальної програми дисципліни; 

- у зв'язку з позакласною роботою. 
2. Зв'язок із іншими навчальними дисциплінами: 
- використання сутності фізичних, біологічних, географічних і 

хімічних понять і законів; 
- зв'язок із технічними та інженерними науками. 
Пояснимо, як відбувається зв'язок графічної підготовки студентів із 

загальнотехнічними дисциплінами. Зміст зв’язку технічного креслення з 
іншими дисциплінами збагачує і поглиблює засвоєння студентами знань 
про науково-технічні основи виробництва й оволодіння уміннями в наслідок 
виконання практичних завдань. 

Для здійснення міжпредметних зв’язків загальнотехнічних дисциплін 
необхідні виконання наступних умов: 

- у програмах технічного креслення, нарисної геометрії, методики 
навчання технологій, обробки матеріалів вивчаються, теми одного й того ж 
змісту або схожі (наприклад, типи лінії, нанесення розмірів, різьба, 
з’єднання деталей тощо); 

- поняття, закони, які вивчаються на заняттях однієї дисципліни, 
можуть служити основою для вивчення тем іншої дисципліни, а в сукупності 
дають можливість зрозуміти наукову основу процесів і явищ, які виникають 
у процесі роботи механізму (наприклад, змінний струм, який вивчають на 
заняттях "Електротехніки" є основою для вивчення будови і принципу 
роботи машин змінного струму на заняттях з дисципліни "Енергетичні 
машини"); 

- окремі теми дисципліни дають значний досвід для вивчення 
інших дисциплін (наприклад, у процесі вивчення розділу "Основи 
напівпровідникової техніки" дисципліни "Електротехніка" студенти 
знайомляться з позначенням деталей на схемах, що дозволить 
використовувати отримані знання для побудови електричних схем на 
заняттях "Нарисної геометрії та креслення"). 

Зміст міжпредметних зв’язків який використовується для форму-
вання графічної компетентності залежить від навчального матеріалу 
дисциплін, від його розташування в навчальних програмах. У деяких 
випадках доцільно використовувати зв’язки з декількох дисциплін, якщо 
цього потребує зміст заняття. У навчальному процесі необхідно встановити 
дидактичну сутність міжпредметних зв’язків, щоб вони позитивно впливали 
на засвоєння знань і на формування умінь. 

Міжпредметні зв’язки загальнотехнічних дисциплін дозволяють: 
- на основі аналізу схем обладнання чи механізмів розкривати їх 

будову та принциповість роботи; 
- збагатити і поглибити тему, яка вивчається, виявляти її зв’язки із 

іншими дисциплінами; 
- застосовуючи знання інших дисциплін, досягається їхня 

результативність у практичній діяльності; 
- повніше розкривати механічні процеси та фізичні явища у процесі 

роботи машин та механізмів. 
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У серпні цього року виповнилося 160 років від дня народження 
 Івана Франка,всесвітньо знаного поета, прозаїка, 
драматурга, публіциста, перекладача й видатного вченого,  
номінованого на Нобелівську премію, якої він був гідний. 
З цієї нагоди вміщуємо до збірника матеріали, присвячені  
творчості видатного українського діяча. 
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Таким чином, міжпредметні зв’язки загальнотехнічних дисциплін 
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відіграють важливе значення у формуванні графічної компетенції майбутніх 
вчителів технологій і виконують основні функції, які виступають у тісній 
взаємодії: освітню, виховну і розвивальну. 

Освітня функція полягає у тому, що єдність внутрішніх і зовнішніх 
зв’язків забезпечують розкриття наукових основ техніки і технологій у 
процесі застосування основоположних законів, теорій, понять тощо. Таке 
поєднання продукує засвоєння учнями системи знань, умінь. Наприклад, 
такими поняттями виступають "типи ліній", "масштаби", "пропорція", 
"розрізи", які складають невід’ємну наукову частину графічної підготовки 
студентів, дозволяють актуалізувати образи на основі заданої графічної 
інформації, видозмінювати їх під впливом різних умов або за власною 
ініціативою, вільно перетворювати їх і на цій основі створювати нові образи. 

Виховна функція міжпредметних зв’язків у системі графічної 
компетенції спрямована на формування у студентів наукового світогляду, 
виховання почуття патріотизму. Під час вивчення загальнотехнічних 
дисциплін студенти включаються у навчальну роботу, яка передбачає, 
окрім теоретичного навчання і набуття умінь, формування в учнів інтересів, 
системи поглядів і переконань, ідеалів, почуття колективізму, 
самоконтроль, дисципліну, в яких студенти проявляють відношення до 
майбутньої професії. 

Розвиваюча функція зовнішніх і внутрішніх зв’язків проявляється по 
різному. Вона передбачає постійне ускладнення навчально-пізнавальної і 
трудової діяльності: з вивчення типів ліній та їх застосування, вибору та 
визначення масштабу зображення на кресленні, встановлення 
оптимальних пропорцій виробу, вивчення розрізів, перерізів, схем, що 
дозволить полегшити виконання читання та деталювання складальних 
креслень тощо. 

Здійснюючи міжпредметні зв’язки, викладач не змінює вивчення 
сутності загальнотехнічних дисциплін, а за допомогою понять, фактів, 
явищ, законів формує у студентів додаткові знання, що становлять частину 
графічної підготовки. 

Міжпредметні зв’язки як формування графічної компетентності 
виступають як дидактичний принцип навчання, який взаємодіє з іншими 
принципами, посилюючи або послаблюючи їх взаємодію.  

Розглянемо сутність основних принципів, які застосовуються у 
процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін [11, с. 48-54]. 

Принцип науковості розуміють, як систему знань про сучасне 
виробництво, які спираються на науково-технічні дані. 

Так на заняттях загальнотехнічних дисциплін студенти вивчають 
елементи графіки, розглядають схеми механізмів, умовні позначення, 
конструктивні особливості деталей тощо. 

Викладач повинен розповідати студентам про сучасні технології і 
техніку, які використовуються у галузях народного господарства. Таким 
чином, у процесі занять у студентів формується не лише визначена 
система знань та умінь, а й отримують уявлення про наукові основи 
теоретичного матеріалу, який вивчають. 

Обов’язковою умовою принципу науковості є дотримання наукової 
термінології та правил державних стандартів на всіх заняттях професійного 
циклу. 

Ефективність реалізації принципу науковості залежить не лише від 
кваліфікованості викладача, його професійного рівня, обізнаності у сфері 
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досягнень науки і техніки, а й від застосування іншими викладачами 
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наукових фактів при вивченні студентами інших дисциплін. 
Реалізація принципу зв’язку теорії з практикою полягає в тому, що 

для правильного виконання практичних завдань на заняттях, студентам 
викладають теоретичний матеріал. Особливістю загальнотехнічних 
дисциплін є нероздільність теорії від практики. У навчальних програмах 
зазначено, що спочатку у визначеному порядку викладають теоретичні 
відомості, які обов’язково повинні закріплятися на практиці, що сприяє 
формуванню у студентів системи практичних умінь і навичок. Так, 
наприклад, на заняттях "Нарисної геометрії та креслення" студенти 
вивчають основні правила виконання креслень, а на заняттях у майстернях 
вони виконують креслення виробі чи деталей, які самі виготовляють. 

Реалізовуючи цей принцип навчання, викладач повинен підбирати 
спеціальні переконливі приклади політехнічної спрямованості, які 
ілюструють застосування понять, законів у сучасному виробництві. 
Студентам необхідно показувати, як ці закони, поняття використовуються 
науками для застосування у виробництві. 

Принцип наочності є невід’ємною частиною будь-якого заняття у 
процесі яких викладач застосовує різноманітні види наочності: плакати, 
таблиці, макети, моделі статичні і динамічні, презентації, стенди, 
роздатковий матеріал, кінофільми, фотослайди, веб-сайти тощо. Також 
викладач повинен використовувати власний показ. Наприклад, на заняттях 
"Електротехніки" викладач показує на аудиторній дошці як правильно 
будувати векторну діаграму дотримуючись графічних правил. 

Політехнічний принцип виступає одним із основних шляхів 
поєднання теорії з практикою в навчанні. Даний принцип вимагає 
здійснювати навчальний процес таким чином, щоб студенти здобували 
знання сучасної техніки і технологій. 

У навчальних програмах передбачається ознайомлення студентів із 
новинками науки, техніки, технологій. Отримані політехнічні знання й уміння 
студенти можуть використовувати на заняттях інших дисциплін, у процесі 
педагогічної практики та майбутньої професійної діяльності. Наприклад, на 
заняттях із "Енергетичних машин" студенти за принциповими схемами 
вивчають фрикційні механізми (варіатори), які використовуються у 
сучасних автомобілях. 

Прикладом реалізації принципу політехнізму при вивченні загально-
технічних дисциплін є розповідь викладача студентам про сучасне 
обладнання яке використовується для обробки конструкційних матеріалів. 
Так, наприклад, студенти вивчаючи креслення електричного інструменту 
(електрорубанок, дискова пилка, фрезер тощо) ознайомлюються з їх 
будовою та принципом роботи. 

Таким чином, міжпредметні зв’язки, які виступають як дидактичний 
принцип навчання, підсилюють дію принципу науковості, зв’язку теорії з 
практикою, наочності, політехнічності, формуючи при цьому графічну 
компетентність. 

Розглянемо етапи виникнення міжпредметних зв’язків, оскільки у 
навчальному процесі вони самі по собі не виникають, а залучаються 
викладачами у зміст дисципліни та різних видах діяльності. 

Залежно від змісту навчального матеріалу, мети заняття викладач 
самостійно обирає, систематизує, узагальнює міжпредметний матеріал із 
основ наук, який розкриває за допомогою розповіді, бесіди, лекції, 
інструктажу. Увесь теоретичний матеріал підкріплюють конкретними 
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прикладами, наочним матеріалом, а також шляхом показу та демонстрації 



ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
У СУЧАСНИХ КОЛЕДЖАХ, УЧИЛИЩАХ 

167 
 

об’єктів, які вивчаються і пов’язаних з ними операцій. 
Охарактеризуємо етапи, за якими відбувається міжпредметні зв'язки 

загальнотехнічних дисциплін. 
Перший етап характеризується сприйманням студентом завдання, 

яке включає міжпредметні знання, усвідомленням і використанням відомих 
йому способів виконання завдання з інших дисциплін. Студент встановлює 
відомі й невідомі для себе факти виконання завдання, що дозволяє 
уникнути помилок.  

Характерною особливістю другого етапу є вибір нових способів 
вирішення завдання. Студент після теоретичного обґрунтування приступає 
до пошуку можливих варіантів вирішення завдання. Шляхом аналізу, 
узагальнення, систематизування, співставляння знаходить новий спосіб дій 
для розуміння вирішення завдання. 

На третьому етапі, керуючись прийнятим припущенням, студент 
розробляє план застосування нового способу вирішення завдання. На 
основі відомих теоретичних і фактичних даних основ наук, він формулює 
систему доказових дій. Наприклад, студент обирає формат залежно від 
розміру деталі, які йому потрібно накреслити. 

Заключний четвертий етап характеризується перевіркою студентом 
вибраного способу вирішення завдання і застосування на практиці. На 
цьому етапі він може виконувати експериментальну задачу, пояснювати 
результати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Проаналізувавши навчальні програми загальноосвітніх дисциплін 
виділимо змістовий матеріал та основні види діяльності, які сприяють 
формуванню графічної компетентності студентів: 

- вивчають – загальні вимоги до оформлення креслень, побудову 
контурів зображень, основи проекційного креслення, перетин елементів 
поверхні предметів, побудова зображень предметів, креслення технічних 
виробів, роз’ємні та нероз’ємні з’єднання деталей, схеми, елементи 
будівельного і топографічного креслення (технічне креслення, нарисна 
геометрія); 

- ознайомлюються – із схемами, графіками, кресленнями, 
рисунками, ескізами, технічною документацією тощо (електротехніка, 
технічна механіка, електричні машини, енергетичні машини, практикум в 
навчальних майстернях); 

- виконують – побудову схем, креслень, ескізів, технічних рисунків, 
графіків, діаграм, епюр тощо (електротехніка, технічна механіка, електричні 
машини, енергетичні машини, практикум в навчальних майстернях); 

- узагальнюють та систематизують знання – про правила 
виконання креслень, зображення, з’єднання деталей (методика навчання 
технологій, методика викладання креслення). 

Таким чином, формування графічної компетентності вчителя 
технології у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін полягає у тому, 
щоб не тільки навчити його виконувати свої фахові функції, а й прищепити 
йому системний підхід до аналізу проблемних ситуацій і вміння на основі 
цього аналізу приймати оптимальні рішення, які б враховували зміст і 
структуру його професійної діяльності. 
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  У статті визначені актуальні проблеми формування культури 
здоров'я та розвитку спорту і патріотичної свідомості студентства в останні 
роки на основі наукової, методичної літератури, подій на сході України. 
Узагальнено досвід про послідовне патріотичне і  фізичне вихованням 
студентів Ржищівського  гуманітарного  коледжу.  
 Ключові слова: інновація, фізичне виховання, особистість, 
інтерактивні методи, культура здоров’я, патріотична свідомість.  
 Формування культури здоров’я студентів. Фізичне виховання 
відіграє важливу роль у формуванні підростаючого покоління  --  істинного 
патріота своєї держави, зміцнення і збереження здоров'я, підвищення 
працездатності, підготовці до життя, майбутньої професійної діяльності.  
 Національна Доктрина розвитку фізичної культури і спорту в Україні 
орієнтує українське суспільство на поетапне формування ефективної 
моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних засадах. 
Фізичне виховання і масовий спорт повинні стати важливою складовою 
процесу повноцінного розвитку людини та її виховання дієвим засобом 
профілактики захворювань, забезпечення довголіття, організації 
змістовного дозвілля, зміцненню почуття гідності звання громадянина 
України. Останнє десятиріччя було важливим для багатьох сфер життя 
нашої держави. Реформування торкнулось і питання здоров’я. Перед 
Україною сьогодні стоїть завдання відпрацювання зовсім іншого 
менталітету, у центрі якого цінність здоров’я як на рівні окремої особистості, 
так і нації, та патріотичне виховання молоді.  Це передбачає 
переосмислення підходів формування здоров’я кожної людини всіма 
відповідальними державними структурами. Україна приєдналась до 
загальновизнаної в світі політики здоров’я з її нормативними й правовими 
актами, які закладені в головних документах світового і європейського 
співтовариства. Основним завданням поряд із підвищенням ефективності 
фізичного виховання студентів визначено також: 

• розвиток валеологічної освіти; 

• повноцінне медичне обслідування; 

• оптимізація режиму навчально-виховного процесу; 

• розвиток патріотичної свідомості студентської молоді. 
  Основний напрямок – це знайомство студентів з особливостями і 
засобами фізичного розвитку і людського організму, формування потреби 
людини до фізичного самовдосконалення, сприяння вихованню культури 
здорового способу життя, ознайомлення з військово-прикладними видами 
спорту. Але не всі студенти мають високий рівень культури здоров’я. 
Низький рівень культури здоров’я молоді багато в чому зумовлений 
відсутністю інтересу до своєї особистості взагалі і до культури здоров’я 
зокрема. Для розв’язання проблеми здоров’я взагалі і формування 
культури здоров'я зокрема є необхідні науково теоретичні передумови. 
Вони відтворенні у працях філософів та соціологів (Ю. Лисицин, О. Сахно, 
Л. Сущенко, Л. Рубіна), психологів (С. Бондаренко, Ю. Орлов, В. Ясвін), 
педагогів (Г. Максименко, Г. Зайцев, Н. Новикова), медиків (М. Амосов, Г. 
Опанасенко, В. Войтенко), спеціалістів у галузі фізичного виховання (В. 
Горащук, І. Нікітін, В. Зайцева). Сучасними науковцями визначаються 
педагогічні шляхи формування культури здоров’я, виходячи з ідеї інтеграції 
таких дисциплін як педагогіка, психологія, медицина, валеологія, біологія, 
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розвиваючого та виховуючого навчання, що орієнтує студентів на 
саморозвиток та самооздоровлення на базі глибокого самопізнання й 
адекватної самооцінки власного здоров’я.  
  Проблема особистості людини, її сутності і існування мають цілу 
кількість різних аспектів, але головний серед них – взаємозв'язок 
соціального і біологічного, духовного й природного. З одного боку, людина 
– найвища сходинка розвитку біологічної еволюції, елемент живої природи. 
З іншого боку, вона – активний учасник розвитку матеріального і духовного 
виробництва, будівник духовних цінностей, суб'єкт соціального життя. 
Необхідним для формування духовного світу студентів виступає системний 
підхід. Він забезпечує цілісний, ієрархічний, взаємозалежний і відкритий 
процес залучення студентів до цінностей у їх постійному розвитку й 
саморозвитку, а також наступність і безперервність цього процесу, тобто 
постійне ускладнення та урізноманітнення змісту і напрямків розвитку 
моральних чеснот, його комплексність і інтегрованість, які полягають в 
організації взаємодії навчання й виховання, поєднання фізичного і 
патріотичного розвитку. Єдність духовної і рухової сторін в фізкультурній 
діяльності буде формувати гармонію сутнісних (духовних і тілесних ) сил 
студентів. Духовна сфера культури пов'язана тісним чином з тілесним 
буттям людей, їх фізичним станом і є культурною цінністю. Фізична 
культура, як ніяка інша сфера культури, утримує у собі найбільший 
потенціал відтворення особистості як цінності у своїй фізично-духовній 
єдності. Тому культура діяльності набуває суспільно-корисну  значимість, 
оскільки її предметом, метою і головним результатом є розвиток самої 
людини.  Важливим фактором збереження психічного здоров'я 
студентів є диференційований підхід. Працюємо з усіма студентами, але 
особливу увагу звертаємо на тих, які мають труднощі. Досвід показує, що 
застосування під час навчання в коледжі диференційованого, відповідно до 
індивідуальних особливостей студентів підходу,  дає позитивний ефект як 
у педагогічному, так і в психологічному планах. Фізична культура глибоко і 
різнобічно впливає на організм. Усі органи і системи органів, при 
правильному дозуванні, будуть працювати узгоджено, без істотних 
відхилень. Завдяки регулярним вправам розвивається не тільки краса тіла, 
гармонія рухів, але й формується характер особистості національної 
гідності, загартовується сила волі. Фізичні вправи дають естетичну 
насолоду. 
 Невід'ємною частиною системи виховання в нашій країні є 
систематична позаурочна робота зі студентами. Позаурочна  робота – це 
спеціально організовані заняття, які сприяють поглибленню знань, розвитку 
умінь та навичок, задоволенню і розвитку інтересів, здібностей і 
забезпечення розумового відпочинку студентів. Головна мета роботи – 
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бо уміле управління цим процесом сприяє розвитку їх самодіяльності, дає 
можливість проявити свій почин, свої початкові здібності, підвищує їх  
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студентського самоврядування при тактичному педагогічному керівництві. 
 Так,  в січні 2016 року на базі Ржищівського гуманітарного коледжу 
почав діяти військово-патріотичний клуб "ГАРТ", як громадська незалежна 
спілка студентської молоді. Засновниками клубу  стали викладачі фізичного 
виховання коледжу, студенти  і  учні ЗОШ №2 м. Ржищів. 
 Головною метою діяльності Організації є консолідація і координація 
дій студентської та старшої молоді, мобілізованих та учасників бойових дій, 
інших громадян, які є членами (учасниками) Організації, спрямування 
зусиль на задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, вікових, 
національно-культурних, спортивних, військово-прикладних та інших 
законних інтересів своїх членів (учасників), сприяння розвитку і зміцненню 
фізичного та морально-психологічного стану членів (учасників) Організації 
та патріотичне виховання молоді. 
  Організація позаурочної  роботистудентів – важлива й складна 
проблема. Вільний час студентів у коледжі значною мірою педагогічно 
керується і координується. Керівництво здійснюється в режимі, що 
враховує такі принципові положення, як дотримання гігієнічних норм, 
відповідність діяльності студентів віковим особливостям, забезпечення 
всебічного розвитку шляхом організації рухової активності, гармонійне 
поєднання при цьому завдань розвитку особистісних можливостей кожної 
дитини й формування її суспільних інтересів.  
 Основними завданнями по формуванню культури здоров'я студентів 
є: 

• формування принципово нового підходу до свого здоров'я, 
спрямованого на його збереження й зміцнення; 

• акцентування уваги на можливостях свого організму; 

• диференційований підхід до різних методик оздоровлення і 
лікування тих чи інших захворювань; 

• уміле використання медико-валеологічних знань; 

• пропагування ідеї здорового способу життя; 

• знайомство з досягненнями науки валеології, біології, медицини, 
фізичної культури, в галузі культури здоров'я людини. 

 Основними завданнями по формуванню патріотичної свідомості є: 

• формування національної гідності громадянина України; 

• пропагування української культури та історії України; 

• самоаналіз сучасних подій в Україні; 

• морально-фізична підготовка майбутнього захисника Вітчизни. 
  Процес формування культури здоров'я реалізується в декілька 
етапів: самопізнання свого організму, рівня культури здоров'я; 
самооцінювання стану свого здоров'я; самооздоровлення. Позаурочна 
робота являє собою систему організованих занять по формуванню 
культури здоров'я та фізичного виховання  студентів. Розповсюдженою 
формою позаурочної роботи в Ржищівському гуманітарному коледжі  є 
гурткова, секційна та клубна робота. 
 Так педагогічним складом  коледжу, учасниками клубу, студентською 
молоддю м. Ржищів були проведені міські змагання з військового 
спортивного триборства. В змаганнях брали участь шість команд з вищих 
навчальних закладів  та загальноосвітніх закладів міста Ржищів. 
 Студенти  готуються  до змагань між іншими навчальними 
закладами міста Ржищів, мета яких не тільки посісти певне місце, але й 
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пропагувати здоровий і активний спосіб відпочинку, залучити до активних 
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занять спортом.  Ми вивчали формування культури здоров'я студентів 
у позаурочній роботі. З цією метою зі студентами проводилися бесіди, 
анкетування, практичні заняття й інші форми та методи роботи. Було 
встановлено, що 28,8% студентів мають низький рівень культури, не 
відчувають потреби в самооздоровленні,  переоцінюють резервні 
можливості свого організму. У зв'язку з цим поширюється захворюваність 
серед студентів. Нами проводилися спостереження за студентами як на 
заняттях фізичної культури, так і в позаурочній  роботі  військово-
патріотичного клубу, спортивних секцій та гуртків. З'ясувалося, що 
особливою популярністю користуються спортивні секції атлетичної 
гімнастики, вільної боротьби, фітнесу,  спортивні змагання між курсами та 
Дні здоров’я, військово-прикладні види спорту, традиційні міські заходи до 
дня ЗСУ "Нумо хлопці" та інші. 
 10 листопада  2016 року до Кузьминецької ЗОШ І-ІІ ступенів завідав 
ВПК "Гарт" з поставленими завданнями: 

• Залучення молоді до військової справи 

• Проведення саперної справи та топографії 

• Ознайомлення з спорядженням бійця 

• Тактична підготовка. 
 Найбільшу увагу діти приділяли тактиці, а саме неповній розборці 
АКСУ, АКС-74 та ПМ. Захід відбувся на належному рівні, про що свідчать 
емоції слухачів лекцій, і самих вчителів. Членам ВПК було приємно 
співпрацювати з дітьми, які з великим бажанням слухали лекцію, і з 
відповідною дисципліною виконували наші вказівки. Ми раді за таке 
підростаюче покоління. 
Захід проводили молодші інструктори ВПК "Гарт"  студенти  4 курсу Трухан 
О.С. та Левицький О.В. 
 У коледжі формується і забезпечується всебічний розвиток здоров'я 
студентів; підвищується рівень фізичної підготовленості; формуються і 
поліпшуються основні життєво-важливі рухові навички, формується 
військово-патріотичний напрямок  роботи з студентами. Реалізуються 
завдання завдяки чітко поставленій меті: забезпечення необхідного рівня 
розвитку життєво важливих рухових навичок і фізичних якостей; 
формування морально-етичної культури студента; виховання інтересу і 
звички до самостійних занять фізичною культурою і спортом; набуття 
навичок здорового способу життя. Значного успіху в цьому досяг наш 
педагогічний колектив коледжу, завдяки функціонуванню спортивно-
молодіжного та військово-патріотичного руху: "В здоровому тілі здоровий 
дух". Спортивно-патріотичний  рух включає роботу військово-патріотичного 
клубу "ГАРТ", спортивних секцій, спортивних гуртків та проведення 
загальних заходів коледжу. Сучасною і інноваційною формою проведення 
позаурочного  дозвілля є робота секції  атлетичної гімнастики, вільної 
боротьби, роботи ВПК "ГАРТ",  де основу завдань, планування 
фізкультурно-оздоровчих заходів  за інтересами також рекомендує 
студентська рада коледжу.  Неодноразово студенти коледжу займали 
призові місця на  міських  та обласних змаганнях і чемпіонатах з різних видів 
спорту. 
 Ефективною є робота спортивних секцій. З великим бажанням 
студенти відвідують роботу спортивних секцій. Збірна команда коледжу з 
футболу, волейболу, баскетболу в цьому навчальному році зайняли 
призові  місця зональних  змаганнях серед закладів І – ІІ рівнів акредитації.  
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  Наступною формою роботи є загальні заходи коледжу та міста. 
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Нетрадиційні спортивні змагання набули популярності серед студентів – їх 
проведення – це добрий настрій та виховання волі до перемоги.  
 Найбільш популярнішим є проведення Днів Здоров'я. Вони 
включають все різноманіття методів і засобів формування культури 
здоров'я студентів, проведення змагань, турнірів, вікторин, конкурсів, 
виступів художньої самодіяльності.  
 Так, в 2016році на базі Ржищівського гуманітарного коледжу був 
проведений військово-патріотичний захід "Вишкіл 2016",  в якому приймали 
участь команди навчальних закладів міста, представники районного 
комісаріату  і міської влади. 
 Отже,  інтерес до проблеми розвитку фізичного виховання , спорту 
та вдосконалення здоров'я студентів,  їх  патріотичній свідомості  
обумовлений загальними тенденціями розвитку сучасної культури, 
сутнісними характеристиками культури здоров'я в становленні фізично, 
психічно і морально здорової особистості. В Україні відбуваються корінні 
перетворення системи освіти і тому проблема розвитку спорту  та 
фізичного виховання набуває особливої уваги, оскільки становлення 
гуманістичної освітньої парадигми можливе лише на основі включення 
системи освіти в контексті національної і загальнолюдської культури. 
Аналіз спадщини великих педагогів, філософів, лікарів дозволяє зробити 
висновок про те, що обов'язковою умовою ефективного навчання 
саморозвитку особистості є формування фізичного виховання та заняття 
спортом. Предметом вивчення різноманітних наук є питання, які пов'язані 
із сутністю культури здоров'я, її роллю в установленні активного 
відношення індивіда до свого організму, розвитком духовно, психічно і 
фізично здорової особистості.  Подальша систематизація педагогічного 
досвіду, класифікація розробок та укладання на цих засадах технологій 
сприятиме розвитку педагогічної інноватики з формування фізичного 
виховання та культури з тісним взаємозв’язком  національної  особистості.  
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Орієнтація освітньої галузі на випереджувальний розвиток вимагає 
забезпечення професійної мобільності майбутніх учителів, здатності 
адаптовуватися в умовах інформаційного суспільства. У Національній 
доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2016) 
наголошується: "Особливо високої випереджувальної компетентності 
потребують педагоги дошкільної та початкової освіти, що мають справу з 
дітьми, яким доведеться жити і працювати у докорінно відмінному від 
нинішнього інноваційному майбутньому" [5, с.122]. Важливо, щоб майбутній 
учитель початкової школи був здатний прогнозувати розвиток суспільства 
та особистості в ньому, критично осмислювати стан речей, власну 
професійну діяльність; був готовим до самоосвіти протягом всього періоду 
життєдіяльності. Ефективність підготовки компетентного і 
конкурентоздатного фахівця значною мірою залежить від сформованості 
мотиваційної сфери студента, що спонукатиме його до особистісних та 
професійних самозмін.  

Проблеми мотиву, мотивації, мотиваційної сфери особистості  
піднімалися у дослідженнях багатьох відомих науковців, таких як В.Апельт, 
Дж.Аткінсон, Л.Божович, Є.Ільїн, К.Левін, О.Леонтьєв, А.Маслоу, Ф.Перлз, 
К.Платонов, К.Роджерс, А.Сальтер, Д.Узнадзе, Х.Хекхаузен, П.Якобсон та 
інші. Професійну мотивацію досліджували А.Адлер, М.Барковська, Е.Берн, 
Дж.Вольпе, В.Вендланд, П.Ванцвайг, У.Джеймс, В.Ковальов, А.Маслоу, 
А.Осін, О.Пінська, К.Платонов, А.Реан, К.Роджерс, Г.Романцев, 
К.Рудестам, А.Сальтер, А.Сотникова, Е.Фром та інші. Однак мотивація 
навчально-пізнавальної діяльності студентів педагогічних коледжів/училищ 
в умовах сучасного стану українського суспільства вивчена недостатньо. 
Це актуалізує потребу дослідити окремі аспекти заявленої проблеми. 

Мета статті: здійснити аналіз концептуальних засад формування 
мотиваційної сфери особистості; окреслити проблеми, які існують у 
практичній площині початкового рівня вищої педагогічної освіти; 
схарактеризувати чинники, що впливають на мотиваційний компонент 
процесу професійної підготовки майбутніх фахівців; висвітлити шляхи 
формування мотиваційної сфери студентів педагогічних коледжів/училищ. 
Для цього необхідно з’ясувати: Що таке мотив? Що таке мотивація та 
мотиваційна сфера особистості? Що таке навчально-пізнавальна та 
професійна мотивація? Як формувати мотиваційний аспект учбово-
професійної діяльності студента педагогічного вишу? 

Мотив – це внутрішній рушій, що спонукає людину до діяльності, в 
тому числі навчально-пізнавальної, професійної. Однак єдиного розуміння 
поняття "мотив" не існує. Науковці розглядають його як потреби та потяги, 
спонукання та схильності (Х.Хекхаузен), установки (А.Маслоу), об’єкт, який 
може задовольнити потребу (О.Леонтьєв) тощо. Є.Ільїн бачить мотив як 
інтегральне утворення, що включає сукупність "психологічних феноменів". 
Він вказує, що мотив, в ідеалі, має дати відповіді на питання, які стосуються 
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діяльності особистості: "Чому?", "Для чого?", "Заради кого/чого?", "Який 
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сенс?". Дослідник узагальнює наступне: якщо мотив розглядати як потребу, 
то це дає можливість відповісти "Для чого, чому здійснюється активність 
людини?"; якщо розглядати мотив як ціль – це  дає відповідь на питання 
"Заради чого?" проявляється активність; погляд на мотив, як на стійкі якості 
особистості, вказує, чому вибрана саме ця мета, саме такий спосіб її 
досягнення [2].   

У контексті піднятої проблеми визначимося із розумінням у сучасній 
психолого-педагогічній науці термінів "мотивація" та "мотиваційна сфера". 
Так, Л.Божович, К.Платонов,  А.Реан розглядають мотивацію як сукупність 
мотивів, що мають певну ієрархію і виражають спрямованість особистості. 
А.Орлов вказує, що в зарубіжній психології термін "мотивація" позначає 
сукупність детермінант поведінки. Є. Ільїн пропонує розглядати мотивацію 
як процес утворення мотиву, тобто мотив за такою логікою є продуктом 
мотивації. А.Маркова вважає мотивацію багатовимірним утворенням, що 
включає такі компоненти як потреби, окремі мотиви, цілі, наміри, ідеали, 
ціннісні орієнтації, емоції та афекти. Однак дослідники (О.Леонтьєв, А.Реан, 
Н.Бордовська, інші) наголошують, що мотивацію, як просту сукупність 
мотивів, необхідно відрізняти від мотиваційної сфери особистості, яка 
являє собою певну ієрархізовану динамічну мотиваційну систему, в якій 
потреби, мотиви і цілі певним чином підпорядковані, взаємопов’язані, 
взаємообумовлені і виражають спрямованість особистості. А.Орлов, на 
основі аналізу зарубіжних досліджень, запропонував такий зміст поняття 
"мотиваційна сфера": зовнішні і внутрішні спонукання (стимули, 
підкріплення, потреби, потяги тощо); соціальні та біологічні спонукання 
(життєві цілі, ідеали, цінності, голод, самозбереження, інше); мотиви 
досягнення успіху та уникнення неуспіху [6]. 

Ще однією проблемою є різні підходи до класифікації мотивів. Так, 
дослідниця А.Маркова виділяє пізнавальні та соціальні мотиви; С.Чиркіна 
вказує на мотиви пізнавальні, професійні, соціальні, матеріальні та 
творчого досягнення; В.Апельт розглядає соціальні мотиви (почуття 
обов’язку і відповідальність, усвідомлення соціальної значущості навчання, 
прагнення зайняти певну позицію у стосунках з оточуючими, отримати їхнє 
схвалення), пізнавальні (орієнтація на оволодіння новими знаннями, 
орієнтація на засвоєння способів учіння), комунікативні (спілкування з 
однолітками, дорослими) та мотиви саморегуляції, що орієнтовані на 
самовдосконалення особистості.  

Зупинимося на класифікації, запропонованій П. Якобсоном. За його 
логікою мотиви навчально-пізнавальної діяльності можуть бути 
позитивними та негативними. Під "негативними" мотивами вчений розуміє 
спонукання особистості, викликані усвідомленням певних незручностей і 
неприємностей при відсутності відповідних результатів діяльності (боязнь 
поганої оцінки, погрози батьків, осуд викладачів тощо). Такий мотив не 
може привести до успіху, він не пробуджує пізнавальний інтерес. Тому це є 
мотив необхідності, що вимагає певного насилля над особистістю і не 
приносить їй задоволення від діяльності. Інші мотиви викликані впливом 
суспільства, що формує почуття "обов’язку", бажання стати корисним для 
інших. Така установка  робить  навчання потрібним, дає сили для 
переборення труднощів. До цієї групи  відносяться також мотиви, пов’язані 
з вузькими особистісними інтересами, коли індивід сприймає процес 
навчання як шлях до особистісного благополуччя, як засіб кар’єрного росту. 
У студента є розуміння, що без освіти неможливо зайняти достойне місце 
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у сучасному світі. Третій вид мотивів пов’язаний із власне процесом учіння, 
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коли індивіда спонукає бажання пізнати щось нове, потреба у знаннях. 
Відомий учений О.Леонтьєв розглядає мотиви двох типів: 

смислоутворюючі мотиви та мотиви-стимули. Смислоутворюючі мотиви, як 
певні внутрішні утворення особистості, спонукають до діяльності, надаючи 
їй особистісного смислу. Мотиви-стимули виконують лише функцію 
стимулювання діяльності, не маючи особистісного смислу. У цьому 
вбачається  співзвучність із підходами психологів, які виділяють внутрішню 
та зовнішню мотивацію особистості.  

Зовнішня мотивація – це конструкт, що описує детермінацію 
поведінки, коли фактори, які її регулюють та ініціюють знаходяться поза 
особистістю (нагорода, покарання, заохочення тощо). Наявність зовнішньої 
мотивації не може спонукати до професійного саморозвитку, оскільки 
більшість студентів педагогічних закладів усвідомлюють мінуси майбутньої 
професійної діяльності (низький рівень заробітної плати, низький статус 
учителя в суспільстві, велике психологічне навантаження, часто невдячні 
учні). Зовнішня мотивація викликає переважно негативні емоції, ріст 
напруги; індивід уникає складних завдань та творчого підходу у виконанні 
професійної діяльності, від якої очікує певні стимули. За відсутності останніх 
мотивація знижується або зникає. На противагу цьому, сформованість 
внутрішньої мотивації не передбачає підкріплення зовні; вона активізує 
потребу в ефективності, компетентності, майстерності (за Р.Уайтом), сприяє 
прояву креативності, успішній діяльності навіть за відсутності нагород. 
Особистість вибирає більш складні завдання, отримує позитивні емоції, 
задоволення від своєї роботи [8].  

Високий рівень внутрішньої мотивації може виступати компенса-
торним механізмом за відсутності достатнього рівня ЗУН та спеціальних 
здібностей. Окрім того, встановлено відмінність між "сильними" та 
"слабкими" студентами, яка полягає не в рівні їх інтелекту, а залежить від 
мотивації учіння. Бо саме для "сильних" студентів притаманна внутрішня 
мотивація, що передбачає потребу в опануванні професійними ЗУН, у 
професійному саморозвитку [7]. 

У дослідженнях проблеми мотивації важливе місце відводиться 
такому критерію внутрішньої мотивації як почуття, що супроводжують 
діяльність індивіда. Цікавою у цьому контексті може бути концепція відчуття 
потоку, в якій характерною рисою внутрішньої мотивації постає особливе 
почуття, назване М.Чіксентміхайї "почуттям потоку" (почуття потоку –  це 
особливе цілісне та радісне відчуття активності). Дослідником виділено 
таке наповнення "почуття потоку": почуття повного (розумового та 
фізичного) занурення у діяльність; повна концентрація уваги, думок та 
почуттів на справі; чітке знання того, що слід робити у певний момент часу, 
ясне усвідомлення мети діяльності, повне підкорення вимогам, що йдуть 
від самої діяльності; чітке усвідомлення того, наскільки вдало виконуєш 
свою роботу; чіткий та визначений зворотній зв’язок; відсутність тривоги з 
приводу можливої невдачі, помилки; почуття суб’єктивної зупинки часу [3]. 

Мотивацію у процесі професійної підготовки науковці розглядають у 
термінах "навчальна або навчально-пізнавальна мотивація" та 
"професійна мотивація". Останню визначають як сукупність потреб, 
інтересів, що спонукають людину до професійної самореалізації та 
професійного вдосконалення (А.Сотникова), як внутрішній рушійний чинник 
розвитку професіоналізму фахівця (М.Барковська, А.Осін), як сукупність 
внутрішніх спонукань до опанування професійно-педагогічною діяльністю, 
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що викликають активність і визначають спрямованість діяльності 
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(Г.Романцев, В.Федоров). Враховуючи те, що мотивація діяльності 
студентів педагогічних коледжів/училищ не може прирівнюватися до 
мотивації школярів, тому що вона уже має професійну спрямованість, а, з 
іншого боку, професійна мотивація більше стосується професійної 
діяльності фахівців і формується у студентів дещо пізніше, пропонуємо 
використовувати термін "професійно орієнтована навчально-пізнавальна 
мотивація". Така мотивація включає мотиви учіння, мотиви професійного 
розвитку та самовдосконалення майбутнього фахівця. 

Проблема низького рівня сформованості мотиваційного компоненту 
професійно спрямованої навчально-пізнавальної діяльності студентів 
коледжів/училищ може пояснюватися багатьма чинниками. Зупинимося на 
психологічних особливостях вікового етапу (перехід від підліткового до 
раннього юнацького віку), на якому знаходяться студенти-першокурсники.  
Ранній юнацький вік традиційно розглядається як період особистісного та 
професійного самовизначення. Молода людина, яка вступає до 
коледжу/училища, може переживати кризу ідентичності і часто робить свій 
вибір нусвідомлено. Він (вибір) може бути здійснений під тиском чи навіяний 
дорослими ("там вчиться мій знайомий", "туди вступає моя подружка", "цей 
заклад знаходиться у моєму місті", "так хочуть мої батьки" тощо). До того ж, 
у процесі професійної підготовки можуть з’являтися сумніви стосовно 
вибору професії (О.Столбнікова стверджує, що за даними багаточисленних 
досліджень до 80% абітурієнтів різних ВНЗ мають слабкі або зовсім не 
мають адекватних уявлень про свою майбутню професію).  

Варто визнати, що деякі студенти мають проблеми, характерні для 
підліткового віку. У підлітків недостатньо розвинуте "…розуміння 
необхідності учіння для майбутньої професійної діяльності…" (Є.Ільїн), 
загальноосвітні предмети часто не усвідомлюються студентами як 
професійно значущі. Тому нормою не тільки для студентів, але і для 
викладачів стає така зовнішня мотивація як "навчання заради оцінок 
(стипендії, диплома)". Студента з таким видом мотивації цікавить результат 
будь-яким шляхом, а тому він може списувати, користуватися підказками 
тощо. Цей віковий етап характеризується такими психолого-фізіологічними 
особливостями як часта змінюваність настрою, відчуття втоми, що 
беззаперечно впливає на мотиваційну складову учіння, особливо коли 
студент знаходиться у стані хронічної втоми. Це важливо усвідомлювати 
викладачам, щоб у першокурсника не зникло бажання вчитися. Не варто 
вимагати від студентів за один раз завчити десятки сторінок матеріалу. У 
процесі навчально-пізнавальної діяльності важливо запропонувати 
подумати над питаннями, порівняти, узагальнити,  знайти відповіді, 
користуючись певними джерелами, тобто дослідити. Якщо отримані знання 
не будуть використовуватися майбутніми фахівцями у практичній 
діяльності, у тому числі – в інтелектуальній праці, а тільки 
запам’ятовуватимуться, нагромаджуватимуться задля відтворення на 
вимогу викладача, така організація навчання послаблюватиме 
пізнавальний інтерес, зводитиме нанівець допитливість, позбавлятиме 
студента почуття радості пізнання (за В.Сухомлинським).  

На формування мотиваційної сфери студента значною мірою 
впливають стилі педагогічної взаємодії. Взаємостосунки, побудовані на 
принципах особистісно орієнтованого підходу, сприяють створенню 
психологічної атмосфери, в якій знижується тривожність, в якій студент із 
легкістю долає труднощі, відчуває задоволення від власної діяльності, 
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переживає позитивні емоції. На мотиваційний компонент професійно 
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спрямованої навчально-пізнавальної діяльності впливає також ставлення 
викладача до справи: захопленість своєю справою, як і, навпаки, 
байдужість, є тим, що "заражає" інших, адже "пристрасть до пізнання може 
запалити тільки той, хто сам горить нею" (Ш.Амонашвілі). Треба пам’ятати, 
що мотивацію до пізнання не можливо пробудити, якщо в середовищі, що 
оточує людину, немає "жадоби знань", якщо в навчальному закладі 
відсутній культ професіоналізму. 

Наявність внутрішньої навчально-пізнавальної мотивації, з якою 
абітурієнт приходить до вищого навчального закладу, є передумовою і 
підґрунтям для формування професійно орієнтованої навчально-
пізнавальної мотивації. Оскільки мотивація є динамічним процесом (її 
рівень може підвищуватися, знижуватися, чи зводитись до стану 
амотивації), важливо визнати, що ми можемо втратити цей потенціал ще 
на першому році навчання студента у виші, якщо не буде створено 
відповідних умов, що позитивно впливатимуть на цей процес. 

Формування мотивації у навчально-виховному процесі педагогічного 
закладу – це організація діяльності, яка дозволяє підтримувати інтерес 
студентів до пізнання нового. Викликаний інтерес поступово переростає в 
стійкі потреби та мотиви. Підсилення пізнавального інтересу можливе 
шляхом впливу на емоції і почуття студента та шляхом розкриття 
практичної значимості засвоюваних знань [4, с.103]. Л.Фрідман виділяє два 
основні шляхи формування мотивації. Перший – "знизу вгору", полягає в 
тому, що викладач, спираючись на потреби студента, так організовує певну 
діяльність, щоб вона викликала позитивні емоції. У загальну мотивацію 
таким чином включається новий стійкий мотив до діяльності. Для створення 
необхідних мотивів викладач має запропонувати завдання такого рівня 
складності, щоб забезпечити успіх тих, хто навчається. При цьому важливо 
наголошувати студентові на його успіхові, зміцнюючи тим самим 
впевненість у власних силах та можливостях. Другий шлях ("зверху вниз") 
полягає у засвоєнні студентами запропонованих у готовій "формі" 
спонукань, цілей, ідеалів, змісту спрямованості особистості, які мають 
сформуватися у майбутнього фахівця. Студент має перетворити їх із 
зовнішніх у внутрішні. Такий шлях досягається через використання методів 
роз’яснення, переконання, навіювання, прикладу. Важливим є те, що 
механізм формування мотивації "зверху вниз" найкраще спрацьовує у 
соціальному середовищі, де знання для тих, хто оточує особистість є 
цінністю і потребою [7]. 

Розглянемо співвідношення мотивів досягнення успіху та мотивів 
уникнення невдач. Психологи вважають, що при виконанні завдань 
проблемного характеру, що вимагають продуктивного мислення, люди, 
мотивовані на неуспіх, погіршують свою діяльність, а у мотивованих на 
успіх результат покращується. Це пояснюється тим, що індивід, 
орієнтований на успіх, не відчуває страху перед невдачею. У таких людей 
зазвичай наявна адекватна самооцінка, тоді як у тих, що орієнтовані на 
уникнення невдач – неадекватна. Остання може бути низька чи висока, що 
в обох випадках не сприяє прийняттю рішень (ті, хто мають низьку 
самооцінку, не вірять у власні сили, інші – намагаються уберегтися від 
невдач, щоб зберегти свій статус).  О.Гончарова, спираючись на теорію 
внутрішньої мотивації Е.Дісі, пропонує підвищувати рівень внутрішньої 
мотивації шляхом формування каузальної схеми "невдача – наслідок 
недостатності зусиль". Це може відбуватись через вплив викладача, який, 
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спілкуючись зі студентом, оперує фразою "Ти зможеш, якщо прикладеш 
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більше зусиль" [1].  
Досліджуючи інтелектуальні емоції, відомий психолог О.Тихомиров 

також наголошував на важливості у навчально-пізнавальній діяльності 
емоції успіху, що необхідно враховувати у виборі методів навчання. 
Зважаючи на це, пропонуємо у процесі формування мотиваційної складової 
майбутнього вчителя початкової школи застосовувати методику 
"Створення ситуації успіху" (Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать), 
ефективність якої доведена на практиці. "Ситуація успіху – це суб’єктивний 
психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги 
виконавця справи, творця явища" – дає визначення О. Пєхота та інші, 
розглядаючи її (ситуацію) як таку, що може залишити незабутнє емоційне 
враження, різко змінити на позитивне стиль життя студента. Створена 
ситуація успіху дає заряд активного оптимізму та поштовх для розвитку 
прихованих можливостей особистості. Успіх у навчально-пізнавальній 
діяльності породжує стан піднесеного настрою, переживання радості, 
щасливих миттєвостей, тому важливо, щоб студент отримував і виконував 
завдання у тій формі, з таким рівнем допомоги, які дадуть йому можливість 
успішно справитися з роботою. 

Працюючи зі студентами, що мають порівняно низький рівень 
навчальних досягнень і часто занижену самооцінку, необхідно 
використовувати наступні фрази-заохочення: "це цікава думка", "мені 
подобається хід твоїх думок", "я впевнена, що ти знаєш це і зможеш дати 
відповідь на моє запитання" (при цьому запитання формулюється таким 
чином, щоб студент відповів на нього). Так ми спонукаємо думати, а не 
намагатися відтворити те, що написано в підручнику чи конспекті. При 
цьому важливо не залишати поза увагою навіть незначні успіхи студента.  
Необхідно пам’ятати, що відсутність інформації про результати власної 
діяльності та постійні невдачі позбавляють студента відчуття успіху, 
приводять його до стану "амотивації" (за В.Чирковим), коли відсутня будь-
яка мотивація до виконання певної роботи. Однак необхідно враховувати і 
те, що деякі студенти можуть звикати до ролі успішної особистості. У них 
може формуватися завищена самооцінка, певна самозаспокоєність, інколи 
– зневажливе ставлення до того, хто є менш успішним. Така ситуація також 
приводить до зниження мотивації. Щоб вирішити цю проблему, педагог має 
створити умови, коли студент окрім успіху може відчувати і невдачі (давати 
більш складні завдання, ставити жорсткіші вимоги, влаштовувати змагання 
із більш "сильними" студентами). 

У процесі професійної підготовки ефективними для формування  
мотиваційного компоненту є метод створення інтересу, методи сюжетно-
смислового характеру, також прийоми створення ситуації новизни, 
актуальності, морального переживання, подиву, образності, що є першим 
кроком до формування пізнавального інтересу. Приміром, ефективними є 
притчі, цікаві епізоди із життя відомих людей, що включають знання 
філософії, історії, мистецтва тощо. Застосування таких прийомів дає 
позитивний результат, оскільки сприяє підвищенню інтересу студентів до 
пізнання невідомого, підтримує прагнення студентів до філософських 
роздумів, які характерні цьому віковому періоду, спонукає майбутніх 
учителів до самопізнання та самовдосконалення. Наведені викладачем 
приклади успіху відомих людей, які досягли певних висот завдячуючи 
власній волі та працездатності, спонукають молодих людей до роздумів 
щодо пошуку власного професійного ідеалу.  
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фахівця мають професійно-орієнтовані дисципліни та педагогічна практика. 
Так, курс "Вступ до спеціальності" покликаний ознайомити студентів зі 
змістом та специфікою педагогічної діяльності, пробудити інтерес до 
обраного фаху, сприяти усвідомленню суспільної значимості педагогічної 
професії. Це може бути реалізовано через  дискусійні форми роботи, 
написання есе, зокрема на такі теми: "Яким має бути сучасний вчитель?", 
"Чому я обрав професію вчителя?", "Чи може моя майбутня професійна 
діяльність змінити суспільство?", "Чи зможе суспільство майбутнього 
обійтися без професії вчителя?" тощо. 

Стимулювати мотивацію може привабливість навчально-пізнавальної 
діяльності, яка досягається в тому числі правильно підібраними методами 
та прийомами. Це можливо забезпечити через проблемність навчання, що 
створює ситуацію ускладнення, яка викликає потребу у нових знаннях, у 
знаходженні нових способів вирішення проблем.  Приміром, забезпеченню 
позитивної мотивації у процесі вивчення професійно-орієнтованих 
дисциплін сприяє метод кейсів (case-study), особливість якого полягає у 
створенні проблемної ситуації на основі фактів із реального життя. Кейси 
мають певну кількість рішень і певну кількість альтернативних шляхів, що 
приводять до вирішення проблеми. Указаний метод використовується там, 
де на поставлене запитання немає однозначної відповіді. Головним є не 
отримання готових знань, а їх вироблення у процесі співпраці  студентів та 
викладача. Навчання методом case-study не тільки формує практичні 
навички, але здійснюється розвиток системи цінностей студентів, життєвих 
установок, що є надзвичайно важливим у формуванні мотиваційної сфери 
майбутнього фахівця. Важливою вимогою до кейсів є те, що вони мають 
бути написані цікаво, простою мовою; відрізнятися проблемністю, містити 
достатню кількість інформації і, в той же час, не містити підказок рішення.  

Ефективним може бути метод проектів, але не варто захоплюватися 
проектною діяльністю, щоб запобігти нівелюванню важливості теоретичних 
знань у професійній підготовці. Зайнятість студентів певним проектом 
стимулює їх інтерес до проблем, що стосуються майбутньої професійної 
діяльності або є суспільно важливими. Наприклад, планування проектної 
діяльності при викладанні психолого-педагогічних  дисциплін може 
зосереджуватись навколо проблем, які сприяють особистісним та 
професійним самозмінам майбутнього фахівця: місце молодої людини у 
сучасному світі; цінності ХХІ століття; якості сучасного вчителя; вплив 
власної активності на становлення особистості тощо. 

Формування мотиваційної сфери майбутнього вчителя початкової 
школи ефективно відбувається у практичній діяльності, коли вона набуває 
для студента соціального смислу, коли він бачить результати своєї праці. 
Тому доцільним може бути включення до програми організації 
переддипломної практики студентів 4-го курсу дослідницької роботи, що 
полягає в критичному аналізі навчально-виховного процесу за схемою 
"ПРОБЛЕМА – ПРИЧИНИ – ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ". Аналізу піддаються такі 
аспекти роботи вчителя як виховна діяльність та її напрямки; діагностична 
робота з вивчення учнів; робота з "важкими" учнями; робота із 
впровадження педагогічних інновацій; навчальна діяльність (доцільність 
вибору методів, реалізація принципів, ефективність використання часу). За 
таких умов студенти працюють над реальними проблемами, а не зі штучно 
створеними ситуаціями, що, як зазначалося вище, сприяє підвищенню 
мотиваційної складової. 
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висновки. Мотиваційний компонент є важливою складовою будь-якої 
діяльності, адже, відповідно до  загально відомого закону Йєркса-Додсона, 
ефективність діяльності до певної міри залежить від сили мотивації. 
Мотиви умовно можна розділити на внутрішні та зовнішні. На відміну від 
зовнішньої мотивації, яка потребує підкріплення зовні, внутрішня мотивація 
виступає компенсаторним механізмом за відсутності в індивіда достатнього 
рівня здібностей та ЗУН, сприяє професійному зростанню майбутнього 
освітянина.   

Професійно орієнтована навчально-пізнавальна мотивація студента 
педагогічного вишу є динамічним процесом, на який впливають певні 
чинники. Якщо не здійснювати систематичну роботу щодо її формування, 
можливий регрес або перехід у стан амотивації. Важливими є такі умови 
формування мотиваційного компоненту навчально-професійної діяльності: 
створення психологічної атмосфери, що сприяє мінімізації тривожності, 
втомлюваності, забезпечує позитивні емоції та дозволяє студенту 
отримати задоволення від процесу навчання; підтримання допитливості та 
інтересу студентів до опанування професійних ЗУН; стимулювання 
мотивації майбутніх фахівців через проблемність навчання; застосування 
методики "Створення ситуації успіху" у роботі зі студентами з недостатнім 
рівнем навчальних досягнень. 

 Необхідно також визнати, що для значної кількості студентів 
педагогічних вишів цінністю є не професійні компетентності, а документ про 
освіту. На наше переконання, ця ситуація може змінитися на краще за 
умови реалізації державою освітньої політики, спрямованої на підвищення 
статусу педагогічної професії у суспільстві.  

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Гончарова Е.Б. Формирование мотивации учебной деятель-
ности подростков / Е.Б.Гончарова // Вопр. психол. – 2000. – № 6. – С. 
132-135. 

2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин – СПб.: Питер, 
2002. – 512 с.  

3. Климчук В.О. Внутрішня мотивація учбової діяльності молоді: 
теорія, методика, програма розвитку : монографія / В.О. Климчук, 
В.В.Горбунова; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології, ЖДУ ім. І. 
Франка. –  Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 108 c.  

4. Махмутов М.И. Теория и практика проблемного обучения / 
М.И.Махмутов. – Казань : Татаркнигоиздат, 1972. – 551 с. 

5. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в 
Україні // НАПН України; за заг. ред. В.Г. Кременя. –  К.: Пед. думка, 2016. 
–  448с. 

6. Орлов А.Б. Развитие теоретических схем и понятийных систем 
в психологии мотивации / А. Б. Орлов // Вопр. психол. – 1989. – № 5. – 
С. 27-34. 

7. Фридман Л. М. Психопедагогика общего образования : пособие 
для студентов и учителей / Л.М. Фридман. – М. : Ин-т практической 
психологии, 1997. – 288 с.  

8. Чирков В.И. Самодетерминация и внутренняя мотивация 
поведения человека / В.И. Чирков  // Вопросы психологии. – 1996. – № 
3. –  С.116-133. 
 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2489/source:default


СЕРЦЕ – ВІДДАНЕ НАРОДОВІ  

(до 160-річчя від дня народження Івана Яковича Франка) 

 

 

У серпні цього року виповнилося 160 років від дня народження 
 Івана Франка,всесвітньо знаного поета, прозаїка, 
драматурга, публіциста, перекладача й видатного вченого,  
номінованого на Нобелівську премію, якої він був гідний. 
З цієї нагоди вміщуємо до збірника матеріали, присвячені  
творчості видатного українського діяча. 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ІВАНА ЯКОВИЧА ФРАНКА 
 

Анна Болотненко, 
студентка ІІ курсу 

відділення"Початкова освіта", 
Прилуцький гуманітарно-педагогічний 

коледж ім. І.Я.Франка. 
Науковий керівник: Кочерга О.М., к.п.н. 

196 
 

 



ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

197 
 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗСІТКОВИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ЗАДАЧ 
МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ 

 
Рінат Заріпов,  

викладач фізико-математичних 
дисциплін,  

Прилуцький гуманітарно-педагогічний 
 коледж ім.І.Я. Франка. 

 
На даному етапі розвитку сучасної науки і техніки часто доводиться 

зустрічатися з такими математичними задачами, для яких неможливо 
одержати точний розв’язок  класичними методами або ж розв’язок може 
бути отримано в такому складному вигляді, який абсолютно неприйнятний 
для практичного використання. Для розв’язання таких задач 
використовують чисельні методи, які виявляються досить корисними при 
розв’язанні задач динаміки рідини, тепло-, масопереносу та інших задач 
математичної фізики, в яких основне фізичне явище описане системою 
диференціальних рівнянь в частинних похідних. Такі задачі не можуть бути 
розв’язані аналітичними методами по причині їх нелінійності, складної 
геометрії обчислювальної області або складних граничних умов.  

Всі чисельні методи можна умовно розділити на сіткові, без сіткові  і 
комбіновані. Спільним для них є зведення математичної задачі до 
скінченно – вимірної. Це , частіше всього, досягається дискретизацією 
вихідної задачі, тобто переходом від функції неперервного аргументу до 
функції дискретного аргументу. Після дискретизації вихідної задачі 
потрібно побудувати обчислювальний алгоритм, тобто вказати 
послідовність арифметичних і логічних дій. Отриманий розв’язок  
дискретної задачі приймається за наближений розв’язок вихідної 
математичної задачі. 

У сучасних обчислювальних процедурах сіткові методи займають 
значне місце. Поняття сітки та сіткового вузла є основними при побудові 
цієї групи наближених методів розв'язання задач математичної фізики[1-4]. 
Сіткові методи часто називають ще методами сіток. У таких методах 
безперервно просторовий розподіл шуканих величин і опис їх безперервної 
зміни у часі представляють сукупністю їх значень у вузлах просторово-
часової сітки. 

Для чисельного розв'язання крайових задач математичної фізики, 
які описуються диференціальними рівняннями в частинних похідних, 
найбільшого поширення набули методи кінцевих різниць, кінцевих і 
граничних елементів, а також метод кінцевих об'ємів. Ці методи вимагають 
побудови розрахункових сіток. Альтернативним підходом є використання 
різних без сіткових  методів[6]. 

Ідея відмови від апроксимацій рівнянь в частинних похідних на 
безлічі вузлів, що не утворюють якусь сітку, виникла ще в 60-х роках 
минулого сторіччя. У роботах В.Ф. Дьяченко, мабуть, вперше було 
запропоновано використовувати досить довільно розташовані вузли. Це 
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дозволило подолати труднощі, пов'язані з неприйнятними спотвореннями 
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сіток в процесі обчислення. 
З ростом продуктивності комп'ютерів дані методи отримали 

розвиток. Вони апроксимують рівняння в частинних похідних, грунтуючись 
тільки на наборі вузлів, не знаючи  додаткової інформації про структуру 
сітки[5-8]. У таких методах відносини сусідства частинок не фіксовані і 
можуть з часом змінюватися, тобто частинки, які були сусідами в 
початковий момент часу, можуть з часом розходитися досить далеко один 
від одного. 

Характерними представниками цієї групи методів є метод 
згладжених частинок (SPH – Smoothed Particle Hydrodynamics), 
напівнеявний метод рухомих частинок (MPS – Moving Particle Semi-implicit), 
метод точкової інтерполяції (PIM – Point Interpolation Method).  

Без сіткові методи дозволяють досить точно, наприклад, 
відтворювати кінематику течій, однак отримані динамічні характеристики, 
виявляються неточними. До загальних недоліків без сіткових  методів також 
можна віднести і порівняно невисоку точність, і складність введення 
граничних умов[5-8]. Мета безсіткових методів – виконання чисельного 
аналізу для складних завдань без використання наперед заданої сітки, що 
використовує топологічний зв'язок між вузлами. Тому, типове моделювання 
за допомогою без сіткових  методів, наприклад частинок, включає: 

1. Визначальні рівняння з правильними граничними умовами та 
(або) початковими умовами; 

2. Техніку області дискретизації для задання початкової конфігурації 
системи частинок; 

3. Техніку чисельної дискретизації; 
4. Обчислювальну техніку рішення результуючих рівнянь. 
Без сіткові методи лежать в основі таких комерційних програм, як: 

LS-DYNA, RealFlow, FLUIDS v.1 та інших. 
Недоліки сіткових и без сіткових методів змусили дослідників шукати 

нові методи, які включаються в собі ідеї і можливості без сіткового підходу, 
але разом з тим володіють перевагами сіткових методів. Першими з без 
сіткових методів нового покоління з'явилися без сіткові  методи кінцевих 
елементів (MFEM – Meshless Finite Element Method) і метод природних 
сусідів (NEM – Natural Element Method). Особливість методів (NEM) та 
(MFEM) в тому, що для стаціонарних задач вони є звичайними 
(класичними) методами Гальоркіна, тобто є сітковими. Для нестаціонарних 
задач, в яких застосовується підхід Лагранжа до опису досліджуваного 
процесу, на кожному кроці за часом по знайденому на попередньому кроці 
положенню вузлів будується нова сітка, яка визначає нову структуру сусідів 
для кожної вузлової точки області. На щойно побудованій сітці 
апроксимована система рівнянь знову розв’язується методом Гальоркіна. 
У силу цього методи (NEM) та (MFEM) зберігають деякі переваги 
класичного методу Гальоркіна, а саме простоту функцій форми в області 
визначення, неперервність між елементами, легкість введення граничних 
умов. При цьому мають всі переваги без сіткових  методів, так як функції 
форми методу природних сусідів залежать тільки від положення вузлових 
точок. 

Прогрес в розробці чисельних методів дозволив суттєво розширити 
коло задач, які доступні аналізу; отримані на їх основі результати 
використовуються практично в усіх областях техніки. Особливо важливе їх 
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значення в таких областях, як ракетна техніка, авіація, енергетика, де 
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обійтися без чисельних методів взагалі не можливо.  
На даний момент чисельні методи є потужним математичним 

засобом розв’язання багатьох науково – технічних проблем. Це пов’язано 
як з неможливістю в більшості випадків отримати точний аналітичний 
розв’язок, так і з стрімким розв’язком ЕОМ. 
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Соціально-економічні і політичні зміни, що відбулися в сучасному 
суспільстві, вимагають кардинальних перетворень у всіх сферах, у тому 
числі і у сфері освіти, адже сучасний період розвитку суспільства 
характеризується зміною пріоритетних та соціальних цінностей, що 
призводить  до зміни цілей в освіті. Сьогодні необхідні не просто освічені 
люди, а особистості інтелектуально-розвинені, самостійні і творчі, які 
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орієнтуються в складних проблемах, розуміють і враховують закони 



ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

203 
 

розвитку суспільства і оточуючого середовища. 
У сучасних умовах освітній простір вимагає забезпечення освітньої 

сфери фахівцями нового покоління, здатними на високому 
професіональному рівні здійснювати навчальний процес в  закладах різних 
типів. Особливо це стосується вчителів початкової школи, оскільки саме в 
початковій ланці освіти закладаються основи для подальшого 
особистісного розвитку школярів, становлення мотивації  їх учіння, від якої 
залежить якість навчання впродовж подальшого життя. 

У цих умовах особливої актуальності набувають питання підготовки 
майбутніх вчителів початкових класів, які через багатопрофільність своєї 
педагогічної діяльності покликані закладати основи знань учнів початкової 
ланки загальноосвітньої школи. Початкова освіта має свої особливості, що 
відрізняють її від усіх етапів шкільної освіти. Вона є фундаментом 
подальшого навчання. Насамперед це стосується сформованості 
загальнонавчальних умінь, навичок і способів діяльності, пізнавальних 
інтересів і мотивації. В умовах розвитку науки і техніки викладання 
математики в початкових класах набуває особливого значення, оскільки 
саме в цьому освітньому ступені закладаються основи математичних знань 
і умінь. 
 У зв’язку з цим учитель початкових класів має володіти не лише 
фундаментальними знаннями предметних дисциплін, але й комплексом 
конкретних засобів професійної діяльності щодо застосування надбаних 
знань і умінь у галузі навчально-виховної, соціально-педагогічної, 
культурно-освітньої, науково-методичної, організаційно-управлінської 
діяльності. У системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової 
школи одне з центральних місць займає методична підготовка, спрямована 
на формування їхньої готовності до професійної діяльності. Засвоюючи 
програми зі спеціальних, у тому числі, математичних дисциплін, студенти 
оволодівають теоретичними і методичними знаннями, уміннями і 
навичками їх оперування та застосування під час проведення уроку 
математики у початковій школі. 

Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується 
впровадженням компетентністного підходу до змісту навчання, який в свою 
чергу, підкреслює його практико-орієнтованість. 
 Отже, основним завданням педагогічних закладів є підготовка 
компетентного фахівця, здатного ефективно діяти за межами учбових 
ситуацій, розв’язувати типові й проблемні завдання у власній професійній 
діяльності.  

Основними концептуальними засадами компетентністного підходу в 
освіті є системність, ефективність усіх ланок освітнього процесу, 
комплексність, ситуаційна проблемність, життєтворчість, акцентування 
уваги на результатах освіти в контексті формування здатності людини 
адекватно діяти в різних проблемних ситуаціях. Компетентністний підхід 
спрямований на формування в людини набору компетентностей. 
Компетентність визначається через здатність результативно діяти, 
ефективно розв’язувати проблему, застосовувати знання у нестандартній 
ситуації. 

Професійна компетентність – найважливіша характеристика фахівця, 
який має бути готовим до виконання професійної діяльності, щоб 
самостійно, відповідально й ефективно виконувати власні професійні 
функції.  
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Важливу роль в структурі математичної компетентності вчителя 
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початкових класів відіграє мотиваційний компонент, який спрямований на 
розвиток:  

• мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів, їх участі в 
діяльності із розвитку математичної компетентності;  

• інтересу майбутнього вчителя до педагогічної діяльності;  

• самооцінки професійної підготовки.  
Мотиваційна сфера особистості майбутнього вчителя багатогранна. 
Значне місце в формуванні математичної компетентності вчителя 
початкових класів займає мотивація навчально-пізнавальної діяльності 
студентів у процесі професійної підготовки, яка містить:  

• професійно-педагогічні мотиви (підготовка до навчання математики 
учнів початкових класів);  

• пізнавальні мотиви (засвоєння нових знань, ознайомлення з 
науковими проблемами у галузі математики та методики її навчання 
в початкових класах);  

• мотиви самореалізації (бажання вдосконалювати процес навчання 
математики в початковій школі);  

• моральні мотиви (виконувати вимоги до навчання ВНЗ).  
Оцінний аспект цього компоненту передбачає формування у 

студентів самооцінки власної підготовленості до викладання математики у 
початкових класах. Таким чином, мотиваційно-оцінний компонент 
характеризує рівень психологічної готовності майбутнього вчителя 
початкових класів до педагогічної діяльності та необхідності формування 
різних компетентностей, зокрема математичної. 
 Структура базових компетентностей вчителя складається з 
професійно-діяльнісного, комунікативного й особистісного компонентів.  
 Із професійно-діяльнісного компонента виокремлено такі базові 
професійні компетентності: 
 предметно-теоретична – наявність стрункої системи наукових 
знань із фахових дисциплін та готовність їх застосувати у професійній 
діяльності; 
 інформаційно-дослідницька – уміння знаходити інформацію, 
систематизувати, узагальнювати її, уміння проводити експериментальні 
дослідження та готовність вдосконалювати власну професійну діяльність 
через опрацювання і впровадження нової інформації;  
 методична – наявність методичних знань та умінь щодо окремих 
розділів та тем курсу, окремих етапів навчання, готовність проводити 
заняття за різними навчальними комплектами, володіння педагогічними 
технологіями. 
 Із комунікативного компонента виділено такі компетентності: 
 професійного спілкування – володіння сукупністю вербальних і 
невербальних засобів педагогічного спілкування; 
 соціокультурна – фіксовані прояви гуманістичної педагогічної 
етики, уміння ідентифікувати себе із цінностями професійного середовища. 
 З особистісного компонента виокремлено такі компетентності: 
 рефлексивна – прагнення до досконалості професійної діяльності 
й адекватна її самооцінка;  
 творча – здатність до пошуку оригінальних варіантів розв’язання 
професійних завдань. 
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майбутніх учителів початкових класів  відбувається не лише в результаті 
цілеспрямованої педагогічної діяльності викладача, але й під впливом 
самого життя, навколишньої дійсності, середовища. Не виникає сумніву в 
тому, що найбільш важливу роль у професійному становленні студентів 
відіграють змістовні й процесуальні аспекти інноваційності освітнього 
процесу у вищій професійній школі, які можуть бути забезпечені культурно-
освітнім середовищем. 

В умовах гуманістичних перетворень сучасного суспільства особливої 
значущості набуває створення культурно-освітнього середовища, 
проектування умов для отримання людиною образу сучасного 
компетентного й культурного фахівця. Саме культурно-освітнє середовище 
відіграє надзвичайно важливу роль в процесі формування математичної 
компетентності майбутніх педагогів.  

Під терміном "освітнє середовище вищого навчального закладу" 
розуміємо сукупність духовно-матеріальних умов його функціонування, що 
забезпечують саморозвиток вільної і активної особистості студента, 
реалізацію творчого потенціалу його особистості. Освітнє середовище 
виступає функціональним і просторовим об’єднанням суб’єктів освіти, між 
якими встановлюються тісні різнопланові групові взаємозв’язки, і може 
розглядатися як модель соціокультурного простору, в якому відбувається 
становлення особистості [2, 8].  

Якщо говорити про те, чим характеризується поняття культурно-
освітнє середовище конкретного вищого навчального закладу, то слід 
відзначити, що це сукупність створених педагогами різноманітних умов 
(матеріальних, органiзацiйно-управлiнських, психолого-педагогічних, iн-
формацiйних, комунікативних, моральних, iнновацiйних та ін.), які 
впливають на процес культурного розвитку й саморозвитку студентів i 
викладачів у просторі освітнього закладу. У структурі культурно-освітнього 
середовища окремого навчального закладу слід розрізняти процеси, що 
відбуваються всередині замкнутої освітньої системи, i тi, що відбуваються 
під час обміну з навколишнім середовищем, зокрема представленим на 
рiвнi регіону, тому що середовище освітнього закладу завжди формується 
під впливом зовнішнього фактора, який привноситься соціумом i на 
мегарiвнi, i на мезорiвнi. 

Соціальне середовище є джерелом, яке живить i розвиває 
особистість у процесі спільної діяльності й спілкування, за допомогою яких 
особистість залучається до культури.  

Культурно-освітнє середовище навчального закладу – не лише 
потужне джерело розвитку особистості, але й основа ціннісної атмосфери, 
яка панує серед викладацької та студентської спільнот. Вона визначає 
духовно-моральний, творчий, інтелектуальний клімат освітнього закладу, 
впливає на культурне середовище соціуму. З одного боку – це простір 
особистісного, професійного, загальнокультурного самовизначення 
студента відповідно до його індивідуальних особливостей, здібностей та 
уподобань, а з іншого – це сфера педагогічних впливів, педагогічні умови 
для розвиту та саморозвитку студента. Відтак культурно-освітнє 
середовище є чи не головним чинником становлення професійної 
компетентності студентів впродовж періоду їхнього навчання у ВНЗ [3, 5]. 

Забезпечення ефективного впливу культурно-освітнього середовища 
на формування професійної компетентності майбутнього фахівця 
ґрунтується на таких принципах:  
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• звернення до загальнолюдських цінностей, занурення професійної 
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підготовки в контекст загальнолюдської, національної, регіональної 
культури;  

• звернення до індивідуального особистісного та професійного буття 
студентів, ставлення до них як незалежних суб’єктів професійної 
підготовки, які здійснюють відповідальний життєвий вибір;  

• пріоритет духовного розвитку особистості студента, формування 
соціальних здібностей, засвоєння моральних норм, загальнолюдських і 
національних культурних цінностей;  

• особистісно значиме змістове наповнення середовища, що 
допомагає студентам у визначенні сенсу та значення навчання, професії, 
власного життя;  

• активізація механізмів особистісного та професійного саморозвитку 
майбутніх фахівців;  

• актуальність, варіативність й інтегративність змісту професійної 
підготовки;  

• включення студентів у діяльність (навчально-пізнавальну, 
комунікативну, інформаційну, художньо-творчу та ін.), що має для них 
ціннісне особисте значення;  

• формування мотивів життєдіяльності, стимулювання рефлексії 
суб’єктного сенсу власного існування;  

• пріоритет цінності творчості особистості;  

• регулювання життєдіяльності студентів принципами 
культуродоцільності, життєтворчості;  

• відкритість освітнього процесу до інновацій, їх широке 
впровадження; 

• індивідуальний підхід;  
• соціальна адаптивність;  
• технологічність освітнього процесу. 
У процесі підготовки студентів до учительської діяльності акцентуємо 

увагу на тому, що майбутні фахівці повинні не тільки усвідомити 
необхідність умов, які забезпечують успішність їх професійного 
становлення, творчу адаптацію до шкільної практики, результативність їх 
праці, але й розвинути у себе здібності до створення таких умов у 
самостійній професійній діяльності. Професійна компетентність учителя – 
це динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів 
мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, яка визначає здатність педагога успішно здійснювати 
професійну діяльність. У професійній діяльності учитель виступає 
активним суб’єктом спілкування: передає та приймає інформацію від учнів, 
колег і батьків, установлює контакти з ними, будує взаємовідносини на 
основі діалогу, розуміє і сприймає внутрішній світ дитини, прагне до 
максимальної реалізації здібностей кожного учня та забезпечення його 
емоційного комфорту в освітньому процесі. 

Одним із базових елементів системи професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи є математична освіта. Для вчителів 
початкових класів математика є не тільки навчальною дисципліною, але і 
виступає у ролі першооснови для побудови фундаменту загального 
логічного мислення учнів, розвитку розумових, творчих, пізнавальних 
здібностей школярів. Досягнення цих завдань стає можливим за умови 
якісної математичної підготовки вчителів початкової школи, забезпечення 
навчальним процесом їх здатності до передачі учням не лише теоретичних 
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знань, але і вмінь застосовувати математичні знання у різних ситуативних 
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задачах, за практичних потреб, розвивати у молодших школярів творчі 
здібності у використанні математичного апарату та знань. Здатність 
особистості вчителя вирішувати завдання такого характеру може бути 
визначена як його професійна компетентність загалом, і, математична, 
зокрема. 

Зміни, які відбуваються в сучасній початковій школі, природним чином 
висувають нові, значно вищі вимоги до професійної підготовки та 
професійної культури майбутнього вчителя початкових класів, зокрема до 
математичної. Наголошуємо, що в оновленій програмі відбулося зміщення 
акцентів зі знаннєвих результатів на діяльнісні. У такий спосіб враховано 
необхідність щодо реалізації диференційованого підходу до учнів з різними 
навчальними можливостями. 

Матеріал оновлених підручників структурований за темами 
навчальної програми з математики для 1–4 класів, а всередині кожної теми 
– поурочно; забезпечує можливість формування у школярів ключових 
математичних компетенцій: обчислювальних, інформаційно-графічних, 
просторово-орієнтаційних, геометричних, алгебраїчних, логічних; 
покликаний розвивати математичне мислення учнів. Вправи та завдання 
дібрано таким чином, щоб збагатити та розвинути пізнавальний досвід 
дітей; стимулювати інтерес до вивчення математики та виявлення власних 
творчих здібностей; навчити використовувати здобуті знання та вміння у 
повсякденному житті та під час опанування інших навчальних дисциплін. У 
текстах та ілюстративному матеріалі враховано індивідуальні вікові, 
психологічні та фізіологічні особливості дітей відповідного віку. 

Курс математики у початкових класах є основою для осмисленого 
засвоєння молодшими школярами системи математичних знань, 
формування первинних умінь і навичок з математики. Вчителі початкових 
класів повинні досконало знати основи математичної логіки та 
математичного апарату необхідних для вирішення стратегічного завдання 
– навчити молодших школярів логічному мисленню, вмінню застосовувати 
математичний апарат для розв’язання не тільки теоретичних, а й 
практичних задач.  

Базовими дисциплінами у професійній підготовці майбутнього 
вчителя початкових класів є "Основи початкового курсу математики" та 
"Методика навчання математики". Комплекс навчально-методичного 
забезпечення  дисциплін являє собою сукупність методичних матеріалів: 

- навчальна програма; 
- робоча програма; 
-  курс лекцій (створено презентації до кожної з тем); 
- практичні заняття; 
- завдання для модульних контрольних робіт; 
- матеріали для самостійної роботи студентів. 
Зміст лекційного та практичного курсів цих дисципліни сприяє не лише 

накопиченню теоретичних знань, а й відпрацюванню практичних навичок у 
штучно створених умовах педагогічної діяльності.  

В ході викладення лекційного матеріалу  практикуємо моделювання 
різноманітних педагогічних ситуацій. В ході лекції відбувається постійне 
живе спілкування зі студентами, обмін інформацією та досвідом, а це і є не 
що інше, як тренінг – запланований процес, призначений дати або поновити 
знання та навички і перевірити ставлення до проблеми.  
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пізнавальну діяльність студентів: 
- створюємо умови для виникнення внутрішньої потреби включення 

в навчально-пізнавальну діяльність на занятті (хочу); 
- визначаємо зміст навчально-пізнавальної діяльності студентів на 

занятті (зможу);  
- актуалізуємо вимоги до студентів з боку навчально-пізнавальної 

діяльності (треба). 
 Мотивація має пронизувати весь процес навчання на занятті, а тому 
такий підхід дає змогу поступово перевести студентів з об'єкта в суб'єкт 
навчання, створюючи умови для прояву і розвитку їхніх природних 
здібностей [1, 3]. 

З метою одержання оперативного "зворотного зв’язку" пропонуємо на 
заняттях тестові завдання. Тест виявляє загальну картину засвоєння 
матеріалу і дає можливість для індивідуальної роботи із студентами, які 
мають різні рівні навчальних досягнень. Виконання тестових завдань 
розвиває інтуїцію, логічне мислення; виховує ініціативність, почуття 
розумного ризику. 

Використання комп’ютера в навчанні дозволяє створити інформаційну 
обстановку на занятті, яка стимулює інтерес та допитливість студента, 
сприяє мотивації до самоосвітньої діяльності, розвитку інформаційної 
компетентності. Комп’ютер дозволяє інтенсифікувати процес навчання, 
робить його більш яскравим та наочним. 

Як показує практика, електронні освітні ресурси, позитивно впливають 
на формування пізнавального інтересу студентів і дозволяють педагогу 
зробити урок цікавим і динамічним. Сьогодні без комп’ютера, мережі 
Інтернет, без використання мультимедійних технологій не може обійтись 
освіта.  

Підвищенню рівня пізнавальної самостійності, високому ступеню 
наочності й безперервному самоконтролю засвоєння знань та умінь, 
формуванню необхідних професійних компетенцій сприяє застосування в 
навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій. Саме 
використання ІКТ (заміна дошки і крейди на електронну дошку і комп'ютерні 
навчальні системи, книжкової бібліотеки на електронну) призводить до змін 
в традиційній системі освіти. 

Реалізація методу навчальних проектів в курсі методики навчання 
математики сприяє перетворенню навчання у самонавчання, коли студент 
одержує знання в основному за рахунок творчої самостійної роботи. Для 
виконання поставленого завдання йому потрібно відшукати необхідну 
інформацію, творчо її опрацювати,  що неможливо без забезпеченості 
студентів належною літературою для самостійної роботи, без можливості 
постійного користування інформаційними технологіями, зокрема,  
Інтернетом. Змінюється при цьому і роль викладача. Він є організатором їх 
роботи з самостійного пошуку, творчого створення та опрацьовування цих 
знань. Основна функція викладача – правильно зорієнтувати та 
спрямувати творче самонавчання студентів, а також в разі необхідності 
надати їм допомогу. Також, виконання навчального проекту сприяє 
залученню викладачем студентів до виконання навчально-дослідної та 
науково-дослідної роботи, що стає прямим службовим обов’язком, без 
виконання якого викладач не може вважатися таким, який повністю 
відповідає професійним вимогам до нього. 
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Важливим аспектом методичної підготовки майбутніх учителів є 
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науково-дослідна робота студентів, педагогічна практика, курсові роботи, 
залучення студентів до наукових досліджень під час педагогічної практики, 
збирання матеріалів для написання курсових робіт.  

Педагогічна практика – це форма організації навчального процесу, 
яка має за мету особистісно-професійне становлення майбутнього фахівця 
і спрямована на освоєння ним змісту професійної підготовки шляхом 
послідовного проходження різних видів педагогічної практики. У період 
практики особливої значущості набуває рефлексія й умови, за яких 
рефлексивні спалахи свідомості зумовлюють потребу студента в 
самовизначенні себе як суб'єкта професійної діяльності, сприяють 
формуванню адекватного уявлення про сутність прикладного характеру 
майбутньої професійної діяльності. 

Формування   педагогічних вмінь передбачено здійснювати саме в 
період педагогічної практики. Очевидно, що вона містить у собі найбільш 
широкий арсенал засобів для формування педагогічних вмінь, їх 
систематизації та вдосконалення, але деякі елементи цих вмінь можна 
сформувати й у процесі аудиторного навчання. Дійсно, саме на практиці у 
студентів відбувається формування педагогічних вмінь. Тому педагогічна 
практика студентів – це одна із найважливіших форм навчальної діяльності, 
яка забезпечує формування професійних компетентностей майбутнього 
вчителя. В результаті проходження практики розвиваються і 
удосконалюються загальнопедагогічні вміння і навички, формується 
система методів, засобів і форм роботи, виробляється індивідуальний 
стиль майбутнього педагога роботи з учнями.  Лише на базі опти-
мального поєднання педагогічної теорії і шкільної практики ми зможемо 
сформувати особистість учителя-професіонала, інтегруватися в 
суспільство, займатися самовдосконаленням упродовж усього життя. 
 На своїх уроках математики  студенти використовують такі  сучасні 
технології, як: мікрофон, акваріум, мозковий штурм, ажурна пилка та ін. 
Сподобались студентам і  швидко "прижились" такі методи роботи,  як 
метод "Прес", "Асоціативний кущ", "Порушена послідовність", "Шифру-
вання", "Так чи ні" та ін. 

У системі науково-дослідної роботи студентів,  педагогічної практики,  
написання курсової роботи реалізуються форма учбово-професійної 
діяльності, в якій контекст змісту навчання ніби зливається з 
найпрофесійнішою діяльністю. Беручи участь в наукових дослідженнях, 
працюючи в школі, студенти, з одного боку, залишаються у позиції тих, хто 
ще навчається, а з іншого – у творчій позиції – реально створюють нові для 
них продукти.  Ця діяльність мотивує студента до самостійного пошуку 
нових знань задля практичного застосування.  
 Велике значення надаємо організації  самостійної роботи студентів, 
розглядаючи її як форму внесення певних змін у об’єктивну діяльність, під 
час якої здійснюється засвоєння  нових знань, розвиваються творчі 
здібності і формується студент як "самостійна особистість", що здатна діяти 
в умовах відсутності безпосереднього та постійного керівництва. До 
основного переліку дій,  які можуть характеризувати "самостійну 
особистість",   можна віднести вміння виявляти, виділяти, класифікувати та 
систематизувати об’єкти, явища, що вивчаються, зіставляти, порівнювати, 
аналізувати, узагальнювати навчальну інформацію та ін.  

Самостійна робота щодо вивчення теоретичного матеріалу 
математичних дисциплін включає наступні види діяльності студента: 
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сприйняття теоретичного матеріалу на лекції, робота над її текстом у поза 
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аудиторний час, робота з навчальною літературою, використання понять, 
законів, теорем, формул у процесі розв’язання математичних задач.  

Самостійна робота студентів має великі педагогічні можливості у 
підвищенні ефективності процесу навчання. При включенні її у різних видах 
на практичних заняттях розв’язуються такі важливі завдання, як: 
 - розвиток умінь працювати з науковою,  інформаційно-науковою, 
популярною, методичною літературою; 
 - формування умінь правильно складати план змісту матеріалу, що 
вивчається, конспектувати його, будувати алгоритм розв’язання задач; 
 - розвиток дослідницьких умінь студентів; 
 - формування умінь робити узагальнення та висновки; 
 - активізація пізнавальної діяльності. 

Таким чином, формування математичної компетентності майбутнього 
вчителя початкових класів у процесі фахової підготовки здійснюється 
засобами навчально-дослідницької діяльності, і, зокрема, при виконанні 
індивідуальних навчально-дослідницьких завдань.  

 Отже, культурно-освітнє середовище українських ВНЗ має 
культивувати в собі розвиток таких цінностей, які відповідають потребам 
суспільства. Головним елементом культурного середовища є ті унікальні 
відносини між суб’єктами, які направлені на розвиток і саморозвиток 
особистості. Вони охоплюють всі її компоненти. Саме ці відносини 
утворюють той особливий спосіб життя, якому притаманні творчість 
особистості, ініціативність, пізнавальна активність, взаємодопомога і 
співробітництво. 
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Кажуть, що у науці, як і в житті –  
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картинка  варта тисячі слів. 
...І тренди встановлюють ті, хто 

руйнує стереотипи і міркує інакше. 
Сукіасяк Е. Р. 

  
Книга є важливим чинником формування особистості. Вона є невід’ємною 

частиною світової культури і культури людини взагалі, а читання веде нас 
до розвитку творчого світу та до вершин успіху!  

Саме читання книг розвиває нашу свідомість, збагачує  розум, почуття, 
волю, психіку, формує характер. Бо прагнення отримати знання і бажання 
стати національно-свідомою людиною пробуджує і спонукає зростання 
інтересу до книги як такої.  

Тому роль бібліотекаря як пропагандиста книги і мотиватора читацьких 
інтересів у навчально-виховному процесі збільшується в рази. І наразі 
пріоритетним в роботі бібліотеки Прилуцького гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. І. Я. Франка є постійний пошук та застосування нових форм 
реклами книги. А квінтенсенцією, як результатом виступає зростання 
цікавості та бажання студентів відвідувати бібліотеку, прояву інтересу до її 
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Всі ми звикли до звичайного способу зацікавити книгою – книжкової 
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стала  такою звичною, що на неї вже мало хто звертає увагу (я не говорю 
про читачів дійсно залюблених в літературу). Але зараз з'являються все нові 
і нові форми роботи в бібліотеках. Спочатку це були віртуальні виставки, а 
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впізнавані моменти книжки, візіалізує її зміст;  
4. невеликий за обсягом відеоролик, що в довільній художній формі 

розповідає про будь-яку книгу. 
З англійської book – це книга, trailer – тягач, причіп, призначений для 

перевезення вантажів. Дослівний переклад: тягнути книгу на причепі. А 
простіше кажучи, буктрейлер – кліп по книзі, короткий відеоролик за 
мотивами книги. Основне його завдання – яскраво і образно розповісти про 
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Перші буктрейлери були звичайними слайд-шоу, що складалися з 
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ролик був показаний в 2003 році в Луізіані на книжковій ярмарці. Це був 
буктрейлер до десятого романа вампірської саги Крістін Фіхан "Темна 
симфонія". Тоді це більше нагадувало музичний кліп, ніж ефективну атаку 
на свідомість споживача. Зараз в США над створенням буктрейлерів 
працюють провідні кіностудії. 
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У Россії жанр буктрейлера з'явився в 2010 році. Спеціалісти видавництва 
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"Азбука Аттікус" стали одними з перших, хто використав буктрейлер для 
популяризації  книги. Ролик до книги Олексія Маврина "Псоглавці"  став не 
тільки одним з перших, але й одним з найдорожчих: на його створення було 
витрачено близько 10 000 доларів.  

В Україну цей спосіб просування книги прийшов у 2009 році, але 
залишається швидше екзотичною заморською новинкою, ніж актуальним 
способом просування книг. Першими просувати буктрейлери стали 
книжкові видавництва, побачивши в цьому ресурсі новий інструмент для 
книжкового бізнесу (в Україні це видавництво "Грані Т"). Потім цю ідею 
підхопили бібліотекарі. На сьогоднішній день жанр буктрейлера зробив 
великий крок вперед. Із звичайних презентацій в стилі Power Point він 
перетворився на справжнє мистецтво. 

Щоб створити свій власний ролик перш за все потрібно визначитися в 
якому жанрі ви працюватимете. Буктрейлери  бувають: 
По способу візуального введення тексту: 

- ігрові (міні-фільм по книзі); 
- не ігрові (набір слайдів з цитатами, ілюстраціями, книжковими 

розворотами, тематичними малюнками, фотографіями і т. п.); 
- анімаційні (мультфільм по книзі). 

По змісту: 
- розповідні (такі, що презентують основний сюжет твору); 
- атмосферні (такі, що відтворюють основні настрої книги і очікувані 
- читацькі емоції); 
- концептуальні (такі, що транслюють головні ідеї і загальну 
направленність тексту). 

    Основні этапи работи по створенню буктрейлера: 
1. Вибір книги для реклами. Мотивацій у виборі книг для створення 
буктрейлера може бути безліч. Це реклама нових книг, просування книг-
ювілярів, створення буктрейлерів, приурочених до дат і подій, існують 
також  буктрейлери книжкових виставок. 
2. Створення сценарію до буктрейлера (продумати сюжет і написати 
текст). Сюжет – це основа вашого відеоролика, те, з чого він буде 
складатися. Важливо внести інтригу і вибудувати сюжет таким чином, щоб 
читачеві неодмінно захотілося дізнатися, що ж буде далі. А дізнатися це 
можна, лише прочитавши книгу. Відеоролик не повинен бути довгим, не 
більше як 3 хвилини, так як це оптимальний час, щоб утримати увагу 
глядача – потенційного читача. 
3. Наступний етап роботи – необхідно підібрати картинки, відсканувати 
ілюстрації з книги, зняти своє відео або ж знайти відео з тематики в 
Інтернеті. 
4. Записати озвучений текст, якщо це передбачено за сценарієм. Для 
запису і редагування звуку можна використовувати програму Sound Forge. 
5. Для роботи з відео потрібно вибрати програму. Для початківців можна 
використовувати програму Windows Movie Maker. Ця програма є на всіх ПК, 
так як входить в пакет Microsoft Windows. Програма Movie Maker здатна 
брати і обробляти відеофайли з цифрової відеокамери, створювати із 
зображень слайд-шоу, додавати до відео заготовки, титри, звук, вирізати 
необхідні фрагменти і склеювати їх, створюючи при цьому ефектні 
переходи від фрагмента до фрагмента. Широко використовується для 
створення кліпів, відеопрезентацій та обробки аматорського відео. 
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6. Відеомонтаж. Вирізати / склеїти кілька фрагментів відео, додати звукову 
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доріжку, змінити розмір відео, накласти ефекти, переходи. 
7. Експертиза. Переглянути буктрейлер, при необхідності внести 
виправлення. Продемонструвати буктрейлер кільком глядачам, що є 
представниками цільової аудиторії книги. Проаналізуровати, чи правильно 
розуміють ідею ролика, як він впливає на глядачів. При необхідності 
зробити відповідні виправлення. 

У результаті буктрейлер можна рекламувати в Інтернеті, блогах, на 
форумах, у популярних соціальних мережах. Щоб буктрейлер набув 
високої якості, робота над створенням повинна  залежити не тільки від 
зацікавленості творців, але і від їх технічної оснащеності, тобто від 
фінансів. Поки що доморощені буктрейлери – це найчастіше гра з 
картинками, нарізка з готових відеокадрів або найпростіша анімація.  

Щоб відібрати найкращі зразки буктрейлерства, проводяться 
спеціалізовані фестивалі, які ініціюють відомі бібліотеки, журнали та окремі 
видавництва. Існує навіть кілька щорічних премій за досягнення в цій галузі. 
Найвідоміші з них: Moby Awards (вручається американським видавництвом 
Melville House Publishing); Book Video (заснована лондонським книгарнею 
Foyles); Trailee (вручається американським виданням School Library 
Journal). Схожі премії є майже в усіх розвинутих країнах, однак авторитетної 
інституції, що систематизувала б буктрейлери з усього світу, поки що не 
створено. 

В Україні також проводяться конкурси буктрейлерів. 28 листопада 
2013 р. "Державна бібліотека України для юнацтва" за участі Української 
бібліотечної асоціації (УБА) провела Фестиваль буктрейлерів "Оживають 
герої на екрані у рекламі". Захід подібного рівня проходив в Україні вперше.  

Думка спробувати свої сили у створенні власного буктрейлера 
витала кімнатами бібліотеки Прилуцького гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. І. Я. Франка давно. Каталізатором же стали ролики на сайті 
Новомосковської дитячої бібліотеки Дніпропетровської області, наша 
дружба з якою нараховує не один рік.  

Враховуючи технічні можливості бібліотеки вирішено було 
розпочати з звичайних презентацій в стилі Power Point наклавши відповідну 
музику на кадри. Так побачив світ буктрейлер до  роману “Тигролови" Івана 
Багряного. Вибір саме цієй книги був не випадковим: роман є програмовим, 
цікавим і актуальним з огляду на сучасне політичне становище в Україні.  

Наступний ролик до книги “Перевал" Кіра Буличова був створений за 
допомогою програми Windows Movie Maker. Це відомий фантастичний 
роман, головна думка якого: “Щоб не трапилося у житті, куди б не завели 
життєві дороги, які б випробування не зустрілися на твоєму шляху, головне 
залишатися людиною і не втрачати віру". Цим роликом у жанрі бук-
трейлера ми спробували спонукати студента до читання не тільки того, що 
треба, того, що за програмою, а й відкрити для себе щось нове.  

“Найцікавіше, найпотрібніше – доступно" трейлер, що заохочує до 
вивчення точних наук. Створений за допомогою Power Point в манері 
запитань і відповідей, спонукає знаходить правильні рішення в заплутаних 
математичних задачах і головоломках. Буктрейлер створений для 
студентів перших курсів. 

Бібліотекарі нашої бібліотеки залучають до створення буктрейлерів 
також студентів, тим більше що в Прилуцькому гуманітарно-педагогічному 
коледжі навчаються майбутні редактори і вивчення програми Windows 
Movie Maker є для них базовим. Судячи з якості цих буктрейлерів та  
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фантазії, яку виказують студенти, їм це явно приносить велике 
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задоволення. 
Створені буктрейлери ми використовують під час проведення різних 

виховних заходів, таких як літературний диліжанс, літературні піжмурки, 
книжкове дефіле та інші. Чи можливо зацікавити читанням через 
буктрейлери – питання, на яке не має однозначної відповіді. Але вхопитися 
за цю ниточку все ж варто. Адже це наша спільна справа – пробуджувати 
інтерес і любов до Книги. Не хочеться, щоб через якийсь час ми 
перетворилися на націю, яка вміє читати тільки інструкцію до побутової 
техніки чи податкову декларацію. 

Українським бібліотекам і бібліотекам навчальних закладів в тому числі 
сьогодні важливо активніше вивчати інноваційний досвід зарубіжних 
бібліотек, аби не відставати у вирішенні багатьох питань, пов’язаних з 
організацією електронного середовища бібліотек і впровадженням нових 
форм обслуговування користувачів. Книгозбірні мають реагувати на 
виклики часу і бути постійно присутніми в інформаційному просторі, у тому 
числі й через соціальні мережі, які сьогодні хоч і не є універсальним 
засобом позиціонування бібліотеки в інформаційному просторі, але 
виступають доволі потужним інструментом, який не варто ігнорувати. 
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Світлана Саражинська, 
викладач вищої категорії, 

старший викладач, 
Ржищівський гуманітарний коледж 

 
 Праця вчителя, на думку В.О.Сухомлинського, найвідповідальніша, 
потребує багато часу, терпіння, затрати сил та енергії. У справжнього 
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У серпні цього року виповнилося 160 років від дня народження 
 Івана Франка,всесвітньо знаного поета, прозаїка, 
драматурга, публіциста, перекладача й видатного вченого,  
номінованого на Нобелівську премію, якої він був гідний. 
З цієї нагоди вміщуємо до збірника матеріали, присвячені  
творчості видатного українського діяча. 
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педагога, крім всебічних знань, завжди повинна бути органічна потреба 
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передавати їх учням. Основою діяльності вчителя, за В.О.Сухомлинським, 
є творчість. Від уміння, майстерності, мудрості педагога залежать життя, 
здоров’я, розум, характер, воля, громадянське та інтелектуальне обличчя 
дитини, її місце і щастя в житті. Учитель   покликаний бути    творцем 
особистості, оскільки йому підвладні найтонші сфери її духовного життя – 
почуття, самовідданість, розум, воля. 
 Притаманний сучасному розвитку цивілізації динамізм, наро-
щування її культурного потенціалу, посилення соціальної ролі особистості, 
інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технологій – усе це ставить 
принципово нові вимоги до педагогічних працівників. Педагогічна діяльність   
дедалі більше стає сферою практичного людинознавства, однією з 
провідних умов розвитку особистості людини. 
 Учитель – безпосередня, виробнича  сила суспільства. Він виконує 
важливу соціальну функцію – духовно відтворює людину і отже, й 
суспільство. Це  не тільки професія, покликання якої трансформувати 
знання, це висока місія творити особистість, утверджувати людину  в 
людині. У наш час потрібна яскрава творча особистість учителя, який 
опанував досягнення науки про людину і закономірності її розвитку, нові 
педагогічні технології й мистецтво спілкування. 
 На сучасному етапі суспільного розвитку вищої школи потрібно 
відмовитись від набутих стереотипів підготовки майбутніх спеціалістів й так 
організувати навчально-виховний процес, щоб студенти пройшли всі етапи  
професійного становлення, які б забезпечили формування в них цілісного 
досвіду самостійної діяльності. 
 Історичний досвід переконує, що метою освіти у вищій школі є 
людина, її внутрішній світ, здоров’я – фізичне, моральне, інтелектуальне, 
естетичне. Виховувати людину в людині, пробуджувати  й культивувати в 
ній силу людського духу і буття – ось цінності, які повинні бути в центрі уваги 
теорії і практики вищої освіти. Отже основний ціннісний орієнтир у 
діяльності вищого навчального закладу – духовно-моральний, інтелекту-
ально-творчий, фізичний, естетичний. 
 Завдання поліпшення підготовки майбутніх учителів зумовили 
потребу в розробці сучасної концепції педагогічної освіти, нових підходів до 
системи професійного навчання вчителя. Головними чинниками  нових 
підходів до підготовки вчителя є: 

• соціально-економічні, пов’язані із змінами  в суспільній свідомості  і 
появою  нових цінностей в освіті, тобто переваги саморозвитку, 
самовиховання, самоосвіти над  передачею знань, умінь і навичок; інтереси 
особистості мають пріоритетне значення порівняно з навчальними планами 
і програмами; створюються умови для постійного звеличення людини, 
гармонізації її відносин з природою і суспільством, державою й іншими 
людьми; 

• практичні, що виникли внаслідок  соціально-економічних перетво-
рень у нашій країні, появи нових типів навчально-виховних закладів, окрім 
загальноосвітньої школи; для них потрібний  новий учитель з цілісним 
уявленням про професійну діяльність; майбутній учитель  повинен діяти 
самостійно, оволодіти в процесі психолого-педагогічної підготовки 
спеціальними вмінням и і навичками взаємодії й спілкування; 

• теоретичні, зумовлені як соціально-економічними, так і практичними 
змінами  в розвитку народної освіти; педагогічна освіта розвивається по 
шляху формування  в майбутніх педагогів цілісного уявлення  про свою 
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професійну діяльність, через те педагогічні заклади у навчальні плани 
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включають інтегровані курси психолого-педагогічних дисциплін і на цій 
основі організовують формування професійно важливих якостей 
майбутнього вчителя, його професійної свідомості і поведінки, також 
сприяють розвитку індивідуальності. 
 Зміст психолого-педагогічної підготовки повинен бути спрямований 
на формування в студентів головних компонентів   саморозвитку: 

• самовизначення – вироблення своєї позиції в житті, свого 
світогляду, ставлення  до себе і навколишнього світу, розуміння суспільних 
процесів, уміння  поставити перед собою завдання і відповідно діяти; 

• самореалізація – утвердження себе як особистості, котра не 
обмежує інтересів інших, а також розвиток творчих здібностей (наукових, 
організаційно-комунікативних, художніх та ін.); 

• самоорганізація – якість, притаманна кожній людині і особливо 
важлива для вчителя, який повинен мати навички елементарної психічної 
саморегуляції, зокрема  організації режиму життя, наполегливо йти до 
досягнення поставленої мети, раціонально працювати і спілкуватися; 

• самореабілітація – наявність  у людини можливостей захистити себе 
культурним засобами в  несприятливому оточенні, відстояти свою позицію, 
встановити злагоду; вміння долати конфлікти без нервових перевантажень, 
здатність зняти напруження; управляти не тільки своєю психікою, своїми 
емоціями, а й своїм тілом; вміння відпочивати, адекватно оцінювати себе 
та інших. 
 Отже, для реалізації мети навчально-виховного процесу  в 
сучасному педагогічному закладі недостатньо забезпечувати традиційний 
підхід під час структурування змісту психолого-педагогічної освіти, що 
включає здебільшого спеціальні професійні знання. У змісті навчання 
мають бути такі компоненти: основні терміни і поняття, без яких не можна 
засвоїти навчальну дисципліну; педагогічні процеси  і явища, без яких 
важко сформувати переконання; головні принципи і закономірності, що 
розкривають суть педагогічних процесів і  явищ, об’єктивні зв’язки між ними; 
провідні ідеї педагогічної науки, які широко застосовують на практиці; 
ціннісні орієнтири особистості, що відбивають соціальний досвід емоційно-
ціннісного відношення до дійсності. 
 Цикл  психолого-педагогічних дисциплін у педагогічному закладі 
інтегрує сукупність усіх тих знань, які можна умовно назвати 
людинознавчими. Загальна професійна психолого-педагогічна підготовка 
виконує важливі   соціальні і професійні функції: забезпечує розвиток 
загальної і професійної культури майбутніх учителів, педагогічного 
мислення, професійно значущих якостей. Це системоутворююча основа 
професійної підготовки вчителя будь-якого рівня. 
 Психолого-педагогічна підготовка у нашому коледжі включає 
вивчення в процесі навчання таких дисциплін: "Вступ до спеціальності", 
"Педагогіка", "Психологія", "Основи педагогічної майстерності", "Педагогічні 
основи роботи з дитячими та юнацькими самодіяльними організаціями". 
 Комплексною цільовою програмою вивчення цих дисциплін 
передбачено, по-перше, їх узгодження в часі, по-друге, додержання 
наступності і  логіки вивчення, використання міжпредметних зв’язків. 
 Курс "Вступ до спеціальності" готує студентів до вивчення 
навчальних дисциплін за планом спеціальності і сприяє загальній адаптації 
студентів до навчання у коледжі. Мета даного курсу полягає   в орієнтуванні 
студентів щодо змісту педагогічної діяльності, її сутності та ролі  в 
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сучасному суспільстві, основних шляхів і методів набуття педагогічного 
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досвіду. Підготовка студентів до здійснення виробничих функцій та 
основних завдань діяльності починається з перших днів навчання у 
коледжі. Курс "Вступ до спеціальності"  покликаний ознайомити студентів з 
основними вимогами до організації і здійснення їх власної діяльності 
протягом усіх років навчання  у відповідності із завданнями освітньо-
кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця (вчителя початкових 
класів). Значна увага приділяється місцю і ролі  особистості вчителя у  
сучасній педагогічній діяльності, вимогам суспільства щодо її розвитку і  
вдосконалення, умінню здійснювати діагностику своїх педагогічних 
здібностей,  аналізу власної діяльності. Оволодіння змістом даного курсу 
допомагає  студентам  визначити індивідуальний стиль навчальної 
діяльності з метою його педагогічного удосконалення   та самокорекції. 
Майбутні педагоги знайомляться з тенденціями розвитку вищої освіти 
України на сучасному етапі; передумовами входження вищої освіти України 
до Болонського процесу. 
 Провідним у системі загальнопедагогічної підготовки вчителів 
початкових класів є курс "Педагогіка", оскільки він  концентрує в собі 
методологічні, теоретичні і методичні основи навчально-виховного 
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 Важливу роль у професійному становленні вчителя початкових 
класів відіграє курс "Психологія". Вивчення умов і основних 
закономірностей  формування особистості, розвитку її психічних процесів 
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створює передумови для здійснення індивідуального підходу до кожного 
учня, що має  неабияке значення  в  сучасних умовах. Цей курс дає 
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У серпні цього року виповнилося 160 років від дня народження 
 Івана Франка,всесвітньо знаного поета, прозаїка, 
драматурга, публіциста, перекладача й видатного вченого,  
номінованого на Нобелівську премію, якої він був гідний. 
З цієї нагоди вміщуємо до збірника матеріали, присвячені  
творчості видатного українського діяча. 
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побудований так, щоб студенти коледжу спочатку ознайомились з 
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посадовими обов’язками педагога-організатора, засвоїли статутні  вимоги, 
програмні положення тих об’єднань і організацій, які можуть функціонувати 
в школі, в діяльності яких пріоритет віддається ідеології загальнолюдських 
моральних цінностей, ідеології національного відродження, державного 
суверенітету, громадських прав  і  свобод. З метою забезпечення  розвитку 
здібностей і талантів дітей і молоді, студенти оволодівають, теоретично і 
практично, методикою колективного творчого виховання, в основі  якої 
лежать педагогічні ідеї  А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського,  І. П. 
Іванова.  В цій методиці вимальовуються три опори: людяність, діяльність, 
творчість. 
 В процесі вивчення даного курсу провідне місце відводиться 
активним методам навчання студентів: 

• аналіз конкретних ситуацій. Головне значення даного методу – 
формування у майбутніх педагогів здатності до вироблення та прийняття 
самостійних рішень  у процесі виховної роботи, прищеплення вміння 
відстоювати й аргументувати їх. Цей метод сприяє кращому усвідомленню 
кожним студентом своєї точки зору, формуванню  ініціативи, творчого 
підходу до справи. Він також стимулює розвиток комунікативних якостей 
майбутніх педагогів; 

• педагогічні ігри.  Головна мета цих ігор --  удосконалення профе-
сійно-педагогічної підготовки студентів. Вони сприяють підвищенню 
психолого-педагогічної культури вчителя, вихованню у нього уміння 
спілкуватися з  учнями, їх батьками, колегами, дають змогу узагальнювати 
та  пов’язувати з практикою наявні теоретичні знання педагогіки та 
психології, допомагають студентові  перевірити  себе, свої можливості, 
виробити індивідуальний стиль  поведінки, полегшують адаптацію 
випускника до умов школи; 

• соціально-психологічний тренінг. Цей метод    сприяє формуванню 
у студента вміння управляти  своєю поведінкою,  процесом спілкування з 
учнями. Він також допомагає розвивати такі професійно важливі якості 
майбутнього педагога, як інтерес до особистості дитини, вміння сприймати 
її емоційний стан, адекватно відгукуватися на нього. Різноманітні форми 
тренінгу можна поділити на два класи: мета першого – розвиток 
спеціальних умінь (вести переговори, вирішувати міжособистісні конфлікти 
та ін.), другий передбачає поглиблення вмінь аналізу ситуацій спілкування. 
Найчастіше з метою тренінгу використовуються групова дискусія та рольові 
ігри. 
 Розвиток системи  освіти вимагає від педагогічної науки  і практики 
вивчення і  впровадження нових методик навчання і виховання дітей. З 
метою більш глибокої реалізації цього завдання, викладачі психолого-
педагогічних дисциплін нашого закладу  пропонують доповнити варіативну 
частину навчального плану такими предметами: 

• "Методика виховної роботи", яка допоможе підготувати студентів 
другого курсу до педагогічної практики з позанавчальної виховної роботи; 

• "Методика вивчення передового педагогічного досвіду" – дасть 
поняття про передовий позитивний досвід педагогічної роботи і його 
значення в удосконаленні навчального процесу; ознайомить з методикою 
вивчення,  узагальнення та впровадження передового досвіду; викличе в 
студентів  інтерес до нового в педагогічному процесі  і бажання його 
використовувати в майбутній діяльності; 
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• "Інноваційні педагогічні технології". Найзначущішою особливістю 
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сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій організації навчання 
– традиційної та інноваційної. Специфічними особливостями останньої є 
відкритість майбутньому, здатність до передбачення  на основі постійної 
переоцінки цінностей, налаштованість  на конструктивні дії в оновлюваних 
ситуаціях. Наші студенти повинні знати загальні засади педагогічної 
інноватики, сутність  і особливості педагогічної технології та найпоширеніші  
у початковій освіті інноваційні педагогічні технології, вони  повинні 
підготувати себе до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних 
пріоритетів освіти. 
 Зміст названих вище навчальних дисциплін сприяє формуванню 
професійної компетентності майбутнього вчителя. 
 Багатство педагога – це його неповторна особистість; повернути 
школу до дитини зможе лише той, хто взяв на озброєння гуманістичні 
цінності і здатний реалізувати їх у своїй  педагогічній діяльності. 
 Зміст  психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів 
базується на гуманній педагогіці і спрямований на вироблення в студентів 
власної концепції сприймання дитини, засвоєння особистісно-гуманного 
підходу до учня, забезпечення його в початковій школі.   
 Стратегією психолого-педагогічної  підготовки є розвиток у людини 
здібностей до творення іншого, а через це – і до самовдосконалення. Тому 
вчитель у своєму професійному становленні повинен пройти кілька рівнів, 
зокрема: 

• педагогічної умілості, що є основою професіоналізму вчителя, вона 
базується на достатній теоретичній і практичній підготовці, що 
забезпечується навчальним закладом і вдосконалюється в школі; 

• педагогічної майстерності, що відбиває особливу відшліфованість 
методів і прийомів використання  психолого-педагогічної  теорії на практиці, 
завдяки чому забезпечується висока ефективність навчально-виховного 
процесу; 

• педагогічної творчості, яка характеризується включенням у 
навчально-виховну діяльність    тих чи інших методичних модифікацій; 

• педагогічного новаторства – найвищого рівня професійної 
діяльності вчителя, який органічно включає  висунення і реалізацію  нових, 
прогресивних ідей, принципів і прийомів у процесі навчання і виховання й 
суттєве підвищення його якості. 
 На названі рівні професійного становлення вчитель піднімається  в 
процесі навчання в педагогічному закладі, а також безпосередньої роботи 
в школі. Педагогічна умілість і основи педагогічної майстерності 
формуються у майбутніх учителів у навчальному закладі. 
 Як було зазначено, у наш час у школі має працювати яскрава, 
масштабна, творча особистість учителя, який володіє системними 
знаннями про людину і закономірності її розвитку. А також новими 
педагогічними технологіями, мистецтвом спілкування й організації 
навчально-виховного процесу. Саме на це спрямована система психолого-
педагогічної підготовки вчителя початкових класів, яку ми реалізуємо. 
Формувати такого вчителя потрібно    в середовищі, для якого характерні  
високогуманні відносини між викладачами  і студентами навчального 
закладу, в умовах  реалізації ідеї педагогіки співробітництва. 
 Педагогіка співробітництва спрямована на формування високо-
гуманних відносин  між суб’єктами  педагогічного  процесу; організацією 
навчального процесу, який би забезпечував творчий розвиток майбутнього 



СЕРЦЕ – ВІДДАНЕ НАРОДОВІ  

(до 160-річчя від дня народження Івана Яковича Франка) 

 

 

У серпні цього року виповнилося 160 років від дня народження 
 Івана Франка,всесвітньо знаного поета, прозаїка, 
драматурга, публіциста, перекладача й видатного вченого,  
номінованого на Нобелівську премію, якої він був гідний. 
З цієї нагоди вміщуємо до збірника матеріали, присвячені  
творчості видатного українського діяча. 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ІВАНА ЯКОВИЧА ФРАНКА 
 

Анна Болотненко, 
студентка ІІ курсу 

відділення"Початкова освіта", 
Прилуцький гуманітарно-педагогічний 

коледж ім. І.Я.Франка. 
Науковий керівник: Кочерга О.М., к.п.н. 

236 
 

спеціаліста;  індивідуалізацію  і  диференціацію навчання  у вищому 
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навчальному закладі; на формування творчого колективу студентів; 
співпрацю між педагогами і студентами. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1.  Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І.М.Дичківська. – 

К.: Академвидав, 2004. – 324с. 
2.  Мазоха Д. С. На шляху до педагогічної професії / Д.С.Мазоха. --  К.:  

Центр навчальної літератури, 2005. – 278с. 
3.  Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям /В.А.Сухомлинский. – К.: 

Рад. шк., 1988. – 534с. 
4.  Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві /В.О.Сухомлинський. – 

К.: Рад. шк., 1988. – 467с. 
5.  Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя 

початкових класів / Л.О.Хомич. – К.: "Магістр-S", 1988. – 187с. 
6.  Чепелєва Н. В. Психологічна культура майбутнього вчителя / 

П.В.Чепелєва. – К.: Т-во "Знання", 1989. – 321с. 

 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ "ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА" ДЛЯ 
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ 

 
Андрій Терещенко, 

викладач вищої категорії,  
старший викладач, 

Ржищівський гуманітарний коледж 
 
 Стратегічними напрямами розвитку системи вищої освіти є 
впровадження сучасних методів навчання та досягнення конку-
рентоспроможності згідно європейських стандартів. Практичне втілення 
цих положень потребує нових комплексних підходів до організації 
навчального процесу.  
 З іншого боку цього вимагає і сучасний стан, що склався в галузі 
вищої освіти. Головною особливістю є бурхливий розвиток науки, який 
майже щоденно збільшує інформаційне навантаження студентів. Водночас 
зменшується частка аудиторних занять студентів і зростають обсяги 
індивідуальної самостійної роботи. Великий обсяг інформації приводить до 
того, що більшість студентів не може справитись із своєчасним 
осмисленням та засвоєнням навчального матеріалу. Проблема 
заглиблюється і тому, що не випадком, а нормою для більшості навчальних 
закладів є ситуація: частина навчального часу витрачається не на вивчення 
програмного матеріалу, а на те, що не засвоєно або не вивчено в 
загальноосвітній школі. 
 Рівень успішності студентів педагогічних спеціальностей дає 
підставу зробити висновок, що найважче студенти засвоюють матеріали 
таких дисциплін циклу природничо-наукової підготовки, як вища 
математика, фізика, теоретична механіка. Це пояснюється не лише 
недостатньою базовою підготовкою, а й адаптацією до нових вимог вищого 
навчального закладу та невмінням опановувати матеріал самостійно. 
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навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій. Загальновідомо, що 
часи, коли єдиним посібником для студента у вивченні тієї чи іншої 
дисципліни був його конспект лекцій, а основним інструментом для 
обчислень – калькулятор, вже проходять. 
 Окреслена ситуація є суттєво значимою для навчального процесу в 
цілому. Вона потребує розробки та реалізації нових структур і методик 
навчання на відміну від традиційних підходів до технологій навчання. В 
повній мірі це стосується і дисципліни "Теоретична механіка", яку студенти 
спеціальності 5.01010301 "Технологічна освіта" вивчають на третьому 
курсі. 
 Метою курсу "Теоретична механіка" є формування інженерних знань 
та умінь, що необхідні студенту як для вивчення у подальшому спеціальних 
дисциплін, так і для наступної професійної діяльності. 
 Дисципліна "Теоретична механіка" є комплексною і складається з 
трьох основних розділів: 

1. Статика. 
2. Кінематика. 
3. Динаміка. 

 Поняття педагогічної інновації. Одним із шляхів модернізації 
освітньої системи України постає упровадження в навчальний процес ВНЗ 
інноваційних педагогічних технологій і методів. Інновації (італ. іnnovatione – 
новизна, нововведення) – нові форми організації діяльності і управління, 
нові види технологій, які охоплюють різні сфери життєдіяльності людства. 
 Педагогічну інновацію розглядають як особливу форму педагогічної 
діяльності і мислення, які спрямовані на організацію нововведень в 
освітньому просторі, або як процес створення, упровадження і поширення 
нового в освіті. Інноваційний процес в освіті – це сукупність послідовних, 
цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, модифікацію мети, 
змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, адаптації 
навчального процесу до нових суспільно-історичних умов [1]. 
 Проблема інноватики в освітній системі актуалізувалася після 
набуття Україною незалежності, що було викликано наступними чинниками: 

• нові соціально-економічні перетворення обумовили необхідність 
корінних змін в організації системи освіти, методології і технології 
організації педагогічного процесу в навчальних закладах різного типу 
(гімназії, ліцеї, коледжі та ін.) і потребу підготовки нової плеяди науково-
педагогічних та педагогічних кадрів; 

• посилилася тенденція гуманітаризації змісту освіти, з'явилися нові 
навчальні дисципліни та стрімко виникла потреба в викладачах, які б могли 
забезпечити творчий, інноваційний підхід до реалізації цих тенденцій; 

• на відміну від умов жорсткої регламентації змісту і організації 
навчального процесу у радянський період в оновлюваній національній 
школі викладач отримав можливість творення власної педагогічної 
лабораторії, що, безперечно, вимагає набуття досвіду інноваційної 
діяльності; 

• входження навчальних закладів у ринкові відносини викликає 
конкуренцію між державними і недержавними ВНЗ, надає можливості 
молодій людині навчатися там, де інноваційний потенціал та якість 
отриманої освіти вищі; 

• бурхливі зміни в інформатизації суспільства активізувати потребу 
оновлення інформаційно-освітнього середовища. 
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професія вимагає особливої чутливості до постійно оновлюваних 
тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного сприйняття потреб 
суспільства і відповідної корекції навчально-виховної діяльності. Особливу 
значущість має ця здатність за теперішньої постіндустріальної, 
інформаційної доби, яка потребує багатьох принципово відмінних від 
попередніх навичок, умінь і відповідного мислення. Школа як один із 
найважливіших інститутів соціалізації людини, підготовки молоді до ролі 
активних суб'єктів майбутніх суспільних процесів повинна бути винятково 
уважною як до нових реалій і тенденцій суспільного розвитку, так і до 
нововведень у сфері змісту, форм і методів навчання і виховання. 
Відповідно інноваційність має характеризувати професійну діяльність 
викладача ВНЗ [2]. 
 Нововведення (інновації) не виникають спонтанно, а постають 
результатом системних наукових пошуків, аналізу, узагальнення 
педагогічного досвіду. Стрижнем інноваційних процесів в освіті є 
упровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику, 
вивчення, узагальнення і поширення передового вітчизняного та 
іноземного педагогічного досвіду. 
 Рушійною силою інноваційної діяльності є педагог як творча 
особистість, оскільки суб'єктивний чинник є вирішальним під час пошуку, 
розробки, упровадження і поширення нових ідей. Творчий викладач, 
учитель, вихователь має широкі можливості і необмежене поле для 
інноваційної діяльності, оскільки на практиці може експериментувати і 
переконуватися в ефективності методик навчання, коригувати їх, 
здійснювати докладну структуризацію досліджень навчально-виховного 
процесу, пропонувати нові технології та методи навчання. Основна умова 
такої діяльності – інноваційний потенціал педагога. 
 Інноваційний потенціал педагога – сукупність культурних і творчих 
характеристик особистості педагога, який виявляє готовність 
вдосконалювати педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів та 
методів, здатних забезпечити цю готовність [2]. 
 Наявність інноваційного потенціалу педагога визначають наступні 
чинники: 
- творча здатність генерувати нові ідеї; 
- високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна 
глибина і різнобічність інтересів; 
- відкритість особистості педагога новому і сприйняття різних ідей, думок, 
поглядів, концепцій, що базується на толерантності особистості, гнучкості 
та широті мислення. 
 Можна виокремити наступні критерії готовності викладача вищої 
школи до інноваційної педагогічної діяльності: 
- усвідомлення необхідності інноваційної діяльності; 
- готовність до творчої діяльності щодо нововведень у ВНЗ; 
- упевненість у тому, що зусилля, спрямовані на нововведення, принесуть 
позитивний результат; 
- узгодженість особистих цілей з інноваційною діяльністю; 
- готовність до подолання творчих невдач; 
- органічність поєднання інноваційної діяльності, особистої, фахової та 
педагогічної культури; 
- рівень психолого-педагогічної та методичної готовності до інноваційної 
діяльності; 
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залучення до розробки інновації; 
- здатність до фахової рефлексії. 
 Процес упровадження педагогічних інновацій, творчий пошук 
суттєво залежать від морально-психологічного клімату у науково-
педагогічному колективі ВНЗ, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних 
та естетичних умов праці. В організації інноваційних пошуків важливим є 
вибір актуальної науково-педагогічної теми, чітке формулювання мети і 
завдань творчої діяльності як усього колективу, так і кожного педагога 
зокрема, оптимальний розподіл і корпорація праці. 
 Процес упровадження інновацій доцільно розподілити на основні 
етапи, врахувавши теоретичну та практичну підготовку викладачів. На 
підставі всебічного аналізу необхідно своєчасно коригувати темп та зміст 
оновлення педагогічного процесу, накреслюючи нові перспективи роботи. 
 Слід подбати про науково-методичне обґрунтування інновацій, 
залучення до їх упровадження авторитетних, творчих педагогів, які можуть 
подолати супротив педагогічної спільноти. У таких випадках необхідним є 
створення спеціальних груп кваліфікованих, творчих, ініціативних 
викладачів, які візьмуть на себе відповідальність щодо аналізу та апробації 
передового досвіду, систематичного відбору ефективних ідей, технологій, 
концепцій, які можуть бути упровадженими в педагогічну практику. Такий 
підхід дає змогу об'єднати зусилля авторів педагогічних нововведень із 
зорієнтованими на інноваційну діяльність педагогами, створити сприятливе 
інноваційне середовище. 
 Інноваційна спрямованість визначається критеріями педагогічних 
інновацій , до яких відносять: 
 а) новизну, що дає змогу визначити рівень оригінальності досвіду. 
Розрізняють абсолютний, локально-абсолютний, умовний, та суб'єктивний 
рівні новизни; 
 б) оптимальність, яка сприяє досягненню високих результатів за 
найменших витрат часу фізичних і розумових сил учасників педагогічного 
процесу; 
 в) результативність та ефективність, що означає певну стійкість 
позитивних результатів у діяльності викладача; 
 г) можливість творчого застосування нових результатів у масовому 
досвіді, що передбачає придатність апробованого досвіду для масового 
упровадження в навчальних закладах. 
 Інновації конкретизуються як у цілісній конструкції педагогічного 
процесу, так і у кожному конкретному його елементі: 
- цільова складова впливає на структуру і зміст навчального плану та 
програми як окремої дисципліни, так і усього комплексу навчальних 
дисциплін, орієнтує на певний прогнозований педагогічний результат; 
- змістова складова впливає на зміст та структуру як окремих навчальних 
дисциплін, так і на освіту в цілому; 
- оцінна складова впливає на зміст, методи, форми контролю і оцінювання 
навчально-пізнавальної діяльності студентів. 
 Інноваційний процес розгортається за такою логікою: 
 1) виникнення – відбувається теоретична розробка нововведення та 
організується інформаційно-роз'яснювальна робота; 
 2) засвоєння – здійснюється апробація нововведення у одному або 
декількох навчальних закладах та діагностика результатів; 
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 3) насичення – якщо результат інноваційного проекту позитивний, 
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відбувається широке упровадження інновації в масову педагогічну 
практику; 
 4) рутинізація –  інновація перетворюється у звичайну норму, 
традицію; 
 5) криза –  нововведення повністю вичерпує свої можливості, а його 
результати можуть погіршуватися; 
 6) фініш –  інновація завершує своє існування, на її зміну приходять 
інші нововведення. 
 При викладанні теоретичної механіки використовуються наступні 
інноваційні технології: тестові, розвивальні та проблемні технології, 
інтегровані та інформативно –  комунікаційні. 
 Тестові технології. Основним принципом діагностики рівня 
сформованості знань та вмінь студентів методом тестового контролю 
можна назвати принцип науковості конструювання дидактичних тестів та 
точності оцінки. 
 В основу діагностики знань студентів покладена система тестового 
контролю як упорядкована сукупність взаємопов’язаних елементів, яка 
містить тематичний, і підсумковий тестові контролі. 
 Виявлення обсягу початкових знань студентів з конкретної теми, 
оцінка цих знань у кількісному та якісному відношеннях, визначення їхньої 
частки від усієї навчальної програми забезпечується спеціально 
розробленими тестами. Такі тести містять завдання, які дозволяють 
виявити орієнтацію студентів з основних термінів, понять, положень теми, 
що вивчається, рівень традиційних "побутових" знань та ерудицію з певної 
теми. 
 При тематичному контролі тексти використовуються в режимі 
контролю та в режимі навчання. У цьому випадку тестування дозволяє 
реалізувати наступні функції: здійснення зворотного зв’язку, діагностування 
розвитку дидактичного процесу, оцінка результатів навчального процесу. 
 Застосування тематичного тестового контролю виконує роль 
стимулу регулярної навчальної роботи студента протягом семестру. 
 Тематичний тестовий контроль після вивчення теми виконує роль 
елемента загальної системи діагностики рівня засвоєння знань та вмінь 
студентів, який дозволяє систематизувати та узагальнити навчальний 
матеріал. Він організується для студентів які не систематично або не 
достатньо успішно працювали протягом семестру таке діагностування та 
прогнозування діяльності студентів і передбачає свободу вибору. 
 Підсумковий контроль дозволяє виявити сформований та 
закріплений рівень знань та вмінь студентів у галузі конкретного наукового 
знання через певний термін після завершення вивчення певних тем і 
визначення особистого рейтингу студента. 
 Технологія розвивального навчання. Для досягнення в процесі 
навчання бажаного рівня студента потрібне розуміння викладачем 
особливостей такого навчання й оволодіння ним спеціальними засобами 
для організації продуманої і цілеспрямованої роботи. На основі 
теоретичних пошуків у сфері розвиваючого навчання виникла принципово 
нова методика, призначена для розвитку найважливішої характеристики 
людини – інтелекту. 
 Методика розвиваючого навчання – це система якісно нових знань, 
що припускають принципово іншу побудову навченої діяльності. Сьогодні 
доведено, що ця методика здатна забезпечити всі потреби масової 
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педагогічної практики і з успіхом може бути застосована в навчальних 
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закладах різних типів. Суть концепції розвиваючого навчання полягає у 
створенні умов, коли розвиток студента перетворюється на головне 
завдання як для викладача, так і для самого студента. 
 Ця технологія сприяє розвиткові мислення й інших пізнавальних 
процесів, що дозволяє самостійному вирішенні студентами поставлених 
перед ними проблем. 
 Першою, принципово важливою умовою для "включення" студента 
в нову для нього проблему є наявність у нього певної бази знань із 
поставленої проблеми. Це можуть бути знання, отримані на попередніх 
заняттях, а також підчерпнуті з власного життєвого досвіду. Знання не є 
мисленням, але мислення можливе тільки при наявності знання. 
Формування міцних, глибоких базових знань – одна з найважливіших 
складових навчального процесу. Тільки після того, як студенти якісно 
опанують теоретичними знаннями з навчальної дисципліни, тобто буде 
зрозуміло, що людина знає, можна переходити до наступного етапу, де усе 
це фактично засвоюється. Тому, при організації процесу розвитку 
технічного мислення ми чітко виділяємо етап формування базових знань. 
Необхідні теоретичні знання студенти отримують на лекціях. Тому при 
виконанні практично-розрахункових робіт студент повинен застосувати 
базові технічні знання здобуті при вивченні "Теоретичної механіки". У ході 
виконання лабораторних робіт відбувається додаткове з’ясування 
найбільш трудомістких питань і більш детальне опрацювання складних 
елементів, якщо в цьому є необхідність. 
 Прикладом розвивальних технологій є виконання розрахунково-
графічних робіт. 
 Не менш важливим завданням є організація в процесі навчання 
цілеспрямованої роботи з максимального розвитку мислення, навчання 
самостійному поповненню і відновленню знань, свідомому використанню їх 
у вирішенні теоретичних і практичних задач. 
 Проблемні технології. Проблемне навчання –  це така організація 
процесу навчання, сутність якої полягає в утворенні в навчальному процесі 
проблемних ситуацій, вирізненні та вирішенні студентами проблем. 
 Мета проблемного завдання –  не тільки пошук нового способу 
розв'язання, а закріплення відомого студентам методу. Тому проблемним 
можна назвати навчання розв'язання нестандартних завдань, у ході якого 
студенти засвоюють нові знання, здобувають нові уміння та навички. 
 Таким чином, ми підійшли до наступної важливої умови розвитку 
технічного мислення – наявності проблемної ситуації. В основі теорії 
проблемного навчання знаходиться положення про те, що існують деякі 
вихідні задатки здібностей у людини, але перебувають вони тільки в 
початковій стадії і розвиватися можуть тільки в процесі відповідної 
професійної діяльності суб’єкта навчання [5]. Визнання здібностей, навіть у 
зародковій формі, зводиться до питання про їхній розвиток шляхом 
"підштовхування" за допомогою, наприклад, проблемних ситуацій. 
 Наступною дуже важливою умовою успішного здійснення розвитку 
мислення є діяльність викладача. Одним з найважливіших педагогічних 
умінь, яким повинен володіти викладач, є вміння поставити проблему. 
Причому до постановки проблеми необхідно ставитися дуже серйозно з 
огляду на основні дидактичні вимоги: залучення студента до діяльності, 
спрямування розумової діяльності в "потрібне русло", щоб проблема 
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викликала активний інтерес і бажання в ній розібратися, спиралася на 
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наявні знання і досвід дослідження. 
 Нарешті, не можна залишити осторонь ще одне непросте 
педагогічне вміння – обговорення отриманих результатів і підведення 
підсумків роботи. На цьому етапі важливо, щоб студент зумів з’ясувати всі 
незрозумілі моменти і підійти до потрібних висновків, отримав велике 
задоволення від роботи і радість успіху. 
 Інтегровані технології. Інтеграція вважається необхідним 
дидактичним засобом, за допомогою якого можливо створити у студентів 
цілісну картину світу. Через інтеграцію здійснюється особистісно-
зорієнтований підхід до навчання, тому що студент сам у змозі обирати 
"опорні" знання з різних дисциплін з максимальною орієнтацією на 
суб’єктивний досвід, що склався в нього під впливом як попереднього 
навчання, так і більш широкої взаємодії з навколишньою дійсністю. 
 Слід пам’ятати, що інтеграція – це не поєднання, а 
взаємопроникнення двох або більше дисциплін. 
 Переваги інтегрованого навчання: 

• інтеграція пожвавлює навчальний процес; 
• економить навчальний час; 
• позбавляє від перевтоми. 

 Проблема інтегрованих технологій вирішується при виконанні 
практично-розрахункової роботи на заняттях з теоретичної механіки, а 
викреслюють під час пар на заняттях з комп’ютерної графіки, що дає 
можливість вивільнити додатковий час на виконання розрахункової 
частини. 
 Інформативно-комунікаційні технології. На думку багатьох 
фахівців, нові інформаційні освітні технології на основі комп'ютерних 
засобів дають можливість значно підвищити ефективність навчання. 
 Інформативно-комунікаційні технології при вивченні "Теоретичної 
механіки" студентами педагогічних коледжів використовуються на такому 
рівні – створення повного методичного забезпечення для студентів на 
електронному носії, яке включає конспект лекцій, приклади виконання 
практичних робіт, завдання і приклади виконання розрахунково-графічних 
робіт, приклади розв’язування задач на контрольні роботи [3]. 
 Сучасна теорія навчання та виховання частіше звертається до 
людини, вивчає процеси її діяльності та комунікації, їх залежність від 
педагогічних впливів [4]. 
 Таким чином, упровадження в навчальний процес інноваційних 
технологій стимулює прогрес вищої освіти, перетворює його на динамічну 
сферу підготовки кваліфікованих фахівців, які будуватимуть економіку 
України і зможуть бути конкурентоспроможними на ринку праці. 
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СТУДЕНТСЬКІ ОЛІМПІАДИ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  
ЯК МЕТОД СТИМУЛЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Віктор Фалько, 
викладач вищої категорії, старший викладач, 

Ржищівський гуманітарний коледж 
 

 Удосконалення системи освіти на сучасному етапі передбачає 
переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості студента, 
навчання його самостійно оволодівати новими знаннями, формування в 
молодого покоління зацікавленості у майбутній професійній діяльності, 
володіння обґрунтованими методами прийняття економічних рішень. 
Сучасна молода людина має бути більш мобільною, інформованою, 
критично і творчо мислячою, самоорганізованою. 
 Одним із шляхів формування позитивного ставлення студентів 
педагогічних коледжів до навчання є створення умов організації 
самостійної пізнавальної діяльності особистості, що забезпечує 
визначення поведінки студентів, їх ставлення до вивчення економічних 
дисциплін. Метою самостійної роботи студентів є реалізація умінь 
систематизувати матеріал, планувати, контролювати і регулювати свою 
діяльність у навчанні та практичному житті. 
 З огляду означеної проблеми процесу опрацювання студентами 
економічних дисциплін концептуальним положеннями є усвідомлення, що 
навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі, а 
педагогічна та методична майстерність викладача полягає у створенні умов 
для різновидів такої роботи. Це особливо актуально для економічних знань, 
оскільки вони мають стати важливою складовою подальшої 
життєдіяльності. 
 У педагогічній теорії поняття "самостійна навчальна робота" 
розглядається як форма організації індивідуальної та колективної 
навчальної діяльності, яка здійснюється на заняттях та в позааудиторний 
час. За дидактичною метою самостійну навчальну роботу можна поділити 
на підготовчі завдання, спрямовані на засвоєння нових знань, тренувальні, 
узагальнюючі та контрольні. 
 Наукове обґрунтування теоретичних і методичних засад організації 
технологічних підходів до організації процесу навчання представлено в 
дослідженнях О.В. Аксьонової, О.І. Пометун, Л.В. Пироженко, О.М. Пєхоти, 
Н.А. Побірченко, С.О. Сисоєвої, П.М. Щербаня, де схарактеризовані методи 
та форми навчальної діяльності (за рівнем активності студентів, рівнем 
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залучення їх до продуктивної діяльності, дидактичною метою, способами 
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організації тощо). 
 Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 
навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних 
завдань. Самостійна робота – це робота студентів яка планується та 
виконується за завданням і при методичному керівництві викладача, але 
без його безпосередньої участі. Самостійна робота студентів необхідна не 
тільки для оволодіння певною дисципліною, але й для формування навичок 
самостійної роботи взагалі, в навчальній, науковій, професійній діяльності, 
здібностей брати на себе відповідальність, самостійно вирішувати 
проблему, знаходити конструктивні рішення. 
 Такий підхід акцентує увагу на саморозвиток, самореалізацію 
студентів та активну пізнавальну діяльність, яка є наслідком 
цілеспрямованих педагогічних дій в організації навчально-виховного 
середовища. Чим більше у вихованні самовиховання, а в освіті самоосвіти, 
тим досконалішою є особистість. Тому можна стверджувати, що навчання 
це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі студентів. Важливо 
зазначити, що вияв творчих здібностей студентів відбувається при 
самостійному вивченні матеріалу з використанням елементів творчості: 
проведення лабораторних робіт з елементами творчості; розв'язання 
нестандартних задач; проблемних ситуацій; участь у ділових іграх; 
складання рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми; інших видів 
занять. 
 До творчості людину спонукають непристосованість діяти в 
навколишньому середовищі, з якої виникають потреби, бажання, 
прагнення.  Узагальнення наукових підходів та власний досвід дозволяє 
визначити основні напрями творчого підходу при вивченні економічної 
теорії, зокрема: 

• відчуття проблеми як здатність її бачити, кваліфікувати, а головне – 
вирішувати; 

• самобутність (своєрідність) мислення; 

• самоформування здатності до ризику; 

• здатність бачити загальну користь і відрізняти суттєве від 
несуттєвого; 

• уміння здобувати відомості і підтримувати зв'язки з іншими і т.п.  
 Таким чином, уся система навчання, завдання із самостійної роботи 
мають бути побудовані так, щоб особистість студента актуалізувалась. 
Незважаючи на варіації кількісних співвідношень в обсязі навчального 
матеріалу, мета викладання економіки – на меншому обсязі теоретичних 
знань дати більше можливості самостійно працювати для засвоєння 
певного матеріалу. При цьому, чим вищою є якість самостійної роботи, тим 
ефективнішим є засвоєння. Педагогу також слід звернути увагу на 
індивідуальні особливості студента як у виборі ним форм самостійної 
роботи, так і у способах оцінки його знань з урахуванням вияву творчих 
здібностей студентів. 
 В організації самостійної роботи студентів важливим є врахування 
таких методичних засад: 

1. Самостійна робота – це не тільки домашнє завдання, а й значна 
організація самостійної роботи в навчальній аудиторії під керівництвом 
викладача. Завдання педагога – допомогти студентам зрозуміти і 
усвідомити, що вчитись – означає вчити себе, а вміння самостійно вчитись 
– це важлива риса характеристики особистості. 
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2. Корисним елементом самостійної роботи є право студента вільно 
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обирати завдання, при цьому умовою ефективності організації самостійної 
роботи є надання спеціального часу для її виконання. 

3. Підвищення рівня мотивації виконання самостійної роботи, чітке 
визначення зв'язку цієї роботи з майбутньою практичною діяльністю 
забезпечують активізацію пізнавальної діяльності студентів. 

4. Відомо, що навчання здійснюється поетапно: засвоєння понять; 
застосування знань, умінь і навичок у практичній діяльності; творче 
застосування набутих знань при вивченні навчальних вправ. Тому, готуючи 
систему завдань, викладач має звернути увагу на їх логічний взаємозв'язок, 
відповідно до виучуваного матеріалу. 

5. Методичне завдання викладача полягає в умінні: правильно ставити 
запитання, проводити опитування та дискусії, поєднувати обсяг нової 
інформації з раніше набутими знаннями та загальним рівнем підготовки 
студента. 
 Отже, самостійна робота як особлива форма пізнавальної 
діяльності студентів включає: набуття та закріплення знань, умінь і навичок, 
виховання потреби поповнювати і оновлювати знання, розвиток та 
формування особистості у процесі навчання. Вирізняють аудиторну 
самостійну роботу і позааудиторну. 
 Відповідно, при організації активної самостійної роботи в аудиторії 
на лекціях застосовуються проблемні ситуації, питання для зворотнього 
зв'язку, проводяться бесіди, дискусії, заслуховування рефератів, роботи в 
малих групах, тести, прес-конференції і т.п.; на практичних заняттях 
студенти самостійно виконують вправи, завдання. У позааудиторній роботі 
використовуються такі види робіт, як опрацювання рекомендованої 
викладачем літератури; створення конспектів; опорних схем; написання 
рефератів і доповідей; виконання задач, проектів, курсових і дипломних 
робіт; самостійні спостереження; конструювання, моделювання. 
 В організації самостійної роботи студентів з економічних дисциплін 
важливими методичними засадами є оптимальне поєднання різних форм 
навчальної, практичної та наукової діяльності студентів; варіативності, 
індивідуалізації та диференціації завдань, контролю за їх виконанням; а 
також комп'ютерної підтримки в процесі виконання різних видів самостійної 
роботи. Майстерність педагога полягає в тому, щоб вибрати оптимальне 
поєднання методів і засобів навчання, методичних прийомів, які 
забезпечують пізнавальний інтерес до економічних дисциплін, формування 
і розвиток сучасної економічної культури особистості, здатності до 
самостійного свідомого суспільного вибору. 
 Однією з важливих форм активізації самостійної роботи  студентів є 
проведення олімпіади з економічної теорії. Її мета: розширення рамок 
процесу вивчення економіки, отримання більш глибоких і повних знань з 
досліджуваного предмету; активізація самостійної роботи студентів, 
стимулювання додаткової пізнавальної активності; розвиток творчої 
ініціативи, умінь оперувати отриманими і знаннями; виявлення найбільш 
підготовлених студентів, можливість прояву їх індивідуальних здібностей; 
контроль якості отриманих економічних знань; розвиток економічного 
мислення майбутніх педагогів. 
 У якій би конкретної формі не проводилися економічні олімпіади в 
коледжі, вони повинні бути націлені на підвищення якості навчання і, в 
зв'язку з цим, на стимулювання пізнавального інтересу студентів. 
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 У Ржищівському гуманітарному коледжі накопичено значний досвід 
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проведення студентських олімпіад з економічної теорії, які є традиційними 
вже протягом багатьох років. Узагальнення цього досвіду дозволяє 
виділити найбільш цікаві та суттєві моменти організації даного виду роботи 
зі студентами. Це стосується і цільової аудиторії учасників олімпіад, і змісту 
і характеру олімпіад них завдань, і роботи викладачів зі студентами, і 
порядку та регламенту проведення самої олімпіади, а також оцінки 
результатів і заохочень учасників та інших важливих аспектів цієї роботи. 
 Перш за все, слід визначити цільову аудиторію, на яку орієнтована 
економічна олімпіада, оскільки економічна підготовка студентів різних 
спеціальностей одного вузу може істотно відрізнятися і за кількістю 
навчальних годин, і за видами навчальної і самостійної роботи, і за 
кількістю досліджуваних економічних курсів. Тому при проведенні олімпіади 
потрібно виходити з приблизно однакової підготовки студентів. 
 Важливу роль відіграють і терміни проведення олімпіади. Як 
правило, олімпіада проводиться на завершальному етапі вивчення курсу 
економічної теорії, коли студенти вже вивчили всі теми курсу, мають 
найбільш повне уявлення про його зміст і готуються до підсумкового іспиту. 
У цей період інтерес до знань з даного предмету і пізнавальна активність 
найбільш високі, і студенти можуть найбільш повно проявити свої 
економічні пізнання, беручи участь у виконанні олімпіадних завдань. 
Можливі й більш ранні терміни проведення олімпіади, але в цьому випадку 
повинна використовуватися додаткова мотивація і самі завдання повинні 
обмежуватися вивченими темами. Такі обмеження можуть не дати 
можливості студентам більш повно проявити себе, висловитися в 
недостатньо грамотних і обґрунтованих судженнях і т.п. 
  Проведення олімпіади після завершення вивчення та здачі іспиту  з 
даного курсу є недоцільним, так як пізнавальний інтерес студентів уже 
знижується, вони не прагнуть максимально проявити себе, і результат  
може виявитися спотвореним. 
 Особливої уваги потребує підготовка олімпіадних завдань. Вони 
повинні відповідати певним вимогам: 

 • варіативність передбачає включення в завдання різних їх видів, що 
дозволить студентам проявити свої знання більш повно. Завдання можуть 
бути письмовими або усними, індивідуальними або груповими, тестовими, 
формалізованими, публіцистичними, які вимагають попередньої підготовки 
або виконуваними в ході самої олімпіади. Головне в тому, щоб 
різноманітність завдань дозволило більш повно оцінити можливості 
студентів; 

 • складність завдань повинна залежати від рівня підготовки 
студентів, вона не повинна бути надмірною, однак спрощення завдань 
також неприпустимо, оскільки і в першому, і в другому випадку цілі 
проведення олімпіади не будуть досягнуті. Студенти або зневіряться в 
своїх можливостях вирішення економічних проблем, або у них складеться 
враження їх примітивності. І те, і інше негативно позначиться на інтересі до 
економіки і на пізнавальній активності студентів; 

 • інтерес – завдання повинні містити елемент еврістичності, 
вимагати творчого підходу до їх виконання. Особливо це має ставитися до 
завдань, що вимагають попередньої підготовки, до "домашніх завдань", які 
будуть представлені на олімпіаді. Інтерес до завдання може визначатися їх 
актуальністю, зв'язком з певними подіями в житті країни та світу, 
необхідністю аналізу поточної економічної ситуації і т.п. Для студентів 
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педагогічних спеціальностей суто теоретичні економічні проблеми можуть 



ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

259 
 

здаватися недостатньо цікавими, тому слід враховувати специфіку 
аудиторії; 

 • різноманітність завдань передбачає досить широке охоплення тим 
курсу економічної теорії, що дозволить оцінити не тільки рівень 
"економічності" мислення, а й його повноту і глибину, вміння оперувати 
економічними термінами, використовувати знання, отримані по своїй 
спеціальності і по іншим неекономічним дисциплінами; 

 • доступність виконання означає, що завдання олімпіади можуть 
бути виконані за певний час, оскільки, зазвичай, час регламентується. Якщо 
на виконання завдання потрібно багато часу (наприклад, написання 
тематичного реферату, підготовка економічного проекту і ін.), то доцільно 
дати таке завдання попередньо, а на олімпіаді вже представити його 
результати. Кількість завдань має відповідати часу, який відводиться на їх 
виконання. Можлива робота з графіками, таблицями, формулами, але такі 
завдання не повинні перетворюватися в перевірку математичних знань або 
здатності до усного рахунку. Виконання завдань на комп'ютері також має 
враховувати комп'ютерну грамотність студентів; 

 • чіткість – завдання не повинні допускати різних тлумачень, 
двозначності. Особливо це відноситься до тестових завдань. безумовно, 
якщо на питання тесту дається кілька відповідей, то всі вони повинні бути 
правдоподібними крім одного – правильного, але ці відповіді потрібно дуже 
точно формулювати. Студенти повинні правильно розуміти сенс завдання 
і форму його виконання. Так, результатом виконання завдання може бути 
не побудова графіка, а коментар до нього в результаті побудови. Якщо 
студент зрозумів завдання неправильно, то, побудувавши графік, він 
вважатиме завдання виконаним, хоча воно залишиться незавершеним; 

 • таємність – завдання олімпіади не повинні бути відомими 
заздалегідь, крім тих, які вимагають попередньої підготовки; 

 • легкість перевірки і оцінки виконаного завдання пов'язана з тим, 
що результати краще представляти безпосередньо після проведення 
олімпіади. 
 Проведенню олімпіади повинна передувати робота з формування 
команд і підготовки учасників, яка проводиться викладачами на відділеннях 
та в групах. Кожен викладач виділяє найбільш успішних студентів і формує 
команду з 5 – 6 осіб, перед якими ставляться завдання більш глибокої 
підготовки, опрацювання складних теоретичних тем курсу, практики 
вирішення завдань, тренувальних тестів і т.д. Від зусиль викладача, його 
вміння організувати студентів, підготувати їх до виконання завдань в 
значній мірі залежить успішність їх участі в олімпіаді. Викладач повинен 
вміло і методично грамотно організувати роботу студентів, зацікавити їх у 
досягненні кращих результатів, мобілізувати творчу ініціативу, яку студенти 
готові проявити при наявності  певних стимулів. Такими стимулами для 
студентів можуть стати отримання вищої екзаменаційної оцінки, 
дострокове складання заліку, офіційні заохочення (подяка, грамота та ін.), 
матеріальне стимулювання (премії, цінні подарунки). 
 У Ржищівському гуманітарному коледжі економічна олімпіада для 
студентів педагогічних спеціальностей проводиться в два етапи. Перш за все, 
необхідно визначити тематичну спрямованість олімпіади відповідно до 
актуальних економічних проблем поточного періоду. Від тематики олімпіади 
безпосередньо залежить перша частина олімпіади – підготовка економічного 
проекту. Кожна команда повинна підготувати оригінальний економічний 
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проект в якості домашнього завдання, який потім подається на олімпіаді і 
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оцінюється журі в певній кількості балів. Форма представлення проекту може 
бути найрізноманітнішою – монологи, сценки, слайди з коментарями, 
відеофільми, комп'ютерна графіка і т.д. Вони можуть бути представлені як в 
офіційному вигляді, так і в сатиричному, в формі КВК. Головне – економічна 
суть проекту, яка повинна бути чітко виражена і зрозуміла. Проекти також 
повинні відповідати певним вимогам. Вони повинні бути: лаконічними, займати 
за часом не більше 10 хвилин; економічно грамотними, які показують вміння 
студентів аналізувати поточну господарську ситуацію в країні і світі; 
доступними за сприйняттям, проходити за участю всієї команди, а можливо і з 
залученням інших студентів відділення, якщо це необхідно для більш повного 
представлення проекту. 
 Подання проектів повинно бути чітко організовано. Для цього 
необхідно доручити ведення цього етапу олімпіади комусь з викладачів або 
студентів. Якщо команд, що представляють проекти, досить багато, потрібно 
створити однакові умови представлення для всіх учасників, не допускаючи 
спаду інтересу глядацької аудиторії. Важливе технічне забезпечення подання 
проектів, яке повинно бути випробувано заздалегідь. Доцільно також 
заздалегідь провести репетиції подання проектів, відповідальними за які 
повинні бути викладачі, які готували команди. 
 Найчастіше представлення економічних проектів перетворюється в 
надзвичайно цікаве і різноманітне за формами економічне шоу, яке 
викликає великий інтерес у глядацької аудиторії і, безумовно, підвищує 
інтерес студентів до економічних проблем і до економічних знань взагалі. В 
учасників команд високий емоційний настрій, публічність виступу 
створюють позитивний психологічний ефект, що позначається на ставленні 
до економічних знань. Завершення вивчення курсу економіки на такому 
високому емоційному підйомі – важливий позитивний результат 
проведення економічної олімпіади, що підтверджує доцільність цієї форми 
позааудиторної роботи зі студентами.  
 На другому етапі олімпіади, після подання економічних проектів, 
кожна група студентів отримує завдання, на яке повинна відповісти за 
певний час. Тут  оцінюється знання студентами матеріалу курсу 
економічної теорії, отримані навички в розв’язанні тестів, економічних і 
логічних завдань, побудови графіків економічних процесів і т.п. 
 Оцінює виконання олімпіадних завдань незалежне журі, в яке 
входять викладачі та фахівці – економісти (при наявності такої можливості). 
Як правило, до складу журі не входять викладачі, які готують команди, щоб 
оцінки були більш об'єктивними. Для членів журі можна заздалегідь 
підготувати критерії оцінки, як по першому, так і по другому завданням, 
визначитися в максимальній кількості балів за кожне з них, а також в 
можливості преміальних балів за особливо видатні результати. 
 В цілому організація і проведення студентської олімпіади повинні 
стимулювати підвищення інтересу студентів до самостійної роботи при 
вивченні економічної теорії.  
 Отже, самостійна робота є особливо важливим і специфічним 
компонентом навчальної діяльності, через реалізацію і за допомогою якого 
формується позитивне ставлення учнів до навчального предмета і 
усвідомлення його ціннісної значимості для особистісного та 
інтелектуального розвитку особистості, готовності діяти компетентно в 
умовах ринкових відносин. 
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Той народ, який перший реалізує 
можливості цифрових комунікацій і 
введе їх до навчальної методики, 
очолюватиме світовий освітній процес. 

Гордон Драйден 
 

Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, 
збереження і обробки інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації 
сучасного суспільства. Входження інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. У зв’язку з 
цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного 
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 по-друге, сучасні ІКТ підвищуючи якість навчання й освіти, дають 
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змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього 
середовища, до соціальних змін; 
  по-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в 
освіту є важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає 
вимогам інформаційного суспільства і процесу модернізації традиційної 
системи освіти. 

Важливість і необхідність впровадження ІКТ у навчання 
обґрунтовується міжнародними експертами і вченими. ІКТ торкаються всіх 
сфер діяльності людини, але, мабуть, найбільш сильний позитивний вплив 
вони мають на освіту, оскільки відкриваються можливості впровадження 
абсолютно нових методів викладання і навчання. Тому питання 
використання ІКТ на заняттях історії є достатньо актуальним. 

Під інформаційними технологіями розуміють сукупність технічних 
засобів збору, організації, збереження, обробки, передання і подання 
інформації, також під ними розуміють впровадження нових підходів до 
навчально-виховного процесу, що орієнтовані на розвиток інтелек-
туального творчого потенціалу людини, з метою підвищення його 
ефективності, завдяки застосуванню сучасних технічних засобів. ІКТ 
здійснюють активний вплив на процес навчання і виховання студентів, 
оскільки змінюють схему передавання знань і методи навчання. Разом з 
тим, упровадження ІКТ у систему освіти не тільки впливає на освітні 
технології, а й вводить до процесу нові. Вони пов’язані із застосуванням 
комп’ютерів і телекомунікацій, спеціального устаткування, програмних та 
апаратних засобів, системи обробки інформації. Вони пов’язані також зі 
створенням нових засобів навчання і збереження знань, до яких належать 
електронні підручники і мультимедіа; електронні бібліотеки і архіви, 
глобальні та локальні освітні мережі; інформаційно-пошукові та 
інформаційно-довідкові системи. 

Застосування ІКТ у навчанні базується на загальному розумінні 
ролі інформації в освітньому процесі та загальних принципах 
інформаційної взаємодії в інформаційно-комунікативному середовищі. 

Традиційна система навчання зорієнтована на трансляцію знання 
від викладача до студента, проте використання ІКТ у навчально-виховному 
процесі дозволяє перейти від навчання, в основі якого – інформація, почута 
з уст викладача або прочитана в підручнику, до навчання через сприйняття 
інформації з електронних ресурсів. На будь-якому занятті викладач, 
оперуючи різноманітними цифровими навчальними ресурсами, може 
організувати дослідницьку діяльність студентів, зорієнтувати в 
індивідуальному пошуку інформації, навчити оцінювати надійність різних 
інформаційних джерел, створювати власні електронні продукти ( 
мультимедійні презентації, електронні моделі тощо). Очевидними є 
переваги використання ІКТ на заняттях з історії, а саме: 

• ІКТ дозволяють представляти знання історичних фактів, подій, 
документів, коментарів та інтерпретацій у взаємозв’язку. 

• Знання постають у певному контексті. Контекстом слугують не тільки 
коментарі, ай багато інших матеріалів (малюнки, звукові вставки, анімація, 
портрети тощо), які подають інформацію про історичні явища з різних боків. 
Створюється мережева структура інформації, з великою інформаційною 
насиченістю і додатковим смисловим потенціалом. 

• Знання формуються завдяки залученню різних каналів сприйняття. 
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• Сприйняття, інтерпретація та засвоєння історичних знань за умов 
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використання ІКТ відбувається не тільки когнітивним способом, але й 
споглядальним шляхом. 

Реконструкція історичних подій як найважливіший крок у 
формуванні історичної свідомості відбувається завдяки залученню 
віртуальної реконструкції, що стимулює інтелектуальну діяльність 
студентів. 

Таким чином, за допомогою ІКТ інтенсифікується інформаційна 
взаємодія між суб’єктами інформаційно-комунікативного середовища, 
результатом якої є формування більш ефективної моделі навчання. 
Застосування ІКТ на заняттях з історії дозволяє  забезпечити більш глибоке 
осмислення навчального матеріалу, образне сприйняття, посилення 
емоційного впливу історії на особистість студента, його "занурення" в 
досліджувану епоху. Це відбувається за рахунок використання карт, схем, 
навчальних картин, відео та аудіо коментарів, представлених в 
електронному варіанті. 

Проте електронні ресурси не зможуть перебрати роль викладача: 
- по-перше, тільки викладач може зацікавити студентів, викликати 
допитливість, завоювати їх довіру; 
- по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти 
предмету, який вивчається; 
- по-третє, тільки педагог зможе відзначити їх старанність та знайти 
шляхи спонукання до навчання. 

Викладачу варто пам’ятати, що будь-який навчальний процес 
базується на використанні педагогічних технологій, тому ІКТ мають набути 
педагогічного змісту. Застосування ІКТ повинно оптимізувати 
енерговитрати педагога, підвищити ефективність навчального процесу. 

Отже, використання ІКТ на заняттях історії зумовлює появу нових 
навчальних цілей та необхідність оновлення змісту історичної освіти. ІКТ 
дозволяють досягти високих результатів навчальної діяльності, 
забезпечити для кожного студента формування і розвиток власного 
освітнього шляху. Безмежність педагогічних можливостей для 
індивідуалізації і диференціації навчального процесу, його адаптації до 
індивідуальних особливостей студента пов’язана із застосуванням у цьому 
процесі додаткових інформаційних навчальних ресурсів, широкого спектру 
педагогічних методів і технологічних варіантів навчання, посиленням 
навчальних комунікацій, мультимедійних характеристик засобів навчання, 
розширенням простору інноваційної педагогічної діяльності. 
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РОЗВИВАЮЧИЙ АСПЕКТ РАННЬОГО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Валентина Бороніна, 
старший викладач,  

викладач  англійської мови  
та методики викладання англійської мови, 

Прилуцький гуманітарно-педагогічний 
 коледж ім.І.Я. Франка. 

 
У світі сучасних методичних уявлень розвиваюча функція іноземної 

мови полягає у розвитку мовленнєвих здібностей та активізації мотивів 
учіння, психологічно важливих для формування особистості, її готовності  
до вивчення цього предмета на відповідному етапі шкільного курсу і 
оволодіння  досвідом пошукової та творчої діяльності під час роботи над 
іноземною мовою.  

Мовленнєві здібності зумовлені розвитком психічних властивостей 
особистості, необхідних для вивчення іноземної мови, а саме: 

- здатністю до імітації; 
- якістю слухового самоконтролю; 
- обсягом слухової короткочасної пам’яті; 
- якістю фонематичного та інтонаційного слуху; 
- обсягом довготривалої пам’яті (лексичний запас учня); 
- роботою оперативної пам’яті (вибір мовних засобів); 
- якістю зорової пам’яті; 
- стійкістю уваги (довільної та мимовільної); 
- ступенем розвинення уяви; 
- якістю мовленнєвих процесів; 
- здатністю володіти операціями абстрагування, аналізу, синтезу, 

зіставлення, умовиводу, рефлексії; 
- здатністю до мовних спостережень; 
- здатністю до здогадки (ситуативної, контекстуальної, мовної); 
- здатністю застосовувати прийоми мнемічної діяльності під час 

засвоєння мовного матеріалу; 
- умінням здійснювати перенос знань та навичок у нову ситуацію 

на основі реалізації проблемно-пошукової діяльності; 
- умінням систематизувати вивчений мовний матеріал; 
- умінням самостійно планувати мовленнєві дії; 
- умінням логічно та послідовно викладати зміст почутого, 

прочитаного, побаченого; 
- готовністю до участі у спілкуванні; 
- готовністю і здатністю до участі в творчій діяльності, до 

подальшої самоосвіти; 
- рівнем сформованості культури читання, письма, усного 

мовлення. 
Активізація іншомовних здібностей зумовлена мотивацією учіння. 

Мотивація як система спонукальних чинників є вихідним психологічним 
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фактором успішного оволодіння іноземною мовою, її визначають потреби, 
бажання, інтереси та емоції дитини.  

Завдання учителя, який навчає молодших школярів – створювати 
умови для формування позитивної мотивації учіння і максимального 
розкриття творчого потенціалу особистості у процесі оволодіння  учнями 
іноземною мовою як засобом спілкування на елементарному міжкуль-
турному рівні.  

Розрізняють два види мотивації: зовнішню і внутрішню. Стосовно 
вивчення іноземної мови зовнішню мотивацію пов’язують з усвідомленням 
учнем загальнонавчальної значущості предмета. Внутрішня мотивація 
виконує тактичну, інструментальну роль. Вона спричиняється позитивними 
емоціями, які учень отримує в процесі вивчення мови. У початкових класах 
різновидами  внутрішньої мотивації є ігрова, комунікативна, 
соціокультурна, пізнавальна, естетична мотивація, а також мотивація, яка 
викликана усвідомленням учнями певного процесу оволодіння іноземною 
мовою.   

Ігрова мотивація – це система спонукальних причин, які стимулюють 
потреби молодшого школяра у грі. Ці потреби цілком закономірні, адже 
початкові класи є типом двох психологічних домінант: ігрової та навчальної 
діяльності. При цьому гра має невичерпні можливості, щоб зробити процес 
раннього навчання іноземної мови у школі цікавим, інтенсивним і 
результативним. Спостереження свідчать: настанова на гру, яка відповідає 
віковим інтересам дітей викликає у них позитивний настрій і стимулює 
готовність до іншомовної діяльності як до засобу проведення гри.  В учнів 
активізується уява, фантазія, процеси мислення, робота пам’яті, 
пізнавальна і комунікативна ініціатива, посилюється самостійність. Гра 
дозволяє надавати комунікативної цінності практично будь-якій мовній 
одиниці. Вона сприяє орієнтації учнів у новому мовному матеріалі, а також 
у процесі мовленнєвої взаємодії. Подання серйозних навчальних завдань 
у початкових класах у доступній привабливій у розважальній ігровій формі 
зумовлює мимовільний характер засвоєння мовного матеріалу і 
стереотипів мовленнєвої поведінки у типових ситуаціях іншомовного 
спілкування. Застосування ігрових вправ зберігає на уроці атмосферу 
дитинства, що є одним із найважливіших чинників гармонійного розвитку 
дитини: психічного, фізичного, духовного.  

У процесі навчання іноземної мови у початковій школі гра виконує 
моделюючу, інформуючу, формуючу, коригуючу, стимулюючу функції, які 
полягають у наступному: 

- моделююча функція гри  полягає у створенні умов для сприяння 
соціального розвитку дитини; 

-  інформуюча – передбачає ознайомлення дітей в ігровій формі з 
пізнавально-цінною інформацією, з правилами та нормами поведінки у 
певних ігрових ситуаціях; 

- формуюча – полягає  у розвитку мотиваційної і пізнавальної сфер 
дитини, у формуванні її як особистості, як індивіда і як суб’єкта навчальної 
діяльності;  

- коригуюча функція дає змогу виявити під час гри рівень навченості 
учнів (фонетичної, лексичної, граматичної), рівень сформованості 
мовленнєвої поведінки у  відповідних ситуаціях, а також обрати засоби 
психолого-дидактичного впливу на кожного окремого учня; 
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- стимулююча функція гри забезпечує мажорний тон спілкування, 
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позитивний емоційний настрій, усунення негативних психологічних 
бар’єрів. 

Щоб стимулювати ігрову ситуацію і забезпечити реалізацію та 
взаємодію зазначених функцій гри, навчання іноземної мови у початковій 
школі повинно передбачити широкий діапазон ігрових вправ, цікавих для 
дітей з різним домінуючим типом діяльності: мисленнєвим та художнім. 
Дітей з мисленнєвим типом діяльності відрізняє розвиток вербального 
інтелекту. Вони виявляють більші здібності до вивчення іноземної мови. Їх 
приваблюють вправи з комунікативною орієнтацією. Дітям художнього типу 
притаманні образність мислення, умілість рук.  

Доцільно комбінувати види ігрових вправ, потенційно спроможних 
стимулювати  мовленнєві та мовні дії дітей в ігровій формі, а саме: 

- рольові ігри, які психологи вважають дійовим засобом соціалізації 
дитини; 

- пізнавально-художні дидактичні ігри, наприклад: "Послухай і 
намалюй!", "Прочитай і намалюй!, "Намалюй і розкажи!" тощо; 

- рухливі дидактичні ігри з інтелектуальним навантаженням, 
наприклад: гра з м’ячем, скакалкою, що супроводжується виконанням 
певної мовленнєвої дії, гра-пантоміма, що ілюструє певні дії людей, тварин, 
які називає учитель або учень тощо; 

- ігри-драматизації змісту пісень, віршів, рисівок, сюжетів-коміксів 
або тексту підручника, над яким працюють учні, казок тощо; 

- лексичні та граматичні ігри з елементами "естафети", 
"мовленнєвого ланцюжка",  змагання, побудовані за принципом  "снігова 
куля" (наприклад, гра "Хвальки": похваліться, хто має більше корисних 
речей); 

- ігри-змагання між командами, окремими учнями, парами, малими 
групами; 

- ігри-конкурси: на кращого читця, декламатора, актора, диктора 
радіо та телебачення, гіда зоопарку, виставки, музею, перекладача тощо; 

- інтелектуальні автентичні ігри за правилами, наприклад "Вingo", 
"I Spy"; 

- спокійні інтелектуальні ігри, наприклад: відгадування мовних 
загадок, чайнвордів, кросвордів, ребусів, математичних задач, вікторини, 
комп’ютерні ігри тощо. 

Ігрова мотивація тісно пов’язана з іншими видами мотивації учіння 
молодшого школяра, зокрема з комунікативною мотивацією.   

Комунікативна мотивація – це система спонукальних причин, які 
стулюють і формують потреби учнів у вирішенні комунікативних задач 
різного рівня складності, націлених на реалізацію певних соціально 
значущих функцій спілкування: пізнавальної, регулятивної, ціннісно-
орієнтаційної, етикетної.  

Пізнавальна функція передбачає уміння запитати, повідомити або 
обговорити пізнавально-цінну інформацію  під час спілкування двох і 
більше комунікантів. Регулятивна функція передбачає уміння висловити 
прохання, пораду, припущення. Ціннісно-орієнтаційна функція охоплює 
уміння висловити особисту думку, бажання, оцінку. Етикетна функція 
передбачає уміння дотримуватись відповідних норм мовленнєвої та 
немовленнєвої поведінки у найбільш типових ситуаціях іншомовного 
спілкування.  
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До реалізації цих функцій у мовленні дітей спонукає насамперед 
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особистісна спрямованість навчальних завдань, зумовлена характерним 
для їхнього віку его-фактором.  

Наведемо приклади таких завдань для учні початкових класів: 
- Подивіться і скажіть, що ви можете купити в цьому магазині. 
- Назвіть навчальні предмети  у вашому портфелі. 
- Намалюйте героїв вашої улюбленої англійської казки. 

Представте їх. 
- Розкажіть про себе. 
- Назвіть тварин, які вам подобаються чи не подобаються. Чому? 
- Візьміть інтерв’ю у свого однокласника про його улюблені 

заняття.  
Досвід переконує, що активізація мовленнєвих дій  молодших шко-

лярів з іншомовним матеріалом забезпечується спеціально сформованими 
інструкціями вчителя до тренувальних  вправ, які спрямовують самостійну 
діяльність учнів на виконання лексичних чи граматичних вправ або 
ознайомлюють дітей з цікавою для них комунікативною перспективою 
застосування нового матеріалу. Наприклад:  

- Підготуємось до складання звукового листа нашим британським 
одноліткам про наші плани на наступні літні канікули (вправляння у 
вживанні граматичних структур майбутнього неозначеного часу). 

-  Повчимо не зовсім слухняного хлопчика Тома (використовується 
демонстраційна лялька), як потрібно поводитися вдома та в школі 
(вправляння в автоматизації дій учнів з модальним дієсловом  must). 

- Підготуємось до участі в конкурсі на кращого гіда лондонського 
зоопарку (вправляння у вживанні учнями лексики за темою "Тварини"). 

Іншомовна комунікація у початкових класах  має дещо умовний 
характер. Ця особливість зближує її з театральною комунікацією, яка 
апелює до уяви, фантазії, емоції акторів, котрі взаємодіють у 
запропонованих обставинах. Щоб задіяти в учнів ті ж самі важелі 
спілкування за допомогою ситуацій, заняття з іноземної мови повинні 
відбуватись в емоційно сприятливій атмосфері, в якій повинен бути 
присутнім "дух пригод" (У. Ріверс), а учнів слід ставити в такі умови, в яких 
єдиною мовою спілкування  може бути лише іноземна мова, що вивчається.  

Беручи до уваги ці положення, а також психологічні характеристики 
молодших школярів (допитливість, інтерес до світу свого іншомовного 
ровесника, комунікабельність, багата уява, тяжіння до всього казкового, 
незвичайного), цілком слушно дійти висновку, що особливо сприятливі 
умови для стимуляції комунікативної мотивації учнів цього віку та 
активізації їх мовленнєвої практики складаються при застосуванні ситуацій, 
побудованих за принципом "діалогу культур".   

На наш погляд, у початкові школі доцільно використовувати  такі 
ситуації: 

- ситуації-аналоги потенційного спілкування дітей з носіями мови, 
іншомовними ровесниками; 

- ситуації з казковим сюжетом  на літературно-країнознавчій 
основі; 

- ситуації з казковим сюжетом на анімаційно-країнознавчій основі; 
- ситуації уявних подорожей до визначних місць країни, мова якої 

вивчається (наприклад, до Лондона, до лондонського зоопарку, 
до Диснейленду тощо); 
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- ситуації обміну думками, пов’язаними з обговоренням отриманих 
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знань про національні реалії іншої та своєї культури, зокрема про 
реалії шкільного життя, національні та родинні свята, світу 
дитячих захоплень тощо; 

У процесі вивчення іноземної мови одним із головних завдань є 
формування у школярів соціокультурної компетентності, суть якої полягає 
в емоційно-особистісному ставленні учня до країни, мова якої вивчається, 
до народу-носія цієї мови, до його духовних надбань і традицій, до цікавих 
національних реалій минулого та сучасного життя, до стереотипів носіїв 
поведінки іноземної мови у стандартних ситуаціях спілкування. Вивчення 
змісту цих інтересів відкриває значні перспективи для підвищення 
психологічної готовності учня до спілкування на міжкультурному рівні  та 
його значного особистісного росту.  

Формуванню соціокультурної мотивації сприяють такі методичні 
фактори: відбір і застосування лексики з національно-культурним компо-
нентом;  використання автентичних навчальних матеріалів; використання 
країнознавчих допоміжних засобів; цілеспрямоване застосування 
спеціальних прийомів формування соціокультурної компетентності  
молодших школярів; побудова уроку як моделі потенційного спілкування 
дітей з носіями мови, передусім з англомовними ровесниками. 

Соціокультурний аспект викладання суттєво підвищує інформа-
ційний фон уроку. Тим самим він інтенсифікує мислення молодших 
школярів і сприяє усвідомленню ними своїх навчальних дій. Завдяки цим 
факторам створюються реальні умови для викладання англійської мови на 
високому рівні складності. Так, в учнів розвиваються нахили і творчі 
здібності, посилюється їх особистісний ріст, формується позитивна 
самооцінка.  

Як відомо, одне із головних психолого-дидактичних завдань 
початкової школи полягає у формуванні навичок і вмінь навчальної 
діяльності. Успішності цього процесу сприяє розвиток інтелектуальних 
здібностей молодших школярів (О.Я. Савченко). Необхідною передумовою 
їх формування є стимулювання потреб у пізнаванні нового, тобто 
стимулювання пізнавальної мотивації, сутність якої полягає в стимулюванні 
пізнавальних потреб, які знаходяться у площині вікових та особистісних 
інтересів учнів.  

Молодшого школяра відрізняють пізнавальна активність, інтерес до 
всього нового. Для того, щоб активізувати пізнавальну активність учнів 
необхідно враховувати такі умови. 

1. Забезпечити якість навчально матеріалу, критеріями якого мають 
бути: 
- відповідність змісту навчального матеріалу конкретному 

віковому періоду; 
- його можливість задовольнити базові потреби учнів; 
- потенційна перспективність (для взаємозв’язку навчання, освіти, 

виховання і розвитку дитини, для впливу на кінцеві результати 
навчання, для створення передумов організації навчальної 
діяльності різних видів складності). 

2. Формування в учнів здатності орієнтуватись у завданнях, що 
пропонуються, планувати послідовність виконання завдань, 
активізувати здогадку (ситуативну, мовну, контекстуальну), 
використовувати адекватні опори(предметні – іграшки, предмети 
класного вжитку, муляжі, реальні речі тощо; зображувальні; 
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підстановчі таблиці тощо). 
3. Застосовувати в разі мовленнєвої взаємодії прийоми стратегічної 

компетенції: повтор, перепитування, перифраз тощо. 
4. Осмислювати результат пізнавально-комунікативної діяльності, 

оскільки результат спілкування є основним показником готовності 
школяра до практичної іншомовної діяльності. 
Формування орієнтувальних здібностей учнів створює належне 

методичне підґрунтя для організації навчання іноземної мови як процесу 
послідовного розв’язання пізнавальноцінних комунікативних і практичних 
задач різного рівня складності. Йдеться, передусім, про вправи чи завдання 
з певними елементами проблемності. До них у початкових класах належать 
такі види завдань: 

- вирішення математичних задач, розв’язанням елементарних 
математичних прикладів; 

- завдання на відгадування мовних загадок, кросвордів, 
чайнвордів, ребусів, головоломок; 

- завдання на вибір правильного варіанта з кількох запропо-
нованих; 

- завдання на встановлення логічної послідовності запропоно-
ваних слів, висловлювань, дій; 

- завдання на заповнення контексту. 
Окрему групу становлять проблемні завдання, які розвивають 

уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, ліквідовувати 
інформаційний дисбаланс. Так, стимуляції та задоволенню потреби в 
отриманні нової інформації сприяють: тематичне розпитування типу 
інтерв’ю, завдання типу "мозаїка", коли працюючи у малих групах учні 
поступово складають зв’язне висловлювання з окремих частин тексту-
дискурсу, поданих на різних картках.  

З позиції дидактики початкової школи і сучасного методичного 
стандарту навчання іноземних мов важливим чинником посилення 
лінгвопізнавальної мотивації і формування інтелектуальних умінь 
молодших школярів слід вважати підвищення теоретичного рівня 
викладання. Сутність цієї стратегії полягає у стимулюванні безпо-
середнього інтересу до мови як джерела пізнавально-цінної лінгвістичної 
інформації; у формуванні прийомів пізнавальної діяльності  під час роботи 
над мовою, а саме: прийоми упізнавання, аналогії, логічного 
запам’ятовування, систематизації, евристики (для учнів початкової школи 
важливими є уміння діяти в нових навчальних обставинах, робити 
самостійні висновки); в організації спостережень над фактами мови за 
допомогою спеціальних завдань,  визначення специфічних відмінностей 
цієї мови шляхом абстрагування, аналізу, диференціювання, зіставлення, 
систематизування;  в наданні лінгвопізнавальній роботі над іноземною 
мовою характер пошуково діяльності, що допомагає дітям "відкривати" 
певні закономірності нового мовного матеріалу і відчувати радість пізнання, 
творчого піднесення і позитивної самооцінки, які зазвичай супроводжують 
раціонально організовану розумову діяльність учнів. Практика доводить, 
що підвищення теоретичного рівня раннього шкільного навчання іноземної 
мови  прискорює процес орієнтації дітей в учінні і сприяє оволодінню ними 
методологією самостійної роботи ад предметом. 

Важливе місце в організації самостійної  діяльності учнів 
сучасної початкової школи посідають завдання-проекти. Розвиваюча 
сутність проекту полягає у самостійному плануванні і реалізації роботи, в 
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якій іншомовне спілкування учня (учнів) органічно орієнтується з 
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інтелектуально емоційним контекстом іншої діяльності, типової для 
відповідної вікової групи, наприклад, ігрової, художньої, мистецької або 
прагматичної у формі анкетування, конкурсу, підготовки конкурсу тощо. 
Завдання-проекти вчать школярів створювати власний зміст практичної 
іншомовної діяльності, їх загальною особливістю є наявність поставленої 
проблеми і завдання вирішити їх, що потребує критичного осмислення 
цілей, умов, засобів і методів підготовки проектів. Самостійна робота у 
формі проектів призначається для індивідуального або групового 
виконання.  

Участь у проектній роботі імпонує дітям своїм інтегративним 
характером і відповідно розширенням можливостей самовираження,   
прояву фантазії, креативних здібностей, мовленнєвої активності і 
самостійності, можливостями пізнання реального світу і осмислення через 
іншомовну навчальну діяльність свого місця в ньому. Виконання завдання-
проекту максимально активізує учнівський досвід, спонукає дитину до 
поліпшення рівня мовленнєвої підготовки в разі її недосконалості. Тому  
виконання проекту усвідомлюється учнем як певне досягнення на шляху 
оволодіння ефективним засобом стимулювання мотивації, породжуваної 
відчуттям прогресу в оволодіння іноземною мовою. 

Важливість цього виду мотивації для підтримання стійкого 
інтересу до вивчення іноземної мови підкреслював ще Г.Палмер. Для її 
підсилення  методисти рекомендують періодично проводити "інвента-
ризацію" навчальних досягнень, у тому числі й з використанням цікавих 
тестів. Бажаними в цьому плані є уроки-звіти "Що ми вміємо робити 
англійською мовою", а також батьківські збори у вигляді суцільного огляду 
навчальних досягнень дітей з іноземної мови. 

На думку вітчизняних і зарубіжних дидактів, головним у добре 
збалансованому навчальному плані, програмі повинно бути естетичне 
поле, здатне забезпечити гармонійний розвиток творчої особистості учня.  
Важливою передумовою такого розвитку є стимуляція естетичної мотивації 
учнів. Сутність естетичної мотивації психічного процесу полягає у 
формуванні задоволення потреб естетичного світосприймання, під яким 
психологи розуміють здатність помічати, спостерігати, позитивно емоційно 
оцінювати і прагнути творити красу у довкіллі.  

Формування естетичних потреб, за нашими даними, сприяють 
цілий ряд факторів. 

1. Насамперед, естетика поведінки вчителя як організатора, 
помічника та активного учасника процесу англомовного спілкування, її 
проявом є уміння забезпечити психологічно сприятливий фон занять, їх 
проведення на високій мажорній ноті, уміння демонструвати увагу і повагу 
до кожного учня, викликати позитивні емоції своєю ерудицією, культурою 
мовлення взагалі і красою англійської вимови зокрема, своїми акторськими 
здібностями. Учитель, який навчає іноземної мови молодших школярів, 
повинен  вміти красиво рухатись разом з дітьми під час виконання пісень та 
віршів з рухами, аеробіки, функціонально адекватно використовувати 
елементи кінетики, а  також музично-ритмічний компонент навчання 
англійської мови. Учитель повинен досконало володіти голосом, 
прийомами драматизації, вміти розігрувати за допомогою пальчикових 
ляльок цікаві сценки з відповідним дидактичним навантаженням. Для 
вчителя початкових класів професійно важливим є володіння елементами 
художньої  праці, в тому числі дизайн-освіти як технології сучасного 
розвиваючого навчання.  
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2. Залучення учнів до естетично організованого мовного 
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середовища, якому сприяють: яскрава наочність, театралізація, сюжетно-
ігрова  основа уроку, використання казки як способу презентації нового 
мовного матеріалу і організації ситуативної взаємодії дітей, персоніфікація 
або образна назва деяких засобів та об’єктів навчання. 

3. З огляду на сугестивність молодших школярів, їх потяг до 
лицедійства, художньої праці принципово важливим є інтегративний 
характер навчання іноземної мови у початкових класах: "розчинення" 
навчальної англомовної  діяльності у видах діяльності, специфічних для 
початкової школи (ігровій, руховій, музичній, художній), сприяє гармонізації 
навчального процесу, робить його жвавим, цікавим для дітей, корисним для 
фізичного, інтелектуального і духовного розвитку учнів та для прояву 
індивідуальності кожної дитини. 

4.  Систематичне застосування адитивних та аудіо-візуальних 
автентичних матеріалів (малих форм дитячого англійського фольклору, 
пісень, діалогів серії "Джазові наспіви", мультфільмів) посилює загальний 
естетичний фон уроку, а також авторитет джерела пізнавально цінної   
навчальної інформації і завдяки цим чинникам поєднує процес пізнання з 
почуттям естетичної насолоди, позитивно впливаючи у такий спосіб на 
якість мовленнєвих навичок та умінь, що формуються. 

5. Як зазначав В.О. Сухомлинський, витоки творчості дитини – на 
кінчиках її пальців. Тому залучення дітей під час навчання англійської мови 
до художньої діяльності – підготовки малюнків, карток зі знаками 
транскрипції, цифрами, буквами англійського алфавіту, малюнками і 
словами, що позначають відповідні поняття, макетів телефонів як атрибутів 
моделювання дисконтного спілкування, масок казкових персонажів, від 
імені яких діти взаємодіють у ситуаціях, – усе це розширює робочий 
інструментарій учня і водночас посилює його творчу активність. Тим самим 
забезпечується поступова динаміка естетичного світосприйняття дитини – 
від споглядання естетичних об’єктів до  формування потреби і вмінь 
створювати красу під час вивчення англійської мови. 

6. Вирішальне  значення у цьому процесі відіграє естетичний потен-
ціал НМК з англійської мови для початкової школи: його поліграфічна 
якість, дизайн, можливість методичної системи, закладеної в ньому, в 
аспекті формування і задоволення естетичних потреб учнів. 

Такими є шляхи формування внутрішньої мотивації учня, який 
вивчає іноземну мову у початкових класах. Взаємодія різновидів цієї 
мотивації створює потужні важелі впливу на емоційну та інтелектуально-
вольову сферу дитини, наслідком чого є розвиток засобами англійської 
мови її як особистості, індивідуальності і як активного суб’єкта процесу 
учіння.  
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РОЛЬ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 

 
Татьяна Гришко, 

старший преподаватель  
преподаватель русского языка, 

 Прилукский гуманитарно-педагогический 
 колледж им.И.Я. Франко. 

 
Культурное наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт 

воспитания. Произведения устного народного творчества являются 
важнейшим источником развития гуманистической культуры, обогащения 
духовного багажа формирующейся личности. 

Мифы, песни, сказки, легенды, притчи, пословицы, поговорки и 
другие жанры устного народного творчества не просто давали людям 
эстетическое наслаждение, но и являлись источником необходимой 
информации. 

К произведениям устного народного творчества относится притча.   
Как и любой вид искусства, притча –  один из самых древних литературных 
и устных жанров. 

Притча – это эпический жанр, представляющий собой краткий 
назидательный рассказ в аллегорической, иносказательной форме. 
Термин происходит от корня -течь- (идти) или -ткнуть- (встретиться). В 
обоих случаях он означает изречение – такое, которое служит указателем 
пути, руководствует человека на жизненном пути, давая ему средства к 
благополучному течению по этим путям. 

Притча обязательно включает объяснение аллегории, чтобы 
читателю был ясен смысл иносказания. Несмотря на схожесть с басней, 
притча претендует на общечеловеческое обобщение, не обращая порой 
внимания на частные вопросы. 

Жанр притчи появился на Востоке в древности, где любили говорить 
загадками, иносказаниями, аллегориями.  

В обычном, житейском случае скрывается всеобщий смысл – урок 
для всех людей. Притча часто используется с целью прямого наставления, 
поэтому содержит аллегории.  Притчи – это не просто тексты, не просто 
рассказы. Каждая притча может что-то дать, научить чему-то, в ней 
заложена какая-то определённая правда, какой-то определённый урок, 
маленький или большой закон Мира, в котором мы живём. 

Через притчи раскрываются основные нравственные понятия, 
составляющие основу того или иного мировоззрения: человек и мир, добро 
и зло, любовь, милосердие и др.; показан образ жизни людей, их 
нравственные, семейные и общественные обязанности.  

Темы притч: мудрость, долголетие, праведность, знание, любовь к 
ближнему, страх перед животворными силами природы, воздержание, 
усердие, самообладание, разумное пользование богатством, сочувствие к 
бедным, семейные устои и воспитание детей, сдержанность в 
наслаждениях, милосердие, выбор друзей, трудолюбие, честность, 
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непримиримость ко злу, справедливость, помощь нуждающимся в ней, 
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веселье, здравый рассудок.  
Свойства притчи:  
1) краткость; 
2) не требует доказательств; 
3) подсказывает способы разрешения конфликтной ситуации;  
4) дает возможность указать собеседнику на его недостатки или 

пороки, не используя агрессивность. Осуждается не человек, а порок; 
5) строится на сравнении; 
6) предполагает мыслительную деятельность. 
Жанровые признаки притчи: 

• малый объем 

• сказовая форма 

• кольцевая композиция 

• сюжет из обыденной жизни 

• иносказание 

• отвлеченное понятие 

• нравоучение.     
В литературу притча пришла вместе с христианством, с первыми 

переводами текстов Священного Писания. В истории литературы термин 
"притча" употребляется главным образом по отношению к библейским 
сюжетам ("Притчи Соломоновы", "евангельские притчи" и т. п.). Притчами 
называл свои басни А.П.Сумароков, склонный к "высокому штилю". К числу 
притч, например, относится стихотворение А.С.Пушкина "Сапожник". 

Картину раз высматривал сапожник 
И в обуви ошибку указал; 
Взяв тотчас кисть, исправился художник. 
Вот, подбочась, сапожник продолжал: 
"Мне кажется, лицо немного криво... 
А эта грудь не слишком ли нага?"... 
Тут Апеллес прервал нетерпеливо: 
"Суди, дружок, не свыше сапога!" 
 Есть у меня приятель на примете: 
Не ведаю, в каком бы он предмете 
Был знатоком, хоть строг он на словах, 
Но черт его несет судить о свете: 

Попробуй он судить о сапогах! 
В притче "Сапожник" А.С.Пушкин берёт за основу исторический 

анекдот о древнегреческом живописце Апеллесе (IV в. до н.э.), превращая 
его в притчу-басню. Причиной написания этого произведения послужили 
разгромные статьи Н.И.Надеждина, профессора Московского 
университета по кафедре изящных искусств и археологии и издателя 
журнала "Телескоп" о произведениях Пушкина. Пушкина возмутило, что 
Надеждин брался "судить о свете" в своих острокритических статьях (с 
негативной оценкой) о "Графе Нулине", "Евгении Онегине" и др. В то же 
время Пушкин "обыграл" то, что Надеждин в своей статье о пушкинской 
"Полтаве" взял эпиграфом слова Горация: "Берите труд не свыше сил 
своих".  

Александр Петрович Сумароков – один из крупнейших предста-
вителей русской литературы XVIII века. Жанры, в которых Сумароков-
сатирик выступил подлинным новатором, были басня и притча. При жизни 
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Сумароковым было выпущено три книги "Притч" (1762–1769). Русская 
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поэтическая басня особенностями своего структурного облика обязана 
Сумарокову. 

И птицы держатся людского ремесла. 
Ворона сыру кус когда-то унесла 
И на́ дуб села. 
Села, 
Да только лишь еще ни крошечки не ела. 
Увидела Лиса во рту у ней кусок 
И думает она: "Я дам Вороне сок! 
Хотя туда не вспряну, 
Кусочек этот я достану, 
Дуб сколько ни высок". 
"Здорово, – говорит Лисица, – 
Дружок, Воронушка, названая сестрица! 
Прекрасная ты птица! 
Какие ноженьки, какой носок, 
И можно то сказать тебе без лицемерья, 
Что паче всех ты мер, мой светик, хороша! 
И попугай ничто перед тобой, душа, 
Прекраснее стократ твои павлиньих перья!" 

                          А.Сумароков. "Ворона и Лиса" 

Жанр притчи использовался и такими писателями  ХІХ века, как: М.Ю 
Лермонтов, Н.А.Некрасов, А.Н.Майков.  

Стихотворение Михаила Лермонтова "Три пальмы" было создано в 
1838 году и представляет собой поэтическую притчу, в которой заложен 
глубокий философский смысл. Главными героинями повествования 
выступают три пальмы в аравийской пустыне, где еще не ступала нога 
человека. Холодный ручей, протекающий среди песков, превратил 
безжизненный мир в волшебный оазис, "хранимый, под сенью зеленых 
листов, от знойных лучей и летучих песков". 

В стихотворении "Три пальмы" Михаил Лермонтов затрагивает сразу 
несколько актуальных вопросов. Первый из них касается 
взаимоотношений человека и природы. Поэт отмечает, что люди жестоки 
по своей натуре и редко ценят то, что дарит им окружающий мир. Более 
того, они склонны уничтожить эту хрупкую планету во имя собственной 
выгоды либо сиюминутной прихоти, не думая о том, что природа, не 
наделенная способностью защищаться, все же умеет мстить своим 
обидчикам. И эта месть не менее жестока и безжалостна, чем поступки 
людей, которые считают, что весь мир принадлежит только им. 

Философский смысл стихотворения "Три пальмы" носит ярко 
выраженный религиозный характер и основан на библейском 
представлении о процессах мироздания. Михаил Лермонтов убежден, что 
у Бога можно выпросить все, что угодно. Однако будет ли счастлив 
проситель тому, что получит? 

 Параллель, которую Михаил Лермонтов проводит между жизнью 
пальм и людей, очевидна.  

 (Восточное сказание) 
 В песчаных степях аравийской земли 
 Три гордые пальмы высоко росли. 
 Родник между ними из почвы бесплодной, 
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 Журча, пробивался волною холодной, 
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 Хранимый, под сенью зеленых листов, 
 От знойных лучей и летучих песков. 
 Вот к пальмам подходит, шумя, караван: 
 В тени их веселый раскинулся стан. 
 Кувшины звуча налилися водою, 
 И, гордо кивая махровой главою, 
 Приветствуют пальмы нежданных гостей, 
 И щедро их поит студеный ручей. 
 Но только что сумрак на землю упал, 
 По корням упругим топор застучал, 
 И пали без жизни питомцы столетий! 
 Одежду их сорвали малые дети, 
 Изрублены были тела их потом, 
 И медленно жгли до утра их огнем. 

                       М.Лермонтов. "Три пальмы" 

К жанру притчи обращались Лев Толстой, Франц Кафка, Бертольд 
Брехт, Альбер Камю и др. 

Притча – это всегда разговор о сущностном. Ее предмет – 
существование человека. Именно о насущных проблемах повествует Лев 
Толстой  в своих притчах. Притчу "Три старца" он написал со слов 
народных сказителей. Притча повествует о скромном подвижничестве 
старцев, которые по простоте и неграмотности своей не могли запомнить 
ни одной канонической молитвы. Но, тем не менее, их "неправильная" 
молитва, состоящая всего из нескольких слов, была услышана 
Всевышним. 

Можно сказать, что притча связана с выражением религиозных и 
философских смыслов. Именно с этой стороны она и реализуется в 
творчестве Толстого.  

Также к жанру притчи обращался А. Камю – французский писатель, 
эссеист, драматург и мыслитель. Он принадлежал к экзистенциалистам. В 
его творчестве отразилось переживания духовного кризиса западной 
цивилизации, ощущение потери смысла жизни. Его произведения полны 
трагизма человеческого существования, обреченности на одиночество, а 
его герои часто оказываются перед выбором между жизнью и смертью. 

Центральное место в творчестве А.Камю занимает философский 
роман-притча "Чума". Роман написан в форме хроники эпидемии чумы, 
начавшейся в Оране (Алжир). В романе отражены не только исторические, 
но и философские проблемы. В истории человечества чума всегда была 
огромным злом. Это почти неизлечимая болезнь, это мор, паника, это 
эпидемия, которая иногда забирала жизни людей целых городов. Чума – 
это запустение, разруха, это трагическое ощущение, что ты еще не болен 
только за то, что до тебя еще не дошла очередь. Однако в произведении 
Камю это не только болезнь, это – искусственное зло, сознательно 
принесенное извне. Сам Камю писал, что "явный смысл "Чумы" – это 
борьба европейского сопротивления против нацизма". Но и это не все. 
Это не только чума (коричневая чума, как называли фашизм в Европе), это 
общечеловеческое зло, которое угрожает всему человечеству. Чума – это 
нечто парадоксальное и непреодолимое, что трудно поддается 
осмыслению. 
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Людям есть  повод задуматься. Чума осталась позади. Город 
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приходит в себя от страшного мора, но в романе Камю, как и в жизни, еще 
рано ставить точку. Радость от спада эпидемии может быть временной, 
ведь затишье часто предвещает бурю. Доктор Рие выразил убеждение, что 
"чума – это бесконечное поражение". Эта мысль созвучна философии А. 
Камю относительно того, что людям доброй воли под силу победить какое-
то конкретное зло, но они никогда не победят всемирное зло. Писатель 
одновременно ведет борьбу против "зачумленности" общества. 
"Зачумленность" – это особое состояние человека – это не только 
способность творить зло, но и неспособность сопротивляться злу, это 
состояние духовного опустошения, когда все безразлично, когда со всем 
соглашаешься. В этих рассуждениях автор выходит далеко за пределы 
хроники эпидемии чумы в алжирском городе. Золотые зерна философии 
А. Камю – осознание того, что вселенское зло победить невозможно, вовсе 
не означает апатию и бездействие. Герои романа демонстрируют 
готовность самоотверженно бороться со злом, в частности – с чумой. И 
именно в этом произведении происходит переход А. Камю от "одинокого 
бунтарства к признанию сообщества, чью борьбу надо разделять". 

Способы использования притч в учебном процессе 

• Обсуждение основной идеи и смысла притчи. 

• Сформулировать вопросы  или ответить на поставленные. 

• Придумать название притчи. 

• Притча без окончания (обсуждение, чем она могла бы 
закончиться). 

• Выделить ключевые слова – понятия, с последующим 
комментированием. 

• Сделать разбор текстового документа (в том числе анализ 
символов, структуры, понятийного аппарата, исторического 
контекста).  

• Инсценировка притчи. 

• Загадка, на которую нужно дать ответ (отгадка) 

• Подбор пословиц, поговорок. 

• Сравнение с басней. 

• Найти или предложить вставить пропущенные слова. 

• Рассмотреть притчу с ролевой позиции (представителя 
определенной исторической эпохи, культуры, религиозной 
конфессии, профессии, социальной роли и т.п.). 

• Сравнение нескольких притч (притчи разных культур) с 
одинаковыми ценностями. 

• Определение ценностей, которые отражает притча. 
     Примеры организации работы с притчами 
 Притча о человеке, построившем дом 
   Жил-был один человек. Он строил себе дом. Он хотел, чтобы дом 

стал самым удобным, самым теплым, самым красивым в мире.  
  Основательно принялся строить свой дом человек. Он с любовью 

выбирал камни и обтесывал их. Строительство шло долго, но 
постепенно появлялся на свет один из самых красивых домов, которые 
когда-то существовали в мире.  

  К нему приходили и просили о помощи, так как весь мир был объят 
пламенем, люди страдали и умирали. Он всем отказал в защите и 
заботе, потому что интересовался только домом, а не миром вокруг… 
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  Когда он построил, наконец, свой замечательный дом, то не смог 
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найти планету, где можно было бы жить. 
Анализ притчи 
1. Символы и значения, используемые в притче. 
2. Ценности (общечеловеческие): дом, семья, милосердие, 

отзывчивость, помощь ближнему, превосходство мира духовного над 
материальным… 

3. Основная мысль – человек, который живет только для себя, 
остается одиноким в этом мире… 

4. Вопросы и задания учащимся: 
1) Чтение притчи учителем (до последнего абзаца) 
 – Как вы думаете, что произойдет дальше? 
 – Понравилась ли вам притча? Что привлекло в ней? Какие чувства 

она  пробудила у вас? 
 – На сколько частей можно разделить данную притчу? 
2) Работа в группах (чтение по частям и выполнение заданий) 
3)Вывод. – Что помогла понять каждому из вас эта притча? Какова 

основная мысль притчи? 
Русские народные пословицы 
Жизнь дана на добрые дела. 
Живи так, чтоб ни от Бога греха, ни от людей стыда. 
Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром. 
Пока живешь, творишь добро, лишь путь добра – спасение души. 
Без добрых дел нет доброго имени. 
Доброе дело два века живет, этот и тот. 
Худо тому? Кто добра не делает никому. 
 Из всего сказанного можно сделать вывод: чтобы помочь другим – 

не нужно богатырской силы, не нужно волшебной палочки. Нужно только 
желание. Еще важнее не ожидать просьб о помощи. И, самое главное не 
опоздать с помощью… 

Притчи всегда играли важную роль в жизни людей и давали пищу для 
размышления. Это удивительно эффективное средство воспитания, 
обучения и развития. Мудрость, поданная в простой и ясной форме, учит 
нас думать, находить решения проблем, развивает в детях воображение и 
интуицию. Притчи помогут нам задуматься над своим поведением и, может 
быть, заставят нас посмеяться над своими ошибками. Дети и взрослые, 
нуждаются в мудрых советах, изложенных в интересной, сказочной и 
краткой форме. Эти короткие истории объяснят нам, что всегда можно 
найти много путей решения одной проблемы; что жизнь не делится только 
на черное и белое, плохое и хорошее. Притчи – это семена. Попав в сердце 
человека, они обязательно прорастут и дадут свои всходы.   
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА ПАТРІОТИЗМУ НА 
УРОКАХ І В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС НА ІДЕЯХ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Тетяна Катаєва, 
вчитель з початкової освіти, 

Прилуцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 
імені Сергія Гордійовича Шовкуна 

 
Проголошення незалежності української держави ставить на порядок 

денний надзвичайно важливе і невідкладне завдання – виховання 
справжнього громадянина й патріота своєї Батьківщини. Це зумовлено тим, 
що з яких би позицій не підходити до визначення шляхів розвитку культури, 
економіки, соціального і духовного життя держави, вирішальним фактором 
завжди залишається людина, її патріотизм, здібність до творчості, 
громадянська активність і позиція. 

Особливої актуальності набуває  педагогічна спадщина видатного 
педагога Василя Сухомлинського. Видання його основних праць в Україні 
та за її межами сприяло інтенсивному вивченню й аналізу поглядів, 
практичної та теоретичної діяльності педагога. 

За глибоким переконанням В.О. Сухомлинського, саме в отроцтві 
вдруге народжується людина як свідомий громадянин – патріот. Як 
зазначав педагог: "Пізнання, осягнення людиною своєї Батьківщини, 
становлення в нашій душі патріотичної серцевини, патріотичне виховання 
в роки дитинства, отроцтва і ранньої юності, духовно багате, активне, 
самовіддане життя патріота – це найтонші, найскладніші речі в тому 
безмежно складному переплетенні ідей, учинків, переконань, думок, 
прагнень, які називаються патріотичним вихованням" [1]. Це твердження 
вченого ґрунтується на поданій ним же структурі духовного світу 
особистості: розум – почуття – погляди – переконання – воля, шо 
фундаментально висвітлено у книзі "Народження громадянина".  

Патріотичне виховання у концепції В.О. Сухомлинського відображає 
цілу низку виховних аспектів:  

✓ патріотичний (любов до рідного краю, Батьківщини, відчуття 
громадянства); 

✓ соціальний (введення в практику зразків гуманних стосунків та 
ідеалів народу); 

✓ художньо–естетичний (залучення до народної творчості, розвиток 
художніх здібностей); 

✓ трудовий (залучення до традиційних видів трудової діяльності 
народу); 

✓ екологічний (примноження багатств і захист рідної землі). 
Практика показує, що доцільно звертатися вчителям до праць 

видатного українського письменника  та використовувати літературне 
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надбання видатного педагога. Твори дають змогу навчити дітей 
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аналізувати вчинки героїв, розрізняти добро і зло, виховувати любов до 
Батьківщини. 

Урок позакласного читання у 2 класі "Щоб у серці жила 
Батьківщина" 

Мета. Формувати в дітей любов до України.  
Продовжити знайомство з особистістю Василя Сухомлинського як 

дитячого письменника.  
Розвивати діалогічне та монологічне мислення.  
Виховувати гордість за свою Батьківщину.     
Обладнання. Карта України, портрет В. Сухомлинського, книжкова 

виставка творів Сухомлинського, пісня Тіни Кароль "Моя Україна". 
ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
Всі сідайте тихо, діти, 
Домовляємось не шуміти, 
Руку гарно піднімати, 
На уроці не дрімати, 
А знання мерщій хапати. 
Щоб не було нам мороки – 
Всі готові до уроку? 
Тож гаразд, часу не гаймо 
І урок розпочинаймо! 
                                Н. Березіцька 

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І 
МЕТИ УРОКУ 

1. Вправа "Живе слово" (учні по черзі виходять до дошки з буквами, 
читають по одному рядку вірша). 

У всіх людей одна святиня, 
Куди не глянь, де не спитай, 
Рідніша їм своя пустиня, 
Аніж земний в чужині рай. 
Їм красить все їх рідний край. 
Нема без кореня рослини, 
А нас, людей, без Батьківщини. 

               М. Чернявський 
 – Про яку святиню йдеться у вірші?( Про Україну.) 

(Діти складають, слово "Україна" вчитель прикріплює на дошці.) 
        – Тож, напевно, ви всі здогадалися, про що буде наша тема.  

2. Оголошення теми і мети уроку 
– Сьогодні ми поговоримо про нашу Батьківщину – Україну, 

познайомимося з творами Василя Сухомлинського, в яких розкривається 
любов до Батьківщини.                                                                                                                                                                                   

3. Інтерактивна гра "Мікрофон" 
– Що ви очікуєте від уроку? (Відповіді дітей.) 

ІІІ. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ УРОКУ 
1. Розповідь вчителя 

 – Кожна людина найбільше любить той край, де народилася і живе. 
Кожен пишається своєю рідною землею і завжди хоче сказати про неї 
найкраще. Подивіться уважно на карту України. Простір землі, яку 
заселяють українці, є такий великий, що треба йти 90 днів, аби перетнути 
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Найбільша річка в Україні – Дніпро. 
– А чи знаєте ви, звідки пішла назва "Україна"? 

(Учитель розповідає легенду про Україну.) 
2. Легенда про Україну 

Колись давно–давно в одному селі жила бідна вдова. Не було в неї 
ніякої втіхи від життя, тільки важка робота.  І ось настав радісний день. 
В неї народилася дівчинка – маленька, крихітна, гарненька. Мати стала 
думати, яке ім’я дати донечці. Тут звідки – невідомо, осяяна маревом, 
з’явилась чарівниця. Вона з тривогою і жалістю подивилась на немовля і 
сказала вдові: "Не давай дитині імені, вона сама його знайде, а якщо даси, 
то вона помре". 

Дівчинка росла – підростала. Була розумною, слухняною, але 
невеселою. Часто журилася тим, що в неї не було імені. І ось їй 
виповнилось 16 років. Задумала вона вирушити в білий світ, щоб знайти 
своє ім’я. Мати не хотіла розлучатися із донькою, але та була 
невідступною і потайки вирушила в дорогу. 

Бідна вдова почекала день, почекала другий і пішла шукати свою 
дочку. Ішла вона день, ішла другий, і вийшла вона в чисте поле, жовте–
жовте, що пшеницею колосилося. У блакитному небі ластівки 
кружляють, світить ясне сонечко. І бачить мати – спить дівчина, її 
дочка. Така гарна, що вона мимоволі замилувалася нею. 

Раптом потемніло синє небо, здійняв вітер куряву, полягла до землі 
колосиста пшениця, а з–за обрію посунула чорна хмара. Почувся тупіт 
коней, брязкання зброї, вигуки чужою мовою. Це були війська хана Батия.  

Попереду їхав сам хан. Раптом він зупинився, побачив красуню – 
дівчину й вигукнув: "Укра – уїна!", що його мовою означало: "Дівчина 
молода!" 

Дівчина прокинулася. Хан схопив її і забрав з собою. Мати, 
побачивши це, опустилась на коліна і стала благати Господа Бога 
захисту для своєї єдиної дочки.  

Раптом все стало чорне–чорне, загримів грім, здригнулась земля. 
А потому все стихло. По небу пропливли ніжні рожеві хмарки. Лише 
курява здіймалась навкруги і на полі стояла самотня вдова. 

Пішла вона плачучи по землі шукати свою дитину. А в пам’яті в неї 
лишилось одне – Україна. Йшла … з очей лились сльози. І там, де на 
землю падали сльозинки, проростала квітка волошка. Мати йшла боса, 
збивала, колола ноги. І де на землю падала капля крові – виростали маки. 
Де пройшла мати по землі, так і стала та земля зватися Україною. 

– Чи сподобалася вам ця легенда? (Відповіді дітей.) 
– Україна – це наша земля, наша країна з багатовіковою історією, 

мальовничою природою, чарівною піснею і мудрими співучими людьми. 
3. Читання та обговорення творів "Деркач і Кріт", "Журавель і Папуга", 

"Перепел  і Кулик".  
(Учитель показує  учням портрет В.О. Сухомлинського і продовжує 
розмову) 

– Чи відома вам ця людина? (Відповіді учнів.) 
– Так, це видатний український вчитель та письменник – Василь 

Олександрович Сухомлинський. Багато років він присвятив учням. Він 
хотів, щоб діти любили своїх батьків, свій рідний край.  

– Пропоную послухати казкові оповідання Василя Сухомлинського. 
(Учитель знайомить учнів з творами.) 
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Жив Кулик у болоті, а Перепел у житі. Сумно стало Куликові в 
болоті. От він і каже своїм друзям-куликам: 

– Хіба це життя? Кругом болото й болото. Ну, що тут гарного? 
Піду я в жито жити. От там краса! 

А Перепелові сумно стало в житі. От він і каже своїм друзям-
перепелам: 

– Хіба це життя? Кругом жито й жито. Ну, що тут гарного? Піду я 
в болото жити. От там краса! 

Пішов Кулик у жито, а Перепел у болото. 
Жили вони, поживали та й засумували. Кулик – за болотом, Перепел 

– за житом. 
От і повернулися вони хто куди: Кулик – у болото, Перепел – у 

жито. Сміються над ними кулики й перепели та питають: 
– Ну, знайшли красу? Де ж найкраще? 
– У болоті, – відповів Кулик. – Бо рідне воно. 
– У житі, – відповів Перепел. – Бо воно рідне. 

В.Сухомлинський 
Запитання до тексту 
1. Де жили Кулик та Перепел? 
2. Чому вони змінили місце перебування? 
3. Що спонукало їх повернутися додому? 

– Зараз ми з вами послухаємо казку–оповідання Василя 
Сухомлинського "Деркач і Кріт". 
(Звучить аудіозапис казки.) 

ДЕРКАЧ І КРІТ 
Із далекого теплого краю повертався на північ, на нашу землю, 

маленький Деркач. Це пташка сіренька. Улітку вона виводить у нас 
діток, а на зиму відлітає в Африку.  

Важко летіти Деркачеві, маленькі в нього крильця.  Тому  він де 
летить, а де й пішки іде. Ось і зараз, спустившись на землю, він ішов і 
йшов на північ.  

Іде собі й тихенько пісеньку співає про далекий північний край, про 
гніздечко під кущем лози на зеленому лузі там його мила батьківщина. 

Іде собі, іде й зустрічає Крота. Сидить Кріт у норі, висунув мордочку 
й питає Деркача: 

 – Хто ти такий і куди йдеш? 
 – Я пташка Деркач, повертаюсь на батьківщину із теплого краю. 
Розповів Деркач Кротові про свою далеку північну вітчизну й про 

теплу африканську землю. 
– А чого ти не поселишся на тій теплій землі і не живеш там 

завжди? – питається здивований Кріт. – Чого щороку мандруєш тисячі 
кілометрів? Ти ж до крові поранив ноги. Тебе скрізь підстерігає шуліка. 
Що заставляє тебе так поневірятися? Що тебе кличе на холодну північ? 

– Батьківщина, – відповів Деркач. 
                                                                                 В. Сухомлинський 
Запитання до тексту     
1. Звідки повертався маленький Деркач? 
2. Про що співав Деркач у своїй пісні? 
3. Чому не залишився Деркач на чужині? 

– Рідний край – найрідніший, найдорожчий. Саме про це повідає ще 
одна казкова історія, яку розповість учениця. 
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Жив Журавель на березі нашого озера. Наближалася зима. Пристав 
він до зграї інших журавлів і полетів далеко на південь. Там вічне літо, 
теплі води, смарагдові береги, блакитне небо. У лісах багато дивних 
птахів, зіелені, сині, блакитні папуги. Усі вони співають, радісно кричать. 

 Журавлеві нашому нудно. Запитує зелений Папуга у Журавля: 
– Чому ти нудьгуєш? Чому гнізда не мостиш, журавлят не 

висиджуєш? 
Мовчить Журавель. Поглядає на північ. Раптом він стрепенувся, 

прислухався до чогось. Десь пролунав журавлиний крик. Радісний, 
тривожний. 

Злетів Журавель, щоб наздогнати інших журавлів. 
 – Куди ж ти летиш? – здивувався Папуга. – Там же холодно. 

Поживеш п’ять місяців і знову ж сюди прилетиш. Що доброго на твоїй 
холодній півночі? 

– А добре те, що там народився. Там моя Батьківщина. 
 В. Сухомлинський 

Запитання до тексту 
1. Де жив Журавель? 
2. Де перебував журавель взимку? 
3. Про що запитав зелений Папуга в Журавля? 
4. Яку відповідь почув Папуга від Журавля? 

– Батьківщина …Скільки в цьому слові любові, тепла, ніжності. Це 
безкраї простори, мальовнича природа, квітучі сади, спів птахів. 
4. Фізкультхвилинка 
5. Складання "Асоціативного куща" 

– Що таке Батьківщина? (Батьківщина – це наша земля і край.) 
(Учитель прикріплює на дошці слово "земля, край".) 

– Як називається наша Батьківщина? (Наша Батьківщина – 
Україна.) 
(Учитель кріпить слово "Україна".) 

– Що таке Україна? (Це лани, поля, сади.) 
(Учитель прикріплює слова "лани", "поля", "сади".) 

– Що є в Україні? (Гори, річки, моря.) 
(Учитель прикріплює дані слова.)  

– Чим славиться український народ? (Українською мовою та 
піснею.) 
(Учитель прикріплює слова "мова", "пісня".) 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Робота над прислів’ями 

Батьківщина 

Край Україна Земля Пісня 

Мова 

Поля Гори Річки Моря 

Сади 
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пояснити їх зміст. 

• Батьківщина – мати, … 

• Людина без Вітчизни, … 

• Кожному мила … 
Підказка: як соловей без пісні, рідна сторона, умій за неї постояти. 
IV. ПІДСУМОК УРОКУ 
(Учитель звертається до дітей.) 

Щоб ти був щасливим – тобі заповім: 
Люби Батьківщину всім серцем своїм! 
Люби щонайбільше у світі її! 
Є інші держави, є інші краї –  
А рідна Вітчизна у світі одна. 
Для тебе, мій друже, як мати вона! 

Гра "Сонце України" 
– Діти, створимо сонечко зі словом "Україна". Для цього необхідно 

відповісти на запитання:  Україна (яка?) … 
(На промінчиках прикріплюємо слова "вільна", "наймиліша", "найрідніша", 
"єдина", "найкраща", "незалежна".) 
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(Звучить пісня Тіни Кароль "Моя Україна".) 
 

 
Година спілкування для 2 класу 

Тема. "Мир потрібен дітворі, а війни – не треба!" 
Мета. Формування уявлення про поняття "мужність", "героїзм", 

"війна", "мир". Виховання в учнів почуття любові до своєї Батьківщини. 
Обладнання. Мультфільм "Партизанська Снігуронька", презентація 

"Друга Світова війна", відеокліп "Ми за мир", карта України. 
ХІД ЗАХОДУ 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

Добрий день, мої любі діти! 
Я щаслива зустріти вас. 
Хай вам радісно сонечко світить 
Й будемо вчитися … 
У добрий і мирний час. 

ІІ. ТЕМА І МЕТА ЗАХОДУ 
Категорія "Очікування" 

– Що ви очікуєте від нашого заняття? (Цікаве спілкування, 
знайомство з новими оповіданнями, цікаву інформацію тощо.) 

– Отже, якщо ви будете уважними, вправними, зібраними, то ми разом 
створимо творче повчальне заняття. Я очікую від вас, що після нашої 
бесіди ви зрозумієте значення слів "війна", "мир", "героїзм", "мужність". 
ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 
1. Вправа "Добре – погано" (Із запропонованих слів виберіть ті, що 

асоціюються з наступним поняттям…) 
Запропоновані слова: сльози, кров, сонце, сміх, печаль, діти, 

пісні, танці, горе, згарища. 
                    Добре                                                  Погано 
                     Мир                                                     Війна 

– Що таке війна? (Відповіді дітей.) 
(Перегляд слайдів презентації.) 

– 22 червня 1941 року … цей день і рік вічно будуть жити в пам’яті 
людей України. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у 
найстрашнішій війні. На світанку впали фашистські бомби на наші мирні 
житла, на безмежні пшеничні поля. Радіо принесло страшну звістку. Чорні 
крила війни закрили сонце. Кров’ю і пожежами котилася вона по нашій 
рідній землі. 

Яке слово страшне – війна, 
Під ногами земля стогнала. 
Було випито горя сповна, 
Що нікому не здається мало. 

– Захищати рідну країну піднялися від малого до великого. Діти 
працювали на заводах, в колгоспах, допомагали партизанам. Пропоную 
переглянути мультфільм "Партизанська Снігуронька". 
(Перегляд мультфільму.) 
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– Які почуття виникли у вас під час перегляду мультфільму: тривога 
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чи спокій, сум чи радість? 
– Що принесла війна дівчинці?  
– Як допомогла дівчинка партизанам? 
– Назвіть риси характеру дівчинки. (Відважна, смілива, мужня, 

хоробра, кмітлива.) 
– Який колір ви б вибрали до слова "війна"? (Чорний, червоний.) 
– Страшні сліди залишила війна. Тільки на території України в руїни і 

згарища було перетворено 714 міст і 28 000 сіл. Скільки горя, скільки 
страждань за цими цифрами! Все витримали і перемогли. Перемогли тому, 
що вели війну справедливу. Перемогли тому, що відстоювали свою 
Батьківщину, відстоювали право на щастя, на життя. 
2. Читання та обговорення творів Василя Сухомлинського "Ваня 

Старший і Ваня Молодший",  "Лист до онука". 
– А ось видатний український письменник – Василь Олександрович 

Сухомлинський, який написав для дітей багато цікавих казок та оповідань, 
також у своїх творах розповідає нам про війну. Послухайте оповідання. 
ВАНЯ СТАРШИЙ І ВАНЯ МОЛОДШИЙ 

Це було в Білорусії, в суворі дні війни. Фашисти спалили село 
Іванівку, вбили багатьох ні в чому не винних старих людей, жінок, дітей. 
Убили за те, що вони допомагали партизанам. 

Дивом врятувалися від смерті два дев’ятирічних хлопчики – два 
Вані. Обидва вони були маленькі й дуже схожі один на одного. Розрізнити 
їх можна було тільки по очах: у одного Вані очі сині, а в другого – чорні. 

Довго сиділи хлопчики біля курних руїн, плакали, а потім вирішили: 
пробиватися крізь лінію фронту до своїх. Воюватимемо разом із ними 
проти фашистів. Помстимося за кров матерів. 

А до лінії фронту йти двісті кілометрів. Стали думати хлопчики: 
хто ж із них буде за старшого в цьому важкому поході? Адже без 
старшого не можна. 

Ваня з чорними очима сказав: 
– Я буду Старшим. 
Ваня з синіми очима подумав і озвався:  
 – Добре, я буду Молодшим. 
І ось вони вийшли в далекий і важкий похід. Ішли, взявшись за руки. 

Тільки–но загрожувала якась небезпека, Ваня Старший ішов попереду, а 
Ваня Молодший – за ним. Вони йшли і йшли, не боячись ані спеки, ані 
холоду. Їхні поранені ноги кровоточили, запалені очі боліли від вітру, але 
хлопчики стійко переносили всі труднощі й негаразди свого походу. На 
кожному кроці їх підстерігала смерть, але вони зневажали смерть, і тому 
вона їх ніяк не могла схопити у свої залізні кігті. 

Вони стали мужніми і відважними. 
Ваня Старший став мужнім і відважним тому, що він відчував, що 

він відповідає за чиєсь життя. Людина стає також непереможною, якщо 
вона відчуває, що хтось відповідає за її життя. Не бійтеся ставати 
Старшим, не побоюйтесь бути і Молодшим. Головне – щоб ви були 
людиною.   

 В. Сухомлинський 
Запитання до тексту 
1. Де відбувалися події? 
2. Що зробили фашисти? 
3. Хто врятувався від смерті? 
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4. Що вирішили зробити хлопчики? 
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5. Хто з хлопчиків був Старшим, а хто – Молодшим? 
6. Як хлопчики переносили труднощі? 
7. Якими стали хлопці? 
8. Яка мораль цього оповідання? 

– А зараз, діти, я прочитаю вам ще один твір Василя Сухомлинського.  
ЛИСТ ДО ОНУКА 

Це було в роки Великої Вітчизняної війни. Наші війська вели тяжкі 
бої. Фашисти наступали з танками й кулеметами, у наших солдатів було 
мало сил. 

 Це було в роки Великої Вітчизняної війни. Наші війська вели тяжкі 
бої. Фашисти наступали з танками й кулеметами, у наших солдатів було 
мало сил. 

На високій степовій могилі наш воїн Іван Красношапка встановив 
свій кулемет. Багато фашистів скосив він кулеметним вогнем, але ворог 
наступав та й наступав. Ось уже й нема чим стріляти в Івана 
Красношапки. Дістав він маленький аркушик і написав: 

"Я, солдат Іван Красношапка, бився до останнього патрона. 
Залишилася у мене граната. Ось ідуть на мене фашисти. Я кину 
гранату, уб’ю ще кілька ворогів і сам загину. Не дамся ворогові живим у 
руки. 

Сину мій Миколо! Я залишив тебе вдома десятирічним. Знайдеш цей 
лист – дізнаєшся, як бився з ворогом і загинув твій батько. А не знайдеш 
ти листа – знайде твій син, а мій онук. Зростайте справжніми синами 
нашої Батьківщини". 

Поклав Іван Красношапка лист у гільзу, закрив її і закопав у землю… 
Минуло двадцять п’ять років. Прийшов до великої степової могили 

десятирічний хлопчик Мишко Красношапка. Побачив гільзу від патрона. 
Відкрив і прочитав лист. Затамувавши подих, слухали його товариші 
кожне слово. 

– Присягаюся, дідусю, – тихо сказав Мишко, – я буду справжнім 
сином своєї Батьківщини. А на твоїй могилі посаджу дуб. Це буде вічний 
пам’ятник твоєму подвигу. 

В. Сухомлинський 
Запитання до тексту 
1. Коли відбувалися події? 
2. Де Іван Красношапка встановив свій кулемет? 
3. Кому був написаний лист? 
4. Який був наказ Івана Красношапки? 
5. Хто прочитав лист воїна? 
6. Що пообіцяв зробити Мишко? 

– Ніколи не будуть  забуті імена тих, хто у важкий для нашої країни 
час здійснив мужні подвиги. 
3.  Вправа "Вибери необхідне"  

(Діти уважно читають слова. Вибирають ті, які підходять до слова 
"мужність".) 

Запропоновані слова: відвага, хоробрість, вчинок, ввічливість, 
жадібність, подвиг, щедрість, героїзм, сміливість.  

Отже, мужня людина – відважна, хоробра, смілива, яка, не шкодуючи 
власного життя, готова вмерти за свій народ, свій рідний край. 
4.  Бесіда про події сьогодення 
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– На жаль, те, що ви почули, побачили на екрані, – бойові дії, які були 
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колись давно, знову чорним крилом накрили частину нашої Вітчизни. Є 
люди, які порушили мирний спокій українців. Вони розпочали війну на сході 
України. Важкі часи настали для нашої держави. Нас хочуть розділити. Але 
ми – українці – сильна нація, і Україна – єдина країна. Кожен з нас має 
любити свій народ, його культуру і традиції, як це робили ті, хто загинув за 
нашу незалежність на Майдані в Києві та на полі бою в Донецькій та 
Луганській областях.  

– Ушануємо пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. 
(Хвилина мовчання.) 

– Наше ставлення до людей,  які не жаліють  свого життя, 
згуртованість, бажання миру допоможуть пережити лихоліття і здобути 
перемогу. 

– Діти, а що ви уявляєте, коли чуєте слово "мир"? (Відповіді дітей.) 
– Так, це слово має свої символи: голуб, кольорові кульки, кольорові 

прапорці, квіти. Давайте з білого паперу виріжемо голубів – символ миру і 
викладемо їх на мапі України. 
(Виготовлення голубів під пісню "Ми за мир".)  
IV. ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ 

– Ось і закінчилася наша година спілкування. Скажіть, діти, що ви 
запам’ятали з почутого чи побаченого? На наступних заняттях ми 
продовжимо розмову про героїзм наших патріотів. 
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В умовах оновлення українського суспільства, відродження 
національної культури орієнтація на творчий розвиток особистості є 
світоглядною засадою сучасної освіти. На це вказується у цілому ряді 
державних документів у галузі освіти та виховання підростаючих поколінь: 
Законі України "Про освіту", Законі України "Про дошкільну освіту", 
Положенні про дошкільний навчальний заклад, Базовому компоненті 
дошкільної освіти. 

Дошкільне дитинство – це період, який забезпечує психічний 
розвиток особистості. Саме у цей період закладається фундамент 
загальних здібностей, як стартовий майданчик для набуття дитиною в 
подальшому будь-яких спеціальних знань і навичок, оволодіння різними 
видами діяльності. Це – найважливіший етап у житті людини, коли 
формується вміння мислити, свідомо сприймати навколишній світ і саму 
себе, спілкуватися з іншими людьми. 

Чим більше дізнається дитина в перші роки життя, тим 
допитливішою, розумнішою вона буде у майбутньому. Від інших вікових 
періодів дошкільне дитинство відрізняється тим, що забезпечує загальний 
розвиток, який є основою формування особистості. 

Слід зазначити, що з кожним роком, входячи в оточуючий світ, 
дитина стикається з усе складнішими проблемами, для вирішення яких їй 
недостатньо лише бачити, чути, відчувати. Дуже важливо, щоб вона вміла 
виділяти причинно-наслідкові зв’язки, відношення між процесами та 
явищами оточуючого середовища. Це актуалізує проблему формування 
такого важливого пізнавального процесу, як мислення. 

Дослідження психологів Л. Виготського, Д. Ельконіна, 
О. Леонтьєва, Ж. Піаже, С. Рубінштейна та ін. доводять, що у 
дошкільному віці переважає наочно-образне мислення, яке пов’язане з 
оволодінням особистістю новими видами діяльності: малюванням, грою, 
конструюванням тощо. Саме воно допомагає малюкам розв’язати 
завдання без участі практичних дій, подумки перетворювати образи 
реальних предметів, будувати наочні моделі, які відображатимуть суттєві 
властивості об'єктів або явищ, планувати свої дії в думці. 

Крім того, мислення є основою навчальної діяльності, до якої 
готується дошкільник. Саме в цей період закладається фундамент 
інтелекту особистості, формується понятійне мислення. 
Результативність цього процесу великою мірою залежить від рівня 
сформованості у дитини дошкільника наочно-образного мислення, яке є 
важливим психологічним новоутворення дітей п’ятого року життя.  

Психологи стверджують, що ступінь сформованості наочно-
образного мислення багато в чому визначає успішність подальшого 
навчання дитини у школі і обумовлює готовність до розвитку словесно-
логічного мислення (А. Зак, Г. Люблінська, Г. Костюк та ін.) 

Основна особливість наочно-образного мислення – вирішення 
дитиною життєвих завдань не тільки в ході практичних дій з предметами, 
що характерне для наочно-дійового мислення раннього періоду розвитку, 
але і в умі з опорою на образи-уявлення про ці предмети. Успішне 
здійснення даних розумових процедур можливе тільки в тому випадку, 
якщо дитина може комбінувати і поєднувати в умі різні частини предметів і 
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речей, а крім того виділяти в них істотні ознаки, важливі для вирішення 
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різних завдань. 
Наочно-образне мислення пов'язане з оперуванням образами. Воно 

дозволяє аналізувати, порівнювати та узагальнювати різні образи, 
уявлення про явища і предмети. Наочно-образне мислення найбільш повно 
відтворює все різноманіття різних характеристик предмета. В образі може 
бути зафіксовано бачення предмета з кількох точок зору. В цьому наочно-
образне мислення практично невіддільне від уяви. 

Особливістю наочно-образного мислення є й те, що практичні дії 
ніби відходять на другий план. У процесі пізнання об'єкта дитині зовсім не 
обов'язково досліджувати його руками, але їй необхідно чітко сприймати і 
наочно уявляти цей об'єкт. Саме наочність є характерною особливістю 
мислення дитини у цьому віці, яка виражається в тому, що узагальнення, 
до яких вдається дитина, тісно пов'язані з одиничними випадками, які є їх 
джерелом і опорою. Дитина осмислює тільки наочно сприйняті ознаки 
речей. Усі докази носять наочний, конкретний характер. Наочність ніби 
випереджає мислення, і коли дитину запитують, чому кораблик плаває, то 
вона може відповісти: тому що він червоний, або тому що він кораблик [8]. 

Початковий етап розвитку наочно-образного мислення тісно 
пов’язаний з розвитком процесів сприймання. У наочно-образному 
мисленні вміння уявляти предмети в тому вигляді, як вони сприймалися, є 
вихідним, адже перш ніж оперувати образом, треба його мати. 

Розвиток образного відображення дійсності у дошкільнят 
відбувається в основному за двома лініями: а) удосконалення і 
ускладнення структури окремих образів, що забезпечують узагальнене 
віддзеркалення предметів і явищ; б) формування системи конкретних 
уявлень про той чи інший предмет [8]. Окремі уявлення, що входять в цю 
систему, мають конкретний характер. 

Розвиток наочно-образного мислення тісно пов'язаний з 
промовлянням, яке фіксує (закріплює) образи-уявлення. Проте фактично 
дитина і на цьому етапі користується у своїх розумових діях не словами, а 
образами. Мова відіграє при цьому дуже важливу, але поки тільки 
допоміжну роль [8, с. 71].  

Основна лінія розвитку наочно-образного мислення полягає у 
формуванні вміння оперувати образами предметів або їх частин. В якості 
основи такого оперування виступає уміння дітей довільно актуалізувати ці 
образи. Такі уміння виникають у дітей у ході засвоєння двох тісно 
взаємопов'язаних систем дій. Спочатку формується система аналізу дій, у 
процесі яких дитину навчають послідовно виділяти основні, а потім похідні 
частини предмета, тобто навчають йти від загального до конкретного. 
Потім у продуктивній діяльності формується система відтворюючих дій, у 
процесі яких дитину навчають відтворювати спочатку основні частини 
предметів, а потім похідні. Логіка відтворення відповідає логіці аналізу 
предмета і розгортається від загального до конкретного. У процесі такого 
навчання у дітей розвивається здатність довільно актуалізувати уявлення 
про предмет сприймання і потім втілювати його в конструюванні або 
малюнку [8]. 

Суттєвим моментом розвитку наочно-образного мислення є 
формування у дітей певної техніки оперування образами. І як показують 
дослідження психологів, у віці 5-6 років діти можуть оволодіти багатьма 
можливостями, пов'язаними з цим видом мислення. Наприклад, вони 
можуть навчитися подумки перетворювати образи реальних предметів, 
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будувати наочні моделі (типу схем), що відображають суттєві властивості 
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об'єктів або явищ, планувати свої дії подумки [8]. 
Важливою умовою виникнення наочно-образного мислення є 

формування у дітей умінь розрізняти план реальних об'єктів і план 
моделей, що відображають ці об'єкти. За допомогою таких моделей дитина 
уявляє собі приховані сторони ситуації.  

М. Поддьяков зазначає, що розвиток наочно-образного мислення 
проходить наступні етапи: 

• на першому етапі дитина ще не може діяти на основі образів і 
уявлень, але вона вже здатна маніпулювати речами, перетворювати 
безпосередню предметну ситуацію за допомогою практичних дій. У цей 
період розвиток інтелекту відбувається через згадування раніше 
відчутого, побаченого, почутого, через перенесення вже відомого рішення 
задачі у нові умови і ситуації; 

• на другому етапі важливу роль відіграє мовлення. Дитина міркує 
вголос, зіставляючи й узагальнюючи можливі варіанти, обґрунтовуючи 
висновки. Вона використовує аналогії, намагаючись пояснити невідоме за 
допомогою відомого. Це пояснення ґрунтуються на чуттєвому сприйнятті, 
на досвіді, отриманому в життєвих ситуаціях, на прочитаному. Завдання 
може бути розв’язане дитиною лише у внутрішньому плані, шляхом або 
безпосереднього маніпулювання предметами, або методом проб і 
помилок. Розв’язання завдання виражається дитиною у мовленні, тому на 
цьому етапі важливо домогтися розуміння словесної інструкції, пояснення 
знайденого рішення; 

• третій етап передбачає розв’язання задач вже в наочно-образному 
плані, шляхом маніпулювання образами і уявленнями об’єктів. Дитина 
може думати про те, що в цей момент вона не сприймає, але знає з 
минулого досвіду. Опанування образами та уявленнями робить мислення 
дошкільника таким, що виходить за межі ситуації, яка сприймається, і 
значно розширює межі пізнання. Дитина здатна усвідомлювати засоби дії, 
спрямовані на розв’язання задачі, розрізняти їх на практичні 
(перетворення предметної ситуації) і теоретичні (усвідомлення способів 
дії); 

• на заключному, четвертому етапі відбувається перехід від 
зовнішнього до внутрішнього плану дій [12, с. 90]. 

Конкретна образність дитячого мислення послужила аргументом для 
деяких психологів (К. Бюллер, В. Штерн, Дж. Селлі), які вважали образність 
певним видом мислення, етапом у розвитку вищих його форм. 
Найхарактернішою ознакою такої образності є синкретизм. Не вміючи 
виокремити в образі, що зберігся, істотних або основних ознак предмета, 
дитина вихоплює найакцентованіші для неї деталі. За цими випадковими 
ознаками дошкільник упізнає конкретний предмет [9]. 

Синкретизм проявляється у сприйманні і мисленні дитини. На думку 
Ж. Піаже, він є основною якістю дитячого мислення, що характеризує його 
доаналітичний ступінь. Дитина мислить схемами, злитими 
(нерозчленованими) ситуаціями відповідно до образу, який у неї 
зберігається на основі сприймання, без його аналізу. Подоланню 
синкретичності образів сприяє правильно організоване навчання [9]. 

Злитість образів особливо помітно проявляється у сприйманні дітьми 
малознайомого змісту. Наприклад, вони неправильно розуміють 
синкретично образні літературні вислови, складні метафори, алегорії: "І 
веселий, і крилатий ходить вітер над землею. Це потужний вентилятор б'є 
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б'є?", "Кого він побив?", "А де у вітра ніжка?", "Де він ходить?", "А хіба вітер 
може сміятись?", "Чому він веселий?". Такі запитання і зауваження дітей 
свідчать про те, що слово виражає конкретний образ одиничного предмета, 
якого воно стосується. Цей образ злитий, нерозчленований 
(проаналізований), тому використовується цілісно. Уперше образ 
розпадається не через виокремлення істотної або характерної ознаки 
предмета чи явища, а ознаки, що отримала в досвіді дитини найсильніше 
підкріплення. Тому, не вміючи абстрагувати ідею з чуттєво збереженим 
образом, дитина не розуміє поетичних образів [2]. 

На думку Л. Виготського, синкретизм має велике значення у розвитку 
дитячого мислення, оскільки синкретичні зв'язки є основою виокремлення 
зв'язків, які перевіряються практикою і відображають дійсність [2]. 

У процесі гри, малювання, конструювання та інших видів діяльності 
дошкільник починає оволодівати побудовою наочних просторових моделей 
– особливих знаків, у яких відображаються зв'язки і відношення об'єктивних 
речей. Багато видів знань, які дитина не може засвоїти на основі 
словесного пояснення дорослих або у процесі організованих ними дій з 
предметами, вона легко засвоює під час дій з моделями, які відображають 
істотні ознаки предметів та явищ. Наприклад, під час навчання 5-річних 
дошкільників математики було надзвичайно важко пояснити їм відношення 
частин і цілого. У процесі ознайомлення з ними за допомогою схематичного 
зображення поділу цілого на частини і його відновлення з частин діти легко 
зрозуміли, що будь-який предмет можна поділити на частини і відновити з 
них. 

Отже, на основі аналізу праць відомих вітчизняних та зарубіжних 
психологів можемо зробити висновок про те, що для дітей 5-го року життя 
наочно-образне мислення є провідним видом мислення. Його 
характерними ознаками є: дитина вирішує мислительні задачі в уяві, 
мислення стає позаситуативним; оволодіння мовою сприяє розвитку 
міркувань як способу вирішення мислитель них задач, виникає розуміння 
причинно-наслідкових зв’язків предметів і явищ оточуючого світу; 
проявляється допитливість, потреба глибше пізнати навколишній світ, що 
свідчить про проблемність мислення; змінюється співвідношення 
розумової практичної діяльності, практичні дії виникають на основі 
попередніх розмірковувань, розвивається планомірність мислення;  
дошкільник переходить від використання готових зв’язків і відношень до 
самостійного відкриття складніших відношень; виникають перші спроби 
пояснити явища і процеси, дитина вдається до експериментування; опора 
на образи раніше сприйнятих предметів і явищ навколишньої дійсності; 
синкретизм, що проявляється в здатності створювати образи на основі 
власного досвіду; виникають передумови формування таких якостей 
розуму, як самостійність, гнучкість, допитливість. 

Оскільки наочно-образне мислення є необхідною основою 
становлення інтелекту особистості, то його формування передбачає 
використання системи вправ, ігор, спеціальних завдань у навчально-
виховній роботі з дітьми. Розвитку наочно-образного мислення дітей 
дошкільного віку сприяють: малювання; читання з подальшим аналізом 
характерів головних героїв; проходження лабіринтів; вправи на пошук 
аналогів; вправи, завданнями яких є придумування якомога більше 
асоціацій, які б відповідали кожній картинці із зображеною на ній 
елементарною фігурою; використання ігор з переставляння паличок, 
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сірників і т. п.; придумування розповідей, у яких пропущена основна 
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частина тощо. Важливе значення у цій системі належить загадкам.  
Перейдемо до аналізу впливу загадок на процес формування наочно-

образного мислення, розкриємо методику роботи над загадкою з дітьми 
дошкільного віку в умовах ДНЗ. 

Науковці визначають загадку як "афористичний твір, що складається 
зі стислого поетичного, часто римізованого вислову, в якому певний 
предмет чи явище зображується через його метафоричний еквівалент" [3, 
с. 9]. За визначенням словника літературознавчих термінів, це "давній за 
походженням і популярний у народі жанр фольклору: стислий, часто 
алегоричний опис предмета і явища, які треба впізнати, відгадати, 
виявляючи кмітливість і мудрість" [7, с. 71]. Як зазначає І. Березовський, 
загадка як специфічний вид фольклору являє собою "своєрідну, колоритну,  
вправно побудовану метафору, яка часто мовби в завуальованій формі 
розкриває (здебільшого у вигляді вигадливо-мудрованого запитання, що 
вимагає відповіді-відгадки) сутність певного предмета або явища через 
ознаки реалій, чимось подібних, але нерідко взятих із зовсім іншої сфери 
життя" [1, c.5]. 

Отже, загадки – це короткі віршовані або прозові вислови, що 
описують предмет або явище, але не називають його безпосередньо. В ній 
акцент ставиться на унікальності предмета або його схожості з іншими 
предметами. У багатьох народів стародавнього світу споконвічно цей жанр 
був засобом розвитку розумових здібностей підростаючого покоління.  

Проблема використання загадок у навально-виховному процесі та її 
вплив на психічний розвиток особистості дитини досліджувалась 
провідними педагогами, психологами, методистами (І. Березовський, 
Л. Венгер, Л. Виготський, І. Гурин, Л. Дунаєвська, О. Духнович, М. Лановик, 
Ю. Левін, В. Сухомлинський, К. Ушинський, В. Чичеров та ін.).  

На особливу увагу заслуговують дослідження проблеми ролі загадок 
як засобу розвитку наочно-образного мислення дітей дошкільного віку 
(Т. Алієва, І. Базік, Ю. Ілларінова, М. Поддьяков). Автори вказують, що 
загадки допомагають розвивати наочно-образне мислення дошкільників, 
уміння виділяти істотні ознаки й порівнювати, тренувати гнучкість розуму, 
кмітливість, здатність знаходити оригінальні рішення. Адже, щоб відгадати 
загадку, необхідно уважно спостерігати за життям, пригадувати побачене, 
порівнювати, зіставляти явища, у думках їх розчленувати, виділяючи 
кожного разу потрібні складники, об’єднувати, синтезувати знайдене. 

К. Ушинський у книзі "Рідне слово" наголошував на тому, що 
загадка "є корисною вправою для розвитку розуму дитини". Відгадування 
загадок є для дитини своєрідною гімнастикою, яка активізує, тренує, 
збагачує розумові сили особистості. Загадка виховує уважне ставлення до 
навколишнього світу, адже для того, щоб знайти відповідь на запитання, 
яке в ній закладено, потрібно пригадати побачене, порівняти, співставити 
явища, мислено розчленувати їх, виділити суттєві ознаки предметів, 
об’єднати, синтезувати їх і т. п. Відгадування загадок розвиває здатність до 
аналізу, узагальнення, формує уміння самостійно робити висновки, 
умовиводи. Загадки розвивають операції мислення – аналіз, синтез, 
абстрагування, порівняння, узагальнення, привчають до самостійності 
мислення, розвивають такі якості розуму, як тямущість і кмітливість.  

Дітей дошкільного віку захоплює сам процес загадування і 
відгадування. Загадка стимулює дітей думати, аналізувати, вчить 
приглядатися до оточуючого світу, помічати те, що не лежить на поверхні, 
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проникати у сутність речей, розвиває спостережливість, асоціативне 
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мислення, фантазію. Вона несе дітям радість відкриття і пізнання світу. 
Багаторічний досвід роботи з вихованцями переконує у тому, що 

саме загадки дозволяють розвивати у дошкільників уміння знаходити 
характерні й нехарактерні властивості об’єктів, застосовувати 
перцептивні дії (слухання, обмацування, бачення) для аналізу предметів 
оточуючого світу, виконувати аналіз та синтез, класифікувати об’ єкти за 
різними ознаками. Загадка допомагає вихователю зосередити увагу дітей 
на понятті, яке вивчається або закріплюється на заняттях, із метою 
уточнення, конкретизації знань дітей про тіла і явища природи, їх 
призначення.  

В арсеналі роботи вихователя можуть мати місце різні види 
загадок: тематичні (про людину, професії, одяг, взуття, їжу, житло, 
рослинний і тваринний світ, техніка, освіта, погода),  літературні,  народні 
та авторські.  

Важливу роль у вихованні дітей відіграють народні загадки. У 
загадках про тваринний і рослинний світ фігурують, насамперед, свійські 
тварини та культурні рослини, які здавна відігравали важливу роль у житті 
людини, а також дикі звірі, рослини, комахи. У цих загадках із великою 
силою виявляються трудова основа народно-поетичної творчості, 
утилітарне ставлення людини до навколишньої дійсності, прагнення 
якомога повніше підкорити її своїм інтересам, оцінка всіх предметів 
навколишнього світу з точки зору їх ролі й важливості у житті трудівника. 

Широко представлена у народних загадках сама людина, її фізична 
природа, їжа, житло, домашній інвентар, речі повсякденного вжитку. Для 
загадок цього напряму також характерні картини-аналогії з повсякденного 
трудового життя народу, які мають зорієнтувати того, перед ким ставиться 
загадка, "полегшити" відгадку твору. 

Великою кількістю і широким за тематикою є цикл загадок про 
трудовий процес, господарський інвентар, знаряддя виробництва, техніку і 
засоби пересування. У цілому ряді цих загадок знайшли відображення 
минулі епохи розвитку суспільства з їх мануфактурним способом 
виробництва, із широким застосуванням ручної праці (наприклад: загадки 
про соху, серп, кужіль, терницю та ін). 

Належне місце займають тут також виробничі процеси, пов’язані із 
сільськогосподарським побутом: оранка, сівба, косовиця, молотьба, 
ткацтво, ковальство, приготування їжі, рибальство, мисливство тощо. 
Безпосередньо до цих загадок примикають твори про господарський 
інвентар та знаряддя виробництва. Мовби дальшим розвитком, логічним 
завершенням цієї групи творів є загадки про машини, починаючи з 
найпростішої і закінчуючи порівняно складними. 

Чимало загадок присвятив український народ чудовій природі 
рідного краю, поетично змалював у них таких представників лісового 
царства, як тополя, ялина, смерека, береза. Ось, як, наприклад, говориться 
в народній загадці про ялину: "Зимою й літом маячить зеленим цвітом". Ще 
яскравіше відображені в загадці характерні риси білокорої берези: "Біле – 
не сніг, зелене – не луг, кучеряве – не людина". Часто у народних загадках 
прямо вказано на те, яку користь людині приносять тварини, рослини. В 
окремих загадках мова йде про залежність рослин від зовнішніх умов, 
змінюються умови – зникають одні рослини і з’являються інші.  

Все це збагачує досвід дитини, розширює коло її світосприйняття, 
що є  надійною базою розвитку її мови та мислення. 



СЕРЦЕ – ВІДДАНЕ НАРОДОВІ  

(до 160-річчя від дня народження Івана Яковича Франка) 

 

 

У серпні цього року виповнилося 160 років від дня народження 
 Івана Франка,всесвітньо знаного поета, прозаїка, 
драматурга, публіциста, перекладача й видатного вченого,  
номінованого на Нобелівську премію, якої він був гідний. 
З цієї нагоди вміщуємо до збірника матеріали, присвячені  
творчості видатного українського діяча. 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ІВАНА ЯКОВИЧА ФРАНКА 
 

Анна Болотненко, 
студентка ІІ курсу 

відділення"Початкова освіта", 
Прилуцький гуманітарно-педагогічний 

коледж ім. І.Я.Франка. 
Науковий керівник: Кочерга О.М., к.п.н. 

328 
 

У дослідженнях Ю. Ілларіонової були виділені різні способи 
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побудови логічних завдань у загадках. За типом логічного завдання 
загадки умовно можна розділити на три групи за рівнем складності: 
- до першого рівня складності автор відносить загадки, побудовані на 

перерахуванні ознак предмету, явища (величина, форма, колір, смак, 
звучання, рух, матеріал);  

- до другого рівня складності включено загадки, в яких характеристика 
предмета наводиться стисло; загадки, засновані на запереченні, 
зіставленні або порівнянні предметів чи явищ;  

- до третього рівня складності віднесено метафоричні загадки, 
розгадуванням яких є розшифровування метафор [5, с. 12-14]. 

Робота над загадкою вимагає послідовності: розпочинати 
знайомити дітей краще з описовими загадками, з прямим переліком 
ознак, потім переходити до загадок, які засновані на запереченні, 
зіставленні або порівнянні предметів чи явищ і, нарешті, останніми можна 
пропонувати дошкільникам більш складні – метафоричні загадки, 
розгадуванням яких є розшифровування метафор [4, с. 54]. 

Щоб дошкільники самостійно і свідомо відгадували загадки, 
вихователю необхідно пояснити їм, що загадка є своєрідним художнім 
відображенням явищ навколишнього світу, а також показати прийоми, за 
допомогою яких здійснюється процес їх відгадування. Цей етап потребує 
від вихователя, по-перше, проаналізувати з дітьми загадку, з’ ясувати, на 
основі чого її створено: зовнішній вигляд предмета, його властивість 
тощо. По-друге, звернути увагу дошкільників на образність загадки 
(наприклад, морква – дівчина з косою; їжак – кактус, кожушок із голочок і 
т. ін.) та зважаючи на ці ознаки, пропонувати у відгаданій загадці знайти 
слова, які не прямо, а переносно називають предмет, пояснити, чому він 
має таку назву, вказати, чим подібний до задуманого предмета. 
Наприклад, загадка про грака: "Чорномазий, білодзьобий, він за плугом 
важно ходить, черв’ячків, жучків знаходить – сторож вірний, друг полів, 
перший вісник теплих днів. Хто це?" Вихователь проводить аналіз у формі 
запитань під час бесіди: Як названо в загадці грака? Кого так називають? 

Ефективність роботи вихователя з розвитку наочно-образного 
мислення дітей дошкільного віку на основі загадок залежить від 
врахуванням ним цілого ряду педагогічних умов.  

Першою важливою умовою є ретельна робота по відбору загадок для 
роботи з дітьми. Вихователь перш за все повинен визначити доступність 
змісту загадки, її відповідність віку дитини, її досвіду, психологічним 
особливостям.  Важлива роль при цьому належить складності художнього 
образу підібраної для дітей загадки, точність та повнота характеристики 
об’єкта, якому вона присвячена.  

Так, науковцями доведено, що дітям 3-4 років значно важче, а часто 
і не під силу відгадувати метафоричні загадки, ніж описові. Причиною цього 
є нерозуміння ними образності побудови мови загадки, відсутність навички 
інтерпретації метафори, розуміння переносного значення тих чи інших слів 
і словосполучень. Саме тому для цієї вікової категорії дітей вихователь 
добирає загадки, які базуються на їх життєвому досвіді. Основними 
критеріями  відбору загадок є лаконічність і яскравість характеристики, 
точність і конкретність образу. Для молодших дошкільників тематика і зміст 
загадок повинні бути простими і зрозумілими. Це можуть бути загадки про 
предмети, з якими дитина часто зустрічається в реальному житті, у побуті 
(продукти харчування, іграшки, домашні тварини). Доступними і цікавими 
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для дітей цього віку є римовані загадки, в яких відгадка рифмується з 
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текстом загадки. Наприклад: 
Не гіркий і не солоний, 
А солодкий і червоний. 
Як же зветься цей товстун? 
Здогадалися? …  

(Кавун) 
Ефективними у роботі з молодшими дошкільниками є загадки про 

тварин, у яких пропонуються відомі дітям ознаки (голос тварини, поведінка, 
спосіб харчування і т .ін). Наприклад: 

Ця маленька трудівниця 
Мед збирає як годиться: 
Все у вулик, все у соти, 

Не цурається роботи! 
(Бджола) 

У роботі з дітьми середнього дошкільного віку вихователь може 
використати загадки, тематика яких охоплює ширше коло об’єктів 
оточуючого світу: домашні та дикі тварини, одяг, продукти харчування, 
явища природи, транспорт і т. п. Зміст загадки може містити детальну, 
повну, різносторонню інформацію про предмет, який пропонується 
відгадати. Такі загадки нагадують міні-розповіді, зачасту побудовані у 
віршованій формі. Наприклад: 

Вона живе в селі і місті, 
Обіч доріг, де є гаї. 
Роками не міняє місця,  
осівши. 
В теплії краї  
не кличе діток відлітати, 
Аби де стане зимувати. 

(Ворона) 
Так само, як у молодшому дошкільному віці, діти 3-4 років дуже 

люблять відгадувати загадки, які вимагають додавання останнього слова, 
яке і є відгадкою. Такі загадки активізують увагу дошкільника, стимулюють 
інтерес, збагачують словниковий запас дитини, сприяють розвитку 
важливих операцій мислення (співставлення, порівняння, аналіз).  

У старшому дошкільному віці у дітей вже є певний життєвий досвід, 
вони здатні до роздумів, спостережливі, допитливі, що є підставою для 
включення їх у роботу з відгадування загадок про явища природи, в яких 
використовуються метафоричні порівняння, метафори тощо. Для старших 
дошкільників важливе значення мають загадки, які можуть мати кілька 
правильних відповідей, які потрібно обґрунтувати, навести доказові 
аргументи. Саме такі загадки сприяють формуванню у дітей творчої уяви, 
образного мислення. 

Друга умова ефективності роботи над загадками передбачає 
організацію системи підготовчої роботи вихователя з дітьми по 
формуванню навичок відгадування загадок. Слід наголосити на тому, що 
така робота передбачає виховання у дітей спостережливості, уміння 
різностороннє сприймати предмети і явища навколишнього світу, бачити 
зв’язки і залежності між ними. Саме тому вихователь повинен дбати про 
розвиток всіх психічних процесів дітей дошкільного віку: як пізнавальних 
(відчуттів, сприймань, пам’яті, уяви, мови і мислення), так і емоційно-
вольових. Крім того, вихователь повинен дбайливо відноситись до 
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збагачення досвіду дітей, їх знань і уявлень про тварин, їх поведінку, про 
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рослини, їх ознаки, про зміни в природу, про працю людей і т.п. Під час 
бесід, екскурсій, прогулянок на лоно природи, в ході дидактичних ігор у 
дітей збагачуються знання, які є фундаментом для розвитку уяви та 
мислення.  

З метою розвитку вміння спостерігати за об’єктами, їх 
особливостями в роботі над загадкою доцільно використовувати лексичні 
та логічні вправи, відповіді на які дитина може дати лише тоді, коли чітко 
усвідомлюватиме закономірності та причинно-наслідкові зв’язки між 
явищами та об’єктами. Під час їх опрацювання в дошкільників 
активізується самостійність у вмінні добирати шляхи розв’язання вправ, 
робити висновки та узагальнення. Вправи підтримують постійну 
зацікавленість дітей до предметів та явищ навколишньої дійсності, 
розвивають уміння спостерігати за об’єктами, застосовувати перцептивні 
дії для їх аналізу, виконувати розумові операції (аналіз, синтез, 
класифікація). Наприклад, вихователь пропонує дітям логічну вправу 
"Плутанина", після чого дошкільники мають розглянути картки та 
відповісти на запитання: "Які предмети “сховав" художник?", а далі 
розфарбувати предмети. 

Третьою умовою є правильна організація процесу роботи над 
загадкою, дотримання послідовності її етапів. 

Вихователь може дотримуватись наступного алгоритму роботи над 
загадкою. 

1. Загадування загадки, повторення її кілька разів, щоб дитина краще 
запам’ятала і повніше виділила ознаки. 

2. Аналіз загадки з привертанням уваги дитини до ознак і 
встановленням зв’язку між ними за допомогою навідних запитань. 

3. Складання схеми до загадки. 
4. Аналіз схеми до загадки. 
5. Повторення загадки. 
6. Пропозиція її відгадати. 
7. Аналіз відгадки, її обґрунтування. 

Вихователю при роботі з дошкільниками над відгадуванням загадки 
слід особливу увагу приділити пошуку відповіді на неї. Так, дослідниця 
Ю.Ілларіонова радить дотримуватись наступної послідовності 
мислительних дій, які здійснюються дітьми у процесі відгадування: 
- виділити зазначені в загадці ознаки невідомого об’єкта, тобто 

здійснити  аналіз; 
- співставити та об’єднати ці ознаки, щоб з’ясувати існуючі між ними 
зв’язки, тобто здійснити синтез; 
- на основі співставлених ознак і виділених зв’язків зробити висновок, 
тобто відгадати загадку [5]. 

Організовуючи роботу дошкільників над загадками, вихователь 
повинен дотримуватись певних правил, а саме: 

1. Перш ніж відгадувати, треба навчити дітей порівнювати речі, 
предмети, явища, ознаки. 

2. На одному занятті дітям слід пропонувати загадки лише однієї 
тематики, яка обов’язково їм повідомляється. Наприклад: "Діти, на 
сьогоднішньому занятті ми будемо відгадувати загадки про овочі".  

3. Не можна загадувати загадку про річ, яка недостатньо відома 
дітям. 
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4. До однієї загадки може бути кілька відгадок. Основне – свою думку 
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аргументувати. 
5. Особлива увага має приділятись формуванню уміння уважно 

слухати і не вигукувати, оскільки відгадка не завжди лежить на поверхні. 
Загадку обов’язково слід дослухати до кінця.  

З метою розвитку наочно-образного мислення дітей дошкільного віку 
вихователь може залучати їх самостійного складання загадок. У 
дошкільних установах дітей з 3-х років вчать складати загадки. Зазвичай 
вихователь вивішує картинку об'єкта, про який буде загадка, і разом з 
дітьми робить його опис. Для прикладу наведемо процес складання  
загадки про кішку. Діти називають такі ознаки: кількість лап, вуса, м'яка 
шерсть і так далі. Складається таблиця, і малюки всі разом повторюють 
за вихователем. Після цього хтось із дітей може запропонувати свій 
варіант загадки. Заслуховуються всі можливі пропозиції з боку дітей. 
Внаслідок чого  формулюється речення-загадка і пропонується дітям її 
повторити. Вся група добре запам'ятовує всю загадку цілком ну і, звичайно 
ж, її відповідь.  

Навчаючи старших дошкільників самостійно складати загадки, 
вихователь може спиратися: 
- на створення загадок, основою яких є характеристика зовнішнього 
вигляду об’єктів (Діти заходять за ширму, за якою знаходиться торбинка 
з муляжами фруктів та овочів. Вихователь пропонує витягти з торбинки 
об’єкт і виділити основні його ознаки, користуючись навідними 
запитаннями: 1. Якої форми? 2. Якого розміру? 3. Як ти гадаєш, яка (який) 
на смак. 4. Якого кольору? тощо); 
- на створення загадок через визначення дії характерної для даного 
об’єкту (Дітям пропонуються картинки тварин (вовк, ведмідь, жаба тощо). 
Далі робота проходить таким чином: а) кожна дитина отримує картку з 
твариною, яку уважно роздивляється, не показуючи іншим; б) за чергою 
кожна дитина виходить та складає загадку, відповідаючи на запитання: 
"Що вміє робити твоя тваринка?"; в) діти намагаються відгадати тварину 
за названою дією, що характерна для неї); 
- на створення дітьми загадок на основі поєднання різних властивостей 
об’єктів. Вихователь спонукає дітей до створення загадок на основі 
характеристики об’єктів (дії, ознаки), що були названі. Так, дошкільники 
пригадують характерні ознаки та дії тварин, й на основі звернення до 
попереднього досвіту, складають загадку. Наприклад: М’ якенька, 
пухнаста, любить пити молочко, полює на мишей (Кішка). 

Діти створюють загадки шляхом визначення спільних властивостей 
різних об’єктів, використовуючи набір різноманітних картинок. На основі 
виділення основних ознак та характерних дій запропонованих об’єктів 
дошкільники складають загадку. Наприклад, складання загадки про м’яч. 
Дітям пропонується 5 картинок, за якими вони групують їх за спільною 
ознакою (сонечко, тарілка, колесо – форма) та характерною дією (жаба, 
цвіркун – уміння стрибати). Загадка: Такий же круглий за формою, як 
сонечко, тарілка й колесо, вміє стрибати, як жаба, цвіркун, зайчик (М’яч). 

Робота з розвитку наочно-образного мислення дітей дошкільного 
віку на матеріалі загадок буде ефективною, якщо вихователь 
дотримуватись зазначених педагогічних умов та проявлятиме творчий 
підхід  до організації виховного процесу.  
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В умовах реформування системи освіти в Україні актуалізується 
завдання постійного оновлення змісту освіти та навчально-виховного 
процесу, який повинен будуватися відповідно до потреб особистості та 
індивідуальних можливостей учнів, зростання їхньої самостійності й 
творчої активності, що має зміцнити демократичні основи громадянського 
суспільства та прискорити його розвиток. Перед учителями постало 
завдання формувати й зміцнювати у школярів внутрішні джерела мотивації 
не тільки щодо навчальної діяльності, але й до саморозвитку своїх 
інтелектуальних, творчих здібностей, а також їх успішної соціалізації. 
Одним із пріоритетних напрямків реалізації зазначеної проблеми є пошук 
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та підтримка учнів, які володіють потенціалом до високих досягнень, їх 
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стимуляція та розвиток. Реалізація творчого потенціалу обдарованих дітей 
має не лише суспільне, але й особистісне значення, оскільки таким чином 
суб’єкту обдарованості забезпечується можливість самоактуалізуватися.  

Педагогічна ідея розвитку дитячих творчих талантів не нова, проте 
залишається актуальною і сьогодні.  Так, науковцями проведені 
фундаментальні дослідження з проблем загальних і спеціальних 
здібностей (Б. Теплов, Б. Ананьєв, Г. Костюк, М. Лейтес, С. Рубінштейн, 
В. Дружинін, О. Кульчицька, Ю. Гільбух), психології творчості 
(Я. Пономарьов, С. Рубінштейн, В. Моляко, О. Матюшкін, В. Роменець). 
Основні теоретичні питання, пов’язані з проблемою виявлення і розвитку 
обдарованих школярів, висвітлено у науковій літературі багатьма вченими, 
зокрема в ряді психолого-педагогічних студій С.Рубінштейна, А.Савенкова, 
В.Чудновського, Н.Шумакової та ін., де відзначається, що обдарованість – 
це швидше приховані потенційні можливості особистості, цілісний вияв яких 
можливий завдяки наявності у педагога великого досвіду та спеціальних 
знань з цього питання. Цілий ряд наукових досліджень здійснено у сфері 
аналізу прояву обдарованості на різних вікових етапах. Так, проблема 
вікових особливостей обдарованих дітей дошкільного, молодшого 
шкільного та підліткового віку досліджена у працях В. Давидова, 
Д. Ельконіна, В. Моляко, О.Кульчицької, Н. Подьякова та ін.  

Психологи і педагоги наголошують на тому, що талант і 
обдарованість можуть проявлятися в найрізноманітніших інтелектуальних і 
особистих особливостях. Найчастіше творчо обдаровані діти не виявляють 
інтересу до всього звичайного, відомого, але коли їм доводиться 
виконувати нетрадиційні, незвичайні, творчі завдання, вони начебто 
перевтілюються та із задоволенням їх виконують. Навіть такий штрих, який 
притаманний обдарованості говорить про те, що ця проблема потребує 
системного підходу до її розв’язання. 

Психологію обдарованості як самостійну галузь психологічної 
науки вперше виділив німецький психолог В. Штерн, який розглядав 
інтелектуальну схильність до виконання актів мислення як форму прояву 
обдарованості, а обдарованість розуму як загальну здатність індивіда 
свідомо спрямовувати своє мислення на нові вимоги, здібність психічного 
пристосування до нових завдань і умов життя. Учений розмежовує поняття 
"обдарованість", "талант" і "геніальність". Суть геніальності, на його думку, 
полягає у "самодовільній творчості", а характерна особливість таланту – в 
обмеженні розумових здібностей однією галуззю змісту [10,  с. 7-8].  

Особливого розвитку проблема обдарованості набула у 
ХХ столітті. Основою розробок теорії здібностей і обдарованості у 
вітчизняній психології стала концепція Б.Теплова. Він розцінював здібності 
як індивідуально-психологічні особливості, які, по-перше, відрізняють одну 
людину від інших, по-друге, мають відношення до успішності виконання 
певної діяльності або багатьох видів діяльності, по-третє, не зводяться до 
наявних навичок, вмінь чи знань, але можуть пояснити легкість і швидкість 
набуття цих знань і навичок. Важливе місце у вирішенні зазначеної 
проблеми мають дослідження Г. Костюка. Під обдарованістю вчений 
розуміє здатність людини до розвитку її здібностей, характеристику 
індивіда, що позитивно виділяється своїми задатками. Показниками 
хороших задатків він вважає ранній прояв здібностей, швидкий темп їх 
розвитку, їх помітний прогрес при невеликій кількості вправ і 
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діяльності [3].  
На основі аналізу опрацьованої психолого-педагогічної літератури 

можна зробити висновок про те, що обдарованість являє собою систему, 
яка включає такі компоненти: біофізіологічні, анатомо-фізіологічні задатки; 
сенсорно-перцептивні блоки, що характеризуються підвищеною 
чутливістю; інтелектуальні і мисленнєві можливості, які дозволяють 
оцінювати нові ситуації і розв’язувати нові проблеми; емоційно-вольові 
структури, які зумовлюють тривалі домінантні орієнтації і їх штучне 
підтримання; високий рівень продукування нових образів; фантазія; уява і 
ряд інших [5, с. 219].  

Обдарованість як індивідуальна особливість має місце, очевидно, 
вже при народженні дитини і закладена в якомусь своєрідно більш 
високому рівні розвитку тієї чи іншої біопсихічної особливості. Під 
обдарованістю дитини розуміють більш високий рівень її досягнень в якійсь 
діяльності у порівнянні з досягненнями інших дітей цього ж віку; більш 
високу, ніж у її ровесників, при інших рівних умовах, сприйнятливість до 
учіння і більш виражені творчі прояви; доволі стійкі особливості саме 
індивідуальних проявів неабиякого інтелекту, що з віком зростає [7, с. 25].  

В. Юркевич зазначає, що обдарованість – "це високий рівень 
розвитку певних здібностей, а обдаровані діти, відповідно, діти з доволі 
високорозвиненими здібностями" [11, с. 11].  

Обдарованість – індивідуальна потенціальна своєрідність задатків 
людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі 
діяльності. 

Науковці виділяють кілька типів обдарованості: 
-  раціонально-мислительний (необхідний вченим, політикам, 

економістам);  
- образно-художній (необхідний дизайнерам, конструкторам, 

художникам, письменникам);  
- раціонально-образний (необхідний історикам, філософам 

учителям);  
- емоційно-почуттєвий (необхідний режисерам, літераторам).  

Відомий вітчизняний науковець Ю. Гільбух виділяє загальну 
(розумову) і спеціальну (художню, соціальну, спортивну) обдарованість. 
Кожен з типів охоплює по кілька видів обдарованості, а кожен вид 
тлумачиться як спеціальні здібності [2]. 

М. Лейтес також вважає, що поряд із спеціальними видами (до 
музики, малювання, техніки тощо) існує більш широка – загальна розумова 
обдарованість. Вчений виділяє такі три категорії обдарованих в 
розумовому відношенні дітей:  
1) діти з надзвичайно високим загальним рівнем розумового розвитку при 
інших рівних умовах;  
2) діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості (наприклад, до 
математики чи іншої галузі науки);  
3) діти, які не досягають успіхів у навчанні, але володіють яскравою 
пізнавальною активністю, оригінальністю психічного складу, неабиякими 
розумовими резервами, тобто діти з потенційною або "прихованою" 
обдарованістю [7].  

До речі, дослідники вважають, що потенційна обдарованість щодо 
різних видів діяльності притаманна багатьом дітям, актуальну ж 
обдарованість демонструє незначна кількість дітей.  
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Заслуговує на увагу підхід до диференціації видів обдарованості, 



КРАЩИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД В ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

343 
 

представлений у робочій концепції "Обдарованість". Критеріями виділення 
її видів є:  

1) вид діяльності і ті сфери психіки, які її забезпечують;  
2) рівень сформованості обдарованості;  
3) форма прояву;  
4) широта проявів в різних видах діяльності;  
5) особливості вікового розвитку.  
У розумінні природи дитячої обдарованості найбільш важливою є 

класифікація за критерієм "вид діяльності і ті сфери психіки, які її 
забезпечують". За цим критерієм виділення здійснюється в рамках п’яти 
видів діяльності із врахуванням включеності трьох психічних сфер і, 
відповідно, міри участі різних рівнів психічної організації. До основних видів 
діяльності належить практична, теоретична (враховуючи дитячий вік, 
краще говорити про пізнавальну діяльність), художньо-естетична, 
комунікативна і духовно- ціннісна, при цьому задіяні інтелектуальна, 
емоційна і мотиваційно-вольова сфери психіки.  

У рамках кожної сфери можуть бути виділені різні рівні психічної 
організації. У інтелектуальній розрізняють сенсомоторний, просторово-
візуальний і понятійно-логічний рівні. В рамках емоційної сфери – рівні 
емоційного реагування і емоційного переживання. У мотиваційно- вольовій 
– рівні спонукання, цілеутворення і смислопородження.  

Відповідно можна виділити такі види обдарованості:  
1) у практичній діяльності: обдарованість в ремеслах; спортивна; 

організаційна;  
2) у пізнавальній діяльності: інтелектуальна обдарованість різних 

видів;  
3) у художньо-естетичній діяльності: хореографічна; сценічна; 

літературно-поетична; образотворча; музична;  
4) у комунікативній діяльності: лідерська; атрактивна; 
 5) у духовно-ціннісній діяльності: обдарованість в створенні нових 

духовних цінностей; служіння людям. 
Кожен вид обдарованості передбачає одночасне включення всіх 

рівнів психічної організації з домінуванням того рівня, який є найбільш 
значущим для даного конкретного виду діяльності. Разом з тим кожен вид 
обдарованості охоплює в тій чи іншій мірі всі п’ять видів діяльності.  

Виділення видів обдарованості за видом діяльності дозволяє відійти 
від побутового уявлення про обдарованість як про кількісний рівень 
вираження здібностей і перейти до розуміння її як системної якості. 
Обдарованість виступає інтегральним проявом різних здібностей задля 
конкретної діяльності. Робиться чимало спроб психологічного 
структурування обдарованості. Загальноприйнятою є точка зору, що вона 
не обмежується наявністю високого інтелекту, оскільки існує ряд 
властивостей когнітивного, творчого і особистісного плану, від яких 
залежить міра реалізації обдарованості.  

На думку Дж. Рензуллі, обдарованість являє собою поєднання трьох 
характеристик:  

1) інтелектуальних здібностей, які перевищують середній рівень;  
2) творчого підходу;  
3) наполегливості (мотивація, орієнтована на задачу) [8, с. 20].  
О. Матюшкін вважає, що психологічна структура обдарованості 

співпадає з основними структурними компонентами, які характеризують 
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творчість та творчий розвиток людини, і виділяє такі компоненти:                    а) 
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домінуюча роль пізнавальної мотивації; б) дослідницька творча активність; 
в) можливість досягнення оригінальних рішень; г) можливість 
прогнозування і передбачення; д) здатність створювати ідеальні еталони, 
які забезпечують високі естетичні, моральні та інтелектуальні оцінки [4, с. 
46–47].  

Б. Ананьєв пов’язував розвиток здібностей з загальним розвитком 
особистості, виключаючи можливість самодостатнього та ізольованого їх 
розвитку. В утворенні здібностей, вважав дослідник, відіграють роль 
природні особливості особистості і анатомо-фізіологічні передумови або 
задатки, які стають здібностями і реалізуються тільки через діяльність. 
Разом з тим варто звернути увагу на одну суттєву особливість: діяльність, 
якою займається дитина, повинна бути пов’язана з позитивними емоціями, 
інакше кажучи, приносити радість, задоволення. Є ця радість – задатки 
розвиваються, немає радості від розумової діяльності – здібностей не буде. 
Від тривалих, безрадісних, примусових занять буде що завгодно – високі 
бали, похвала, нові знання, не буде лише головного – здібностей [11, с.17].  

Отже, обдаровані діти – це діти, у яких в ранньому віці виявляються 
здібності до виконання певних видів діяльності. Вони вирізняються серед 
однолітків яскраво вираженими можливостями у досягненні результатів на 
якісно вищому рівні, який перевищує певний умовний "середній" рівень, їх 
успіхи не є випадковими, а виявляються постійно. 

Обдаровані діти характеризуються порівняно високим розвитком 
мислення, довготривалим запам'ятовуванням навчального матеріалу, 
розвинутими навичками самоконтролю у навчальній діяльності, високою 
працездатністю тощо. Цим дітям властива висока розумова активність, 
підвищена схильність до розумової діяльності, неординарність, свобода 
самовияву, багатство уяви, сформованість різних видів пам'яті, швидкість 
реакції, вміння піддавати сумніву і науковому осмисленню певні явища, 
стереотипи. Вони завжди виявляють уважність, зібраність, готовність до 
напруженої праці, що переростає у працелюбність, у потребу працювати 
безустанно, без відпочинку. Мислення обдарованої дитини відзначається 
високою продуктивністю; коло пізнавальних інтересів не обмежується 
однією проблемою, постійно розширюється, що є стимулом розумової 
активності. 

Заслуговує на увагу програма "Обдаровані діти", розроблена 
педагогічним колективом Харківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 36. Авторська 
програма реалізується через 4 підпроекти: "Інтелектуал", "Натхнення", 
"Гармонія", "Лідер", які враховують наступні види обдарованості учнів: 

1) творчо-інтелектуальна обдарованість; 
2) творчо-мистецька обдарованість; 
3) спортивно-оздоровча; 
4) високий рівень соціалізації (спрямованість на розвиток 
соціокомунікативних навичок, обдарованості лідера) [6]. 
Кожен підпроект передбачає організовану і цілеспрямовану систему 

навально-виховної роботи, направлену на реалізацію конкретної моделі 
формування особистості обдарованого учня. Пропонуємо зразки моделей 
обдарованого учня. 

1. Підпроект  "Лідер" 
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обдарувань учня, набуті 
навички, виховані риси 

- комунікабельність; 
- сміливість; 
- незалежність мислення; 
- відповідальність; 
- порядність; 
- ініціативність; 
- наполегливість; 
- цілеспрямовансть; 
- інтелігентність; 
- культура спілкування та 

загальної поведінки; 
- моральність/ 

- впевненість у собі та своїх 
силах; 
- здатність об’єднувати інших 
навколо себе, своїх ідей та 
діяльності; 
- високий рівень мотивації у 
досягненні мети; 
- стресостійкість; 
- здатність до самоуправління; 
- здатність до самоорганізації; 
- високий рівень оптимізації 
емоційних станів; 
- високий рівень 
сформованості пріоритетів "Я і 
сім’я", "Я і друзі", "Я і 
Батьківщина", "Я і суспільство", 
"Я і здоров’я", "Я і творчість", "Я 
і навчання" тощо. 

 
Детальний аналіз запропонованої моделі дозволяє зробити висновок 

про те, що її основу складають особистісні риси та обдарування людини-
лідера, який має бути налаштований на активну життєву позицію, володіти 
лідерськими якостями.  

2. Підпроект "Інтелектуал" 
 

Особистісні риси учня Особливості розвитку 
обдарувань учня, набуті навички, 
виховані риси 

- допитливість; 
- розум і потреба в 
розумовій праці; 
- інтенсивність розумової 
праці; 
- наявність пізнавальної 
активності; 
- нестандартність 
мислення; 
- дисциплінованість; 
- працелюбність; 
- цілеспрямованість; 
- ініціативність 

-   

- розвинений інтелект; 
- творчий потенціал; 
- здатнісь до логічного, творого 
мислення; 
- інфопмаційна ерудиція; 
- креативність; 
- здатність до неординарних 
підходів у врішенні завдань і 
проблем; 
- науковість у роботі; 
- навички узагальнення і 
систематизації, аналізу, 
підсумку; 
- вміння доводити, 
конкретизувати, моделювати, 
прогнозувати. 

 
В основі моделі підпроекту "Інтелектуал" переважаюче значення 

належить прояву розумових якостей, креативному творчому мисоенню. 
 

3. Підпроект "Гармонія" 
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Особистісні риси учня Особливості розвитку обдарувань 
учня, набуті навички, виховані 

риси 

- наявність фізичного, 
психічного та морального 
здоровя; 
- працездатність; 
- спортивнавсть; 
- дисциалінованість; 
- ініціативність; 
- витривалість/ 

- здатність і розвинені традиції 
ЗСЖ, безпеки життєдіяльності; 
- здатність до фізичного та 
морального саморозвитку; 
- високий рівень саморегуляції 
псиічних процесів емоційного 
стану; 
- гігієнічні навички; 
- здатність до самооздоровлення 
та потреба в оволодінні 
оздоровчими технологіями.  

 
Модель обдарованої дитини за підпроектом "Гармонія"  інтегрує в собі 

якості фізично розвиненої, здорової особистості з нахилами до занять 
фізичною кульутрою та спортом.  

 
5. Підпроект "Натхнення" 

 

Особистісні риси учня Особливості розвитку обдарувань 
учня, набуті навички, виховані 

риси 

- інтелігентність; 
- чутливість до прекрасного; 
- потреба в творчості, 
мистецькій діяльності; 
- мистецькі задатки; 
- образне, творче мислення, 
пам'ять; 
- багата уява; 
- працелюбність; 
- цілеспрямованість; 
- наполегливість; 
- культура поведінки 
 

- високий естетичий смак; 
- висовкий рівень світовідчуття; 
- здатність до саморозвитку 
власного таланту; 
- творчий потенціалі; 
- оригінальність; 
- продуктивність;  
- інформаційна ерудиція. 

 
Остання модель об’єднує в своїй структурі якості і риси естетично 

налаштованої особистості з проявом творчого естетичного потенціалу.  
Ідея комплексної природи обдарованості подана у формі визнання її 

багаточисельного складу: загальні і спеціальні здібності, мотивація, 
моральні якості особистості, вплив соціуму та ін. Стратегія комплексного 
підходу видається найбільш доцільною не лише в плані вивчення дитячої 
обдарованості, але й в плані її розвитку. Психологам, вчителям, батькам 
слід мати на увазі, що не можна обмежувати свою роботу лише 
вдосконаленням здібностей, "шліфуванням" дару через спеціально 
організоване навчання. Необхідно створювати також умови для 
формування системи цінностей, внутрішньої мотивації діяльності, 
спрямованості особистості в цілому, що забезпечить основу становлення 
моральності, духовності особистості обдарованої дитини.  
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МЕТОДИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 
Ірина Потапенко, 

викладач вищої категорії, 
Ржищівський гуманітарний коледж. 

 
Метою трудового навчання є формування технічно, технологічно 

освіченої особистості, підготовленої до життя та активної трудової 
діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного 
суспільства, життєво необхідних знань, умінь і навичок ведення 
домашнього господарства, забезпечення умов для професійного 
самовизначення учнів, вироблення в них навичок творчої діяльності, 
виховання культури праці.  

    Трудове навчання в сучасній школі сприяє формуванню в учнів 
компетентностей, а саме:  

▪ технічного і технологічного кругозору;  
▪ культури праці та побуту;   
▪ самостійного та критичного мислення;  
▪ розвитку особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту 

сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства, виховання 
відповідальності за результати власної діяльності.  

Дослідження науковців засвідчили, що творчість – це досить 
складний і своєрідний процес, якому можна навчитися. Для цього необхідно 
виявити його закономірності, на основі яких можна створити певні методи 
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нові методи розв'язку проблемних задач. Серед провідних вітчизняних і 
зарубіжних учених методистів, педагогів та психологів (О. М. Коберник, В. К. 
Сидоренко, М. В. Матяш, В. Д. Симоненко, та інші), які опікуються 
проблемами трудового навчання, поширеною є думка про те, що для 
піднесення предмета й методики його викладання на належному 
науково-методичному рівні, треба повернутися до технологій 
проектного навчання. В основу цих технологій має бути покладена творча 
діяльність учнів, зорієнтована на вільний вибір ними об'єкта проектування. 

 Саме тому в оновленій програмі трудового навчання знайшли своє 
відображення такі найбільш ефективні відомі в сучасній літературі методи 
творчої діяльності: метод мозкового штурму, метод фантазування, метод 
комбінування, метод зразків, метод фокальних об'єктів, метод створення 
образу ідеального об'єкта.  

З такими творчими методами проектної та конструкторської 
діяльності, відповідно до змісту нової навчальної програми з трудового 
навчання для 5-9-х класів, ознайомлюються учні. Для того, щоб навчити 
учнів формулювати проблему і визначати творчий метод проектної 
діяльності, вчитель діє поетапно. Спочатку пропонує учням обрати 
проблему (із запланованих), яка на їхню думку є актуальною і обгрунтувати 
свій вибір. Вчитель складає графік роботи проектних груп, що містить теми, 
проблеми, короткий опис передбачуваних робіт, пропонує учням 
самостійно самим визначитися з темою і роллю в проекті протягом тижня.  

До кожної теми вчитель пропонує орієнтовний список літератури (її 
перегляд може бути домашнім завданням до того уроку, на якому 
визначатимуться тема і завдання проекту). Наступний крок – вчитель 
привчає школярів самостійно визначати проблемну галузь і виокремлювати 
завдання, які є найбільш актуальними. Він спирається на образну уяву та 
асоціативне мислення учнів, що дозволяє більш повно активізувати 
життєвий досвід і знання. Робота за такою методикою може будуватися так: 
після того як учні оберуть теми, які їх зацікавили, учитель розкриває різні 
види проблем і пропонує об`єднатися в проектні групи на основі візуального 
образу певної проблеми чи проблемної галузі. 

Метод мозкового штурму. В літературних джерелах можна знайти 
твердження, що одним а перших методів, яким було започатковано 
науковий підхід до організації творчої праці, є метод мозкового штурму. 
Автором цього методу є американський бізнесмен та винахідник А. Осборн. 
Практичний досвід використання мозкового штурму викреслив основні 
прийоми (методи), які сприяють формуванню ідей. Серед цих методів 
розрізняють такі: аналогія (зробити так, як це було в іншій вже розв’язаній 
задачі або проблемі). Так, наприклад, послідовник А. Осборна Джон Гордон 
удосконалив метод мозкового штурму, запропонувавши чотири типи 
аналогій: пряму, особисту, символічну, фантастичну; інверсія (зроби 
навпаки); фантазія (зроби так, щоб це суперечило логічному мисленню, 
встановленим правилам). 

З точки зору методики трудового навчання одним з недоліків 
впровадження даного методу на уроці є нераціональне використання часу. 
Це власне особливість всіх без винятку інтерактивних методів навчання. 
Тому вчитель, впроваджуючи мозковий штурм, має стежити за розподілом 
навчального часу. Наведемо методичні рекомендації з досвіду вчителів, які 
впроваджували активні та інтерактивні методи на уроках трудового 
навчання. 
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час пошуку проблем (варіантів виробів), які учні будуть виготовляти 
упродовж наступних уроків у вигляді навчальних або творчих проектів. 
Відповідно після виконання вправи результатом роботи має бути банк 
творчих ідей або банк проектів тощо. Мозковий штурм спонукає учнів 
активізувати уяву і творчість, дає змогу вільно висловлювати свої думки. 
Відповідно, учні можуть реально оцінити (обговорити з учителем і 
товаришами) свої можливості і вибрати для виготовлення такий проект, 
який буде цікавим і одночасно посильним для виконання. 

На початку вчитель повинен пояснити дітям мету і ознайомити з 
правилами проведення методу. Учні мають зрозуміти, що це не лише гра, 
а й навчальна вправа: мета мозкового штурму в тому, щоб зібрати якомога 
більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого часу. Час 
учитель визначає самостійно, виходячи з індивідуальних можливостей 
класу. 

Після перегляду дітьми різних джерел (відповідно до змісту 
практичної роботи навчальної програми для 5-го класу) вчитель формулює 
проблемне запитання: запропонувати найбільш цікаві, на думку дітей, 
об’єкти праці, які б вони хотіли проектувати і виготовити з урахуванням того, 
щоб вони знайшли своє застосування в школі, дома або на дозвіллі. 
Завдання може бути сформульоване якимось іншим чином. Головне, аби 
формулювання не було занадто довгим і незрозумілим для учнів. 

З цією метою його записують на дошці. Далі учитель пропонує дітям 
висловити ідеї, коментарі. Це навіть можуть бути слова або фрази, що 
викликають асоціації з наведеним завданням. Учитель записує всі 
пропозиції на дошці чи на великому аркуші паперу в порядку їх 
виголошення без будь-яких зауважень, коментарів чи запитань.  

Учитель проводить експертизу ідей і відбирає найбільш актуальні та 
цікаві. Таким чином створюється список (банк) учнівських творчих проектів 
у вигляді проблем. 

Далі учитель звертається до дітей з проханням здійснити вибір 
найбільш актуальної проблеми (майбутнього об’єкта праці), яка б 
відповідала вимогам даного колективу, потребам школи тощо. Разом з 
дітьми учитель на основі проведеної вправи складає банк проблем 
(проектів). 

 Метод фантазування. Пошуковий аналіз літературних джерел 
показав, що не існує окремо створеної методики фантазування під час 
розв’язування винахідницьких задач. З наведеного матеріалу добре видно, 
що елементи такої методики можна віднайти у структурі методу мозкового 
штурму або в алгоритмі розв’язування винахідницьких задач, що був 
розроблений радянським письменником-фантастом Г. С. Альтшуллером. 
Під час розв’язування винахідницьких задач учений запропонував 
використовувати інтелектуальні операції, що активізують фантазію 
конструктора. Суть таких операцій полягала у тому, що, змінюючи уяву про 
задачу, звільняються від впливу попереднього досвіду і, таким чином, 
наближаються до розв’язку певної проблеми. Аналіз теорії рішення 
винахідницьких задач та інших методів дає підстави зробити висновки. 

По-перше, під методом фантазування можна розуміти такий спосіб 
спільної діяльності учнів та учителя, коли досягається уявлення 
неіснуючого образу об’єкта (виробу), який функціонує і вирішує поставлену 
проблему, тобто є розв’язком певної проблеми, навіть якщо деякі елементи 
конструкції (або конструкція в цілому) цього об’єкта невідомі. Головною 
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постулатів, логічного та критичного мислення. 
По-друге, процес створення фантастичних ідей можна представити у 

вигляді такої структури: 
1. Постановка проблеми: що є недосяжним, а що треба поліпшити 

незалежно від того, можливо це за нормальних фізичних умов, чи ні? 
2. З’ясувати і чітко сформулювати причини (чинники), що заважають 

розв’язку проблеми. 
3. Припущення фантастичних умов, за яких зникають негативні 

чинники. 
4. Відтворення у разі можливості з якнайбільшою кількістю деталей 

і уточнень об’єкта або процесу, який реально функціонує, за відсутності 
негативних чинників: форми, будови, принципу дії тощо. 

5. Заміна фантастичних умовна реальні. Наприклад: фантастична 
умова – сили тяжіння не існує (за такої умови проблема буде розв’язана). 
Далі треба замінити фантастичну умову (відсутність сили тяжіння) на 
реальну (це може бути пристрій, зміна форми конструкції тощо). 

Отже, вищезгаданий алгоритм використання фантастичних ідей не 
завжди можна використовувати у 5 – 6 класах, оскільки в ньому повинні 
усуватися суперечності, які є в основі проблеми. Для учителя важливо 
навчити учнів фантазувати. Тому на початковій стадії учитель може 
вдаватися до такої методики. 

Метод комбінування. Суть цього методу полягає у виявленні кращих 
ознак раніше виготовлених виробів і їх перенесенні та поєднанні 
(комбінуванні) у конструкції проектованого виробу. 

Метод комбінування – це створення моделей за допомогою 
поєднання деталей або окремих функцій з інших конструкцій. Цей метод 
тісно пов'язаний з методом пошуку аналогів і спрямований на пошук нових 
підходів. У техніці дуже багато об’єктів побудовано саме за допомогою 
комбінування елементів вузлів, блоків із різних конструкцій, а в результаті 
одержується зовсім нова конструкція. 

Так і в техніці комбінування окремих елементів (деталей) дозволяє 
створювати нові машини, обладнання тощо. Розкладання інструментів на 
робочому місці в найзручнішому для виконання трудових операцій 
порядку., розташування елементів зображення на папері є також 
прикладами комбінованих методів. Прикладом створення різних образів є 
ігри для дітей зі складання конструкції із певного набору фігур. 

Метод комбінування можна застосовувати не лише під час створення 
складних технологічних об’єктів, але й при простих виробах. Для цього 
послідовно виконують: 1. Пошук моделей-аналогів для виробу, який будуть 
проектувати. 2. Виявлення кращих ознак у кожній з моделей. 3. Створення 
нової моделі з використанням кращих ознак розглянутих аналогів.  

Метод зразків. Метод зразків (алгоритмічний аналіз) є спрощеним 
варіантом методу, що називається "Алгоритм розв’язання винахідницьких 
задач" (АРВЗ), який запропонував Г. С. Альтшуллер. Суть його полягає в 
послідовному виконанні дій щодо виявлення, уточнення і усунення 
технічних суперечностей. 

В АРВЗ, за Альтшуллером, використовується чотири механізми 
усунення суперечностей: формулювання ідеального рішення (або прийом 
створення ідеального об’єкта); перехід від технічної суперечності до 
фізичної; усунення фізичної суперечності; застосування операторів, що 
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суперечності (списки і таблиці використання типових прийомів, таблиць). 
Для реалізації алгоритмічного методу в умовах навчання учнів 

проектної діяльності можна спростити цей метод до рівня методу зразків. 
Суть його полягає у такому. Учитель допомагає школярам віднайти в 
журналах, каталогах та інших технічних виданнях зразки об’єктів (ідеальні 
об’єкти) і пропонує порівняти знайдені зразки з існуючими об’єктами 
технологічної діяльності людини. На основі порівняння виявляють 
технологічні суперечності між знайденими зразками та реальними 
об’єктами і розробляють послідовність (алгоритм) дій щодо їх усунення. 

Під час використання цього методу вчителю варто дотримуватися 
таких вимог: завчасно підготувати об’єкт проектування, над яким 
працюватимуть діти, – підготувати літературу або зразки об’єктів, які будуть 
зразками (реальні об’єкти); визначити суперечності, які усуватимуть учні на 
уроці. 

Наведемо приклад. Під час фантазування форми кухонної дошки учні 
прийняли рішення, шо виріб по контуру матиме форму риби. Після того, як 
учні зроблять замальовки контуру майбутнього виробу, вчитель 
повідомляє, що цей виріб має бути не лише оригінальним, естетичним, а й 
зручним у користуванні. З цією метою він пропонує знайти аналогічні зразки 
кухонних дощок у будь-якому каталозі кухонних виробів (або демонструє 
кілька таких зразків). Далі учитель ставить завдання: знайти відмінності між 
створеним методом фантазування виробом та запропонованими 
(знайденими в каталозі) зразками. Які конструктивні деталі чи елементи є в 
реальних об’єктах, а які відсутні у вашому виробі? Якщо на перших етапах 
навчання учням складно дати відповідь, учитель, демонструючи реальний 
об’єкт вказує, що це може бути отвір у ручці дошки. Також можна звернути 
увагу на форму ручки – в реальному об’єкті вона більш зручна для того, 
щоб ЇЇ можна було тримати в руці, тощо. Після такого обговорення діти 
самостійно вносять зміни до конструкцій своїх виробів. Під час оволодіння 
цим методом важливо, аби учні самостійно знаходили суперечності і 
пропонували шляхи їх усунення.  

Метод фокальних об’єктів. Метод фокальних об’єктів, винайдений 
американським ученим Ч. Вайтингом. Об’єкт, який вдосконалюють за 
допомогою цього методу, називають фокальним, оскільки його ставлять у 
центр уваги (фокус). Суть його ґрунтується на перенесенні ознак випадково 
вибраних об’єктів на фокальний об’єкт, внаслідок чого отримують незвичні 
поєднання, котрі дають змогу подолати психологічну інерцію. 

Наприклад, якщо вдосконалюваним (фокальним) об’єктом є олівець, 
а випадковим – тигр, то отримаємо сполучення на зразок "смугастий 
олівець", "хвостатий олівець" тощо. Розглядаючи ці сполучення і 
розвиваючи їх, іноді вдається знайти оригінальні ідеї (наприклад, 
"хвостатий олівець" втілюється в олівець – ручку з гнучким тримачем 
(хвостом) – досить відома конструкція). 

Слід зазначити, що метод фокальних об’єктів більше підходить у тих 
випадках, коли треба модернізувати, вдосконалити вже існуючий об’єкт або 
подати нову ідею, певний напрям у розвитку технічної думки. Цей метод не 
дає стовідсоткового розв’язку певної конструкторської або винахідницької 
задачі. Слід відзначити, що важливим є не стільки результат, тобто те, шо 
учні зможуть вдосконалити чи створити, як сам процес пошуку. Учитель має 
стежити за тим, щоб учень зрозумів, як діє цей метод. Тут важливо 
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здібності до фантазування, які було започатковано відповідним методом. 
Метод створення образу ідеального об’єкта (метод  ідеальності 

в проектуванні). Його застосовують під час створення принципово нових 
виробів та виробничих технологій.  Основою методу є закон розвитку 
системи (технічних, біологічних, соціальних та ін.) у напрямку ідеальності. 
Суть цього методу межує з казкою і фантастикою, де потрібна дія виникає і 
здійснюється сама собою. Досягнути ідеальності можна як під час розробки 
виробу в цілому так і при створенні окремої частини або деталі.  Аналіз 
літературних джерел показує, що цей метод можна знайти в групі 
евристичних прийомів, які використовують для перетворення основних 
показників технічної системи: геометричних, фізико-механічних, 
енергетичних, дизайнерських тощо. Будують таблицю з двома рядами 
характеристик, що перетинаються по горизонталі – 10 евристичних 
прийомів (неологія, адаптація, аналогія, ідеалізація т.д.), а по вертикалі – 
10 основних показників технічної системи, що вдосконалюють: геометричні, 
фізико-механічні тощо. Застосування одного з прийомів до зміни одного з 
параметрів дає простір для нових асоціацій під час пошуку нових технічних 
рішень. 

У цьому разі ідеалізація розглядається як наближення технічного 
об’єкта до ідеального, який відповідає всім вимогам розв’язуваної 
проблеми або технічної задачі. 

Враховуючи сказане, можна стверджувати, що суть методу створення 
образу ідеального об’єкта можна подати у вигляді таких етапів: 

1. Чітке формулювання завдання (постановка проблеми); 
2. Визначення властивостей або параметрів, якими повинен 

володіти об’єкт (для розв’язання поставленої проблеми); 
3. Образне моделювання об’єкта з відповідним набором якостей, 

що дасть змогу розв’язати поставлену проблему; 
4. Схематичне або художнє перенесення даного образу на папір. 
Методика ознайомлення учнів із вказаним методом може бути такою. 
Під час проектування певного об’єкта вчитель визначає ряд 

функціональних вимог, які ставляться до майбутнього виробу. Важливо, 
щоб проектування починалося з проблемної ситуації. Можливий також 
варіант, коли учні самостійно у ході обговорення в малих групах (з 
використанням відповідної інтерактивної технології) будуть самостійно 
визначати вимоги до виробу, який проектується. 

Ці вимоги записують на дошці або на великому аркуші паперу, який 
вивішують як плакат. Далі учитель ставить перед учнями завдання 
змоделювати об’єкт, який буде відповідати встановленим вимогам. 
Учителю треба заздалегідь обміркувати, де учні можуть повною мірою 
проявити свою творчість. Інший варіант – учитель може чітко регла-
ментувати використання обладнання та інструменту, матеріалу тощо. І 
навпаки – не обмежувати учнів у розробці варіантів функціональності чи 
естетичності виробу, який виготовлятиметься. 

В ідеальному випадку учні як майбутні технологи, конструктори, 
дизайнери мають навчитися бачити проблему, виходячи з власних потреб 
чи потреб суспільства, і, працюючи над цією проблемою, застосовувати 
вказані методи творчої діяльності. 

Запропоновані методики не вичерпують всіх проблем, пов’язаних з 
методикою навчання учнів проектування. Це лише можливий шлях пошуку 
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методів навчання учнів прийомів творчої діяльності на уроках технічної 
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праці. 
Формування та подальший розвиток логічного, технічного та 

конструкторського мислення учнів на уроках трудового навчання дає змогу 
виконувати загальноосвітні завдання на кожному етапі загальноосвітньої 
підготовки з урахуванням вікових особливостей розвитку кожної дитини, 
змісту та доступності навчального матеріалу, його зв’язків з іншими 
освітніми галузями. 
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Робота циклової комісії природничих дисциплін спрямована на 
реалізацію проблеми  "Формування екологічної свідомості студента, як 
фактор розвитку його загальної культури".  Однією з граней формування 
екологічної культури студента є уміння орієнтуватися в потоці інформації 
та розвиток власного екологічного світогляду вчителя-початківця. Таке 
завдання чітко усвідомлюють викладачі природничих дисциплін 
Прокопенко С.Г., Скиба Ю. В., Цапенко К.М., Верхогляд І.М., Євсеєва О. В. 
На їхню думку, вища школа, викладач, повинні донести до студента 
розуміння генетичного зв’язку природи та людини як її частинки. У своїй 
роботі викладачі спираються на основні  засади екологічної освіти наших 
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співгромадян, викладених у Концепції екологічної освіти України як 



КРАЩИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД В ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

365 
 

елементу гармонійного розвитку держави.   Екологічна освіта як цілісне 
культурологічне явище, що включає процеси навчання, виховання, 
розвитку особистості, повинна спрямовуватися на формування екологічної 
культури –  складової системи національного й громадянського виховання 
всіх верств населення України (у  тому  числі через екологічне просвіт-
ництво за допомогою громадських екологічних організацій ) , екологізацію 
навчальних дисциплін та програм підготовки, а також на професійну 
екологічну підготовку через базову екологічну освіту. Вирішення цих питань 
повинно забезпечуватися викладачем, який формує цілісні екологічні 
знання й мислення майбутніх вчителів. Основна мета екологічної освіти – 
формування екологічної культури окремих осіб і суспільства в цілому, 
формування навиків, фундаментальних екологічних знань, екологічного 
мислення й свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як 
універсальної, унікальної цінності. Екологічна освіта,  повинна бути 
самостійним елементом загальної системи освіти та виконувати 
інтегративну роль у всій системі освіти. 

Ця мета досягається поетапно вирішенням освітніх і виховних 
завдань та вдосконаленням практичної діяльності. У своїй професійній 
діяльності викладачі керуються принципами гуманізму, науковості, непе-
рервності, наскрізності та систематичності. Вона спрямовується на 
поєднання раціонального та емоційного у взаємовідносинах людини з 
природою на базі принципів добра й краси, розуму й свідомості, 
патріотизму та універсалізму, наукових знань і дотримання екологічного 
права. 

Зміст екологічної освіти спрямовується на формування особистості з 
екологічною світоглядною установкою на дотримання норм екологічно 
грамотної поведінки й виконання практичних дій щодо захисту власного 
здоров'я та навколишнього природного середовища і передбачає розробку 
системи наукових знань (уявлень, понять, закономірностей), що 
відображають філософські, природничо-наукові, правові, морально-етичні, 
соціально-економічні аспекти екологічної освіти. Розвиток її відбувається на 
підставі синтезу трьох основних підходів (тенденцій), що сьогодні існують: 
тенденція формування сучасних екологічних уявлень, тенденція 
формування нового ставлення до природи, тенденція формування нових 
стратегій та технологій взаємодії з природою. 

Знання як складова екологічної освіти включають пізнавальні і діяльні 
компоненти навчання. Пізнавальні компоненти обіймають не лише систему 
екологічних знань, а й визначають внутрішню культуру людини, формують 
готовність до активної свідомої діяльності щодо гармонізації стосунків у 
системі "Людина-суспільство-природа". 

Викладачі Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу глибоко 
переконані: сучасна екологічна освіта повинна базуватися на обов'язко-
вості вивчення конкретно визначеної кількості, обсягів природничих та 
гуманітарних дисциплін на різних ступенях навчання і чітко визначеній 
оптимальній кількості понять і термінів на кожному рівні освіти, 
узгодженості й ясності щодо основних екологічних понять та термінів. 
Особливе значення має екологічна освіта для студентів педагогічних вищих 
навчальних закладів, майбутніх вихователів і вчителів, які поряд із 
загальним високим рівнем екологічної культури повинні опанувати 
методику екологічної виховної роботи. Успіх екологічного виховання 
великою мірою залежить від врахування ряду педагогічних вимог. 
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гуманітарно-педагогічного коледжу вважають головною умовою успішного 
формування в студентів екологічної освіти вміння поєднувати навчальний 
матеріал екологічного змісту із практичною діяльністю в природному 
середовищі. Кожна людина   володіє йому одному притаманними особли-
востями пізнавальної діяльності, емоційного життя, волі, характеру, 
поведінки.  Кожен  студент  потребує індивідуального підходу на основі 
вивчення і врахування психологічних особливостей формування його 
особистості. Тому для досягнення позитивних результатів в екологічній 
освіті і вихованні студентів викладач звертає увагу як і вікові, так і 
індивідуальні особливості, риси характеру, ставлення до навчання, 
потреби й здібності кожної особистості Лише за цієї умови викладач зможе 
забезпечити свідоме й повноцінне сприйняття студентом навчального 
матеріалу, вибрати у неї правильне ставлення до навколишнього 
середовища,  сформувати екологічну культуру. Вивчення педагогічних 
умов екологічної освіти здійснюється на основі ознайомлення з 
теоретичними даними з наукових джерел, узагальнення передового 
педагогічного досвіду та власного досвіду роботи викладачів Прилуцького 
гуманітарно-педагогічного коледжу. Це зокрема, такі умови: 

• комплексний підхід до вивчення природи, з використанням 
міжпредметних зв'язків; 

• врахування вікових,індивідуально-психологічних особливостей 
студентів; 

• організація безпосередньої діяльності студентів з охорони та 
поліпшення природного середовища своєї місцевості під час 
навчальної та суспільно-корисної праці; 

• вибір   оптимальних   норм,   методів   і   прийомів   екологічного 
виховання; 

• вплив викладачів на вихованців власним прикладом бережливого, 
дбайливого ставлення до навколишнього середовища; 

• єдність дій усього педагогічного колективу коледжу в екологічному 
вихованні студентів. 

Реалії сьогоднішнього дня потребують негайного формування гли-
бокої екологічної свідомості та високої екологічної культури, провідними 
критеріями яких слід вважати: знання загальних закономірностей 
співіснування та розвитку довкілля і суспільства; визначення соціальної 
зумовленості взаємовідносин людини і природи; подолання споживацького 
ставлення до природи як джерела матеріальних вигод; уміння передбачати 
наслідки вплив у діяльності людини на біосферу планети та її 
підпорядкування вимогам раціонального природокористування. Зрештою, 
слід підкреслити, що екологічна свідомість особистості найбільш адекватно 
формується саме в процесі виховання та навчання. Причому, її характерна 
риса – наскрізне пронизування етичними принципами, що передбачає за 
словами Нобелівського лауреата А. Швейцера, “безмежну відповідальність 
людини за все, що живе". 

Розглядаючи організаційні аспекти проблеми формування екологічної 
компетентності студента,слід зазначити, що серед пріоритетних 
завдань  та ефективних методів екологічного виховання під час вивчення 
природничих дисциплін викладачі коледжу визначальні місця відводить 
створенню єдиної безперервної системи  вивчення екологічних проблем. 
Перше – у ході розгляду найважливіших навчальних питань в різних курсах 
природничих дисциплін. Друге – у систематичному та оперативному 
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інформуванню студентів про стан довкілля регіону, де розташований 



КРАЩИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД В ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

369 
 

Прилуцький гуманітарно – педагогічний коледж. Третє – у проведенні 
наукових досліджень у галузі екологічної освіти та інформації, а також 
комплексній екологічній оцінці наслідків впливу забрудненого 
навколишнього середовища на стан здоров’я населення. 

Широкі перспективи у формуванні екологічної компетентності 
студента мають різні форми  позааудиторної роботи, оскільки саме тут 
відбувається найінтенсивніше формування особистості, а тому екологічна 
освіта є творчим процесом, безпосередньо пов’язаним з розвитком, 
самоутвердженням і самовираженням особистості, професійним 
становленням майбутнього вчителя. 

Зв’язок  формальної (аудиторної) та неформальної (позааудиторної) 
, екологічної освіти забезпечує сприятливі умови для формування всебічно 
розвиненої в екологічному відношенні особистості, адже позааудиторна 
діяльність  має більше переваг порівняно з навчанням в аудиторії, оскільки 
вона не обмежена академічним часом.  Водночас, вона більшою 
мірою  пов’язана з місцевими  екологічними  умовами, що мають життєво 
важливе значення для конкретної громади. 

Неформальна освіта в галузі знань про навколишнє середовище 
зацікавлює  викладачів тому, що дає можливість  набагато повніше 
враховувати знання й інтереси студентів, їхні  пізнавальні й інтелектуальні 
можливості, дає змогу застосувати здобуті  знання, набуті уміння й навички 
у практичній діяльності з охорони навколишнього середовища. Для 
педагогів важливо також те, що розширюються безпосередні контакти 
студентів з природою і вони мають змогу побачити результати своєї праці. 
Доцільно організоване з погляду педагогічних вимог спілкування з 
природою, спостереження за наслідками природоперетворюючої 
діяльності людини і головне – її оцінка та особиста участь у всебічній 
дослідницько-пошуковій та природоохоронній роботі сприяють 
формуванню гуманістичних якостей особливості. 

У коледжі практикується використання таких форм позааудиторної 
роботи по формуванню екологічної компетентності студента : 

- літня польова практика з природознавства та краєзнавства; 
- участь у роботі міського молодіжного краєзнавчо-

туристичного клубу "Екоспектр"; 
- організація екскурсій, походів,  експедицій,  екологічних 

стежок; 
- проведення конкурсів, конференцій та семінарів; 
- співпраця з національними парками, заповідниками, 

громадськими природоохоронними організаціями, рухами; 
- участь у екологічних акціях: "До чистих джерел", "Посади 

дерево", "Першоцвіти", "Батарейка"; 
- участь у всеукраїнських, регіональних конкурсах. 
 Серед практичних справ  студентської молоді коледжу можна 

назвати участь у акції "Посади дерево". Наші студенти доглядають за 
зеленими насадженнями парку педколеджу, висаджують нові дерева,кущі 
та квіти.  Стараннями Скиби Ю. В. висаджені дерева та кущі на маршрутах 
"Джерела", "Ярмарковий Шлях". засаджені схили ярів поблизу с. 
Манжосівка разом зі  шкільною  молоддю міста. На маршруті "Ярмарковий 
шлях" у рамках акції створена лука нарцисів. З великим задоволенням 
студенти доглядають за дендропарком у селі Левки.  Таким чином, ми 
намагаємося подати приклад  здорового дозвілля для молоді, яке дає 
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користь суспільству. З метою збереження земельного фонду України, 
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пропаганди культури землеробства на базі коледжу був проведений  
міськрайонний семінар по обміну досвідом в галузі органічного 
землеробства.  

У коледжі проходять акції по збереженню біорізноманіття:"Скарби 
Прилуччини" спрямовані на пошук і картування рідкісних та зникаючих   
видів рослин; "Через біорізноманіття до збагачення довкілля"  направлена 
на розширення      ареалів рідкісних рослин та їх адаптації до нових 
природних угруповань. 

Студенти клубу "Екоспектр" спільно зі студентами університету 
"Крок" розробили проект по створенню біорізноманіття парку "Нивки"  у м. 
Києві. Студенти "Кроку" були гостями на туристичних маршрутах 
Прилуччини, а наші студенти були учасниками конференції в м. Києві, де їх 
роботи відзначені грамотами та сертифікатами. У квітні минулого року у 
рамках відзначенні 30 – річчя Чорнобильської трагедії у стінах коледжу до 
30 – річчя Чорнобильської трагедії  був проведений комплекс заходів 
викладачами комісії. Серед них Всеукраїнська науково – практична 
конференція присвячена проблемам атомної енергетики (Верхогляд І. М.), 
виховний захід (Цапенко К.М.), радіогазета (Прокопенко С.Г.), волонтерська 
акція (Скиба Ю.В.).У лютому 2012 року ми започаткували природоохоронну 
акцію по збору відпрацьованих батарейок "Збережи довкілля". На сьогодні 
до акції активно підключилися школи міста та Скибою Ю. В. подані  на 
конкурс міської ради "Громадський бюджет" два проекти "Утилізуй 
батарейку", "Плискунівський парк". 

Викладачі та студенти продовжують працювати над проектами 
"Стихійні звалища міста Прилуки", "Забруднення міста та здоров'я дітей". 
Аналіз причинно-наслідкових зв'язків між різними типами забруднень та їх 
впливом на здоров'я дітей унаочнив ситуацію захворюваності в місті.  У  
рамках проекту "Рятуймо річку Удай" були  обстежені русла річки та берегів 
з метою виявлення місць замулення, за торфування штучних загат та 
стихійних звалищ на берегах. Матеріали передані до ініціативної групи на 
рівні депутатів міської та районної ради опікуються проблемою річки Удай. 

Вже став традиційним екологічний проект по вивченню природи 
рідного краю "Стежками рідного краю". Рекреаційний парк педколеджу, 
туристичні маршрути "Ярмарковий шлях", "Садиба Костомарова" мають 
значні ресурси по здійснення екологічної освіти і виховання молодших 
школярів. А тому ми  пропонуємо для школярів  міста і району систему 
екскурсій в позаурочний час та для  проведення уроків – екскурсій. З цією 
метою у  коледжі на базі третіх курсів створена група студентів – 
екскурсоводів, які не лише проведуть екскурсії, а й запропонують цікаві 
екологічні ігри для проведення змістовного дозвілля школярів. Згідно вимог 
нової редакції програми з природознавства збільшується час на 
проведення екскурсій, а тому робота студентів – волонтерів по проведенню 
екскурсій є наразі актуальною.  

Викладачі комісії працюють зі студентами в гуртках: бардівської 
пісні (Скиба Ю. В.), "Природник" ( Прокопенко С. Г.), "Юний хімік" (Цапенко 
К. М.). Наші гуртківці беруть участь у конкурсах, науково – практичних 
конференціях, семінарах. Вже стала доброю традицією участь збірної 
команди коледжу "Дивергенти" у Всеукраїнському конкурсі знавців 
природничих дисциплін. У 2015 – 2016 н. р. ми стали його лауреатами. 

Педагогічна навчальна практика студентів в школі створює умови 
для апробації отриманих професійних знань та вмінь по проблемах 
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навколишнього середовища, наближенню до реального шкільного життя. 
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Тому польової практики з природознавства та краєзнавства дає 
колосальний матеріал для формування професійних навичків майбутніх 
вчителів, адже студенти в природних умовах вивчають рослин та тварин 
рідного краю, встановлюють взаємозв’язки у природних угрупованнях. 

Особливу увагу викладачі комісії  Верхогдяд І.М. та Євсеєва О. В. 
звертають на застосування здоровязберігаючих технологій як під час 
академічних занять,так і в позанавчальний час. Здоров'язбережувальні 
технології – це технології, що не викликають у суб'єктів освіти специфічних 
захворювань: неврозів, дидактогенії, вигоряння особистості вчителя. Ці 
технології є природовідповідними, інтерактивними, такими, що мають 
потенціал оздоровлення. Стараннями Верхогляд І. М. розроблені  нові 
навчально-методичних комплекси згідно до змісту нових програм з БЖД та 
охорони праці, студенти під керівництвом викладача беруть  участь у 
наукових конференціях різного рівня, готують друковані статті по даній 
проблематиці. 

Значну увагу викладачі звертають на методичну роботу. Своїм 
досвідом вони щиро ділиться зі своїми колегами на засіданнях педагогічної 
ради, циклової комісій природничих дисциплін, завідуючих кабінетами, 
керівників академічних груп, виступають з доповідями перед громадськістю 
міста, організовують науково-практичні семінари для вчителів міста та 
району, беруть участь разом зі студентами у роботі всеукраїнських та 
міжнародних науково-практичних конференціях присвячених вирішенню 
актуальних проблем екологічного змісту. Викладачі комісії постійно 
працюють з творчо обдарованими студентами, сприяють їх професійному 
та особистісному зростанню. Викладачі комісії мають високий творчий та 
професійний потенціал. Євсеєва О. В. має  117 робіт: 19 робіт у фахових 
виданнях (15 статей у    журналах і 4 статті у збірниках), 1 монографія, 33 
статі у збірниках і журналах педагогічного і біологічного спрямування,, 12 
навчальних посібників, 16 навчально-методичні посібники, 31 теза. Лише за 
останні роки Ольга Вадимівна надрукувала 13 статей, 2 навчально – 
методичних посібника та участь у 1 науково – практичній конференції. 
Верхогляд І.М є автором До 200 наукових праць. За останні роки нею 
видано 5 навчально-методичних посібників, причому один з них має гриф 
Міністерства Освіти і науки України. У творчому доробку Ірини Миколаївни 
10 статей.   Навчально – методичний доробок Прокопенко С.Г. складає 7 
навчально – методичних посібників, участь у 2 науково – практичних  
конференціях, 12 статей. Скиба Ю. В. надрукував 2 посібника, 9 статей, 
взяв участь у 1 конференції. Цапенко К. М. видала 2 посібники та 1 статтю. 

Таким чином, проблема формування екологічної культури 
студента є, по-перше, багатогранною, а по-друге, служить єдиній меті – 
формуванню професійної компетентності студента та його соціально 
активній життєвій позиції в галузі охорони навколишнього середовища.  
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коледж ім.І.Я.Франка; 
               Валентина Нагорна,  

вчитель фізичної культури,  
Прилуцька ЗОШ І-ІІІ ст.№2; 

               Олексій Романовський,  
вчитель фізичної культури,  
Прилуцька ЗОШ І-ІІІ ст.№2.                                           

 
Значимість питання про взаємозв’язок координаційних здібностей 

(КЗ) з фізичним розвитком та фізичними якостями має велике значення. В 
теоретичному аспекті – це встановлення взаємозв’язку між признаками, які 
характеризують різні рівні біологічної індивідуальності людини: 
психомоторику і особливості структури організму в цілому (будова тіла). В 
практичному аспекті рішення цього питання дозволяє ефективніше та 
якісніше управляти процесом розвитку КЗ в шкільному віці у відношенні з 
конкретними знаннями про кількісний зв'язок між цими різними признаками 
людської індивідуальності. 

У спеціальній літературі є немало робіт по виявленню кількісних 
взаємозв’язків між морфологічними признаками, фізичними та 
координаційними здібностями людини (1,2) та інш. І хоча результати 
авторів багато в чому схожі, це питання ще далеке від кінцевого результату. 
Тим більше, практично відсутні праці з виявлення взаємозв’язку між не 
одним-двома, а багатьма показниками КЗ, які проявляються в різних 
рухових діях з фізичним розвитком та фізичними здібностями. Не вивчене 
питання про динаміку взаємозв’язку між вказаними аспектами у дітей в 
залежності від віку та статі. 

Поняття "координаційні здібності" виділяється із загального і менш 
певного поняття "спритність", широко розповсюдженого в побуті і в 
літературі з фізичного виховання. Під координаційними здібностями слід 
розуміти, по-перше, здатність доцільно будувати цілісні рухові акти, по-
друге, здатність перетворювати вироблені форми дій або перемикатися від 
одних до інших, відповідно, вимогам мінливих умов. Ці особливості 
значною мірою співпадають, але мають і свою специфіку. Неважко уявити 
собі, скажімо, учня, який успішно справляється з розучуванням нової 
комбінації рухів, але виявляється не в змозі якісно продемонструвати її, як 
тільки раптово змінюється умова виконання. 

Вищесказане потребує вибору та рішення наступних задач: 
- встановити загальні тенденції у взаємозв’язках КЗ з фізичним 
розвитком та фізичними здібностями; 
-  розглянути це питання у зв’язку з віковими та статевими 
особливостями дітей середнього та старшого шкільного віку. 

При виборі тестів оцінюючи КЗ ми виходили з концепції про 
багатоступінчасту систему управління довільними вправами. За допомогою 
відібраних тестів вимірювали різні КЗ, які відносилися до "тілесної" та 
"предметної", або "ручної", спритності. Кількісними критеріями оцінки КЗ 
вирішили обрати: точність, швидкість, економічність, кмітливість та їх 
зв'язок.  

КЗ, які проявляються у циклічних та ациклічних рухах вимірювали за 
показниками часу човникового бігу (4х9 м) з вихідного положення обличчям 
(Т2) та спиною вперед (Т3); оббіганням трьох перешкод по ходу руху тільки 
з правої сторони (Т4) і тільки з лівої сторони (Т5) на відстані 10 м; стрибкам 
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З цієї нагоди вміщуємо до збірника матеріали, присвячені  
творчості видатного українського діяча. 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ІВАНА ЯКОВИЧА ФРАНКА 
 

Анна Болотненко, 
студентка ІІ курсу 

відділення"Початкова освіта", 
Прилуцький гуманітарно-педагогічний 

коледж ім. І.Я.Франка. 
Науковий керівник: Кочерга О.М., к.п.н. 

376 
 

у довжину з місця з вихідного положення спиною вперед (S2),  правим (S3) 
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та лівим боком (S4 – в см). Виявляли не тільки абсолютні, а й відносні 
показники КЗ з урахуванням розвитку "кондиційних", (швидкісних, 
швидкісно-силових) здібностей індивіда. Для цього вичислили різницю між 
Т2 та часом пробіганням 30 м по прямій (Т1) – Т2 – Т1; між часом Т3 – Т1, 
між Т3 – Т2; різницю між довжиною стрибка з місця та із вихідного 
положення обличчям та спиною вперед (S1 – S2); обличчям та боком (S1 – 
S3, S1 – S4). 

КЗ, які проявлялися у нелокомоторних рухах усього тіла в просторі, 
оцінювали за часом виконання 10 перекатів із вихідного положення із спини 
на живіт і навпаки (Т7) та за часом виконання трьох перекидів вперед (Т8). 

КЗ, які проявляються в балістичних рухах та мають установку "на 
силу", виявляли за дальністю метання тенісного м’яча окремо ведучою (S5) 
та не ведучою верхньою кінцівкою (S6) та по дальності метання набивного 
м’яча  вагою 1 кг із-за голови – S7 (ці тести проводилися з вихідного 
положення – сід ноги нарізно). 

КЗ, які проявляються в балістичних рухах та мають установку на 
точність, оцінювали по влучності метання тенісного м’яча з вихідного 
положення – сід ноги нарізно. Після двох пробних учень виконував 10 
залікових спроб окремо ведучою (S8) і не ведучою (S9) верхньою кінцівкою 
на відстань S0% від максимальної дальності метання. Точність оцінювали 
за середнім арифметичним  (із 10 спроб) величини відхилення попадання 
м’яча від цілі (в м); за показниками стрибка у довжину з місця на точність 
приземлення , який виконувався із зоровим (S10) і без зорового контролю 
(S11). Виявляли також відносні показники рівня розвитку КЗ у метальних 

рухах на точність. Для цього вичислили частку від ділення 
𝑆8

 S5 
та 

S9

S5
 . 

Це зроблено для того, щоб не дати переваги дітям, які мають менш 
розвинені силові та швидкісно-силові можливості. 

КЗ, які проявляються у спортивно-ігрових фізичних рухах, оцінювали 
за показниками часу ведення м’яча окремо ведучою та не ведучою рукою 
(відповідно Т9 і Т10) та ведучою та не ведучою ногою (Т11 і Т12) на відстані 
10 м з оббіганням по ходу руху трьох перешкод. Вичислили також різницю 
між Т9 – Т4; Т10 – Т5; Т11 – Т4; Т12 – Т5. 

Дані тести та критерії оцінки КЗ запропоновані для оцінки рівня 
розвитку КЗ дітей середнього та старшого шкільного віку. 

Вимірювали також два основних показника фізичного розвитку 
(довжина та вага тіла) і показники фізичних здібностей (швидкість бігу на 30 
м, стрибок у довжину з місця, метання набивного м’яча вагою 1 кг із 
вихідного положення – сід ноги нарізно, сила кисті). 

У випробуваннях брали участь діти різної статі та віку 11 – 17 років, 
діти, які випробовувалися  до (n = 311) та після педагогічного експерименту 
(n = 346). 

Отримані дані про характер кореляційного взаємозв’язку показників 
КЗ та фізичного розвитку наведені у таблиці 1. 
 
 
 
 

Кореляційні взаємозв’язки показниківкоординвційних здібностей і 
фізичного розвитку у дітей 11-17 років 
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 Івана Франка,всесвітньо знаного поета, прозаїка, 
драматурга, публіциста, перекладача й видатного вченого,  
номінованого на Нобелівську премію, якої він був гідний. 
З цієї нагоди вміщуємо до збірника матеріали, присвячені  
творчості видатного українського діяча. 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ІВАНА ЯКОВИЧА ФРАНКА 
 

Анна Болотненко, 
студентка ІІ курсу 

відділення"Початкова освіта", 
Прилуцький гуманітарно-педагогічний 

коледж ім. І.Я.Франка. 
Науковий керівник: Кочерга О.М., к.п.н. 

380 
 

 



КРАЩИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД В ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

381 
 

 Як видно, із 480 вивчених парних коефіцієнтів кореляції у дівчат 11 – 
14 років найбільш точних 58, а у юнаків того ж віку – 52. Це, в свою чергу, 
складає для дівчат 12, 1%, а для юнаків – 10, 9%. У дівчат та юнаків 15 – 17 
років кількість більш точних кореляцій між морфологічними і 
координаційними ознаками нижче: відповідно 6,9% та 7,8%. До того ж із 
кількості більш точних кореляцій перевагу мають слабкі та середні зв’язки. 
Це засвідчує, що показники КЗ, які проявляються у різних групах рухових 
дій у більшій кількості випадків не пов’язані з показниками фізичного 
розвитку дітей різних віково-статевих груп.  

Разом з тим, як бачимо із таблиці 1, у підлітків 11 – 14 років прояви КЗ 
більш залежать від морфологічних ознак ніж у юнаків та дівчат 15 – 17 років. 
Поряд з цим прослідковуються вікові і статеві особливості. Виявилося, що 
найбільш тісний зв'язок  КЗ з  фізичним розвитком мають дівчата у 13 років, 
а юнаки на рік пізніше (процент достовірних кореляцій в обох випадках – 
19, 2). В той же час найменше число більш точних кореляцій – 5,0% – було 
виявлено у трьох групах дітей (юнаки 12 років, дівчата 14 років та 17 років). 

Результати вивчення характеристики кореляцій між показниками КЗ 
та фізичними здібностями представлені в таблиці 2.  

 
Характеристика кореляційних взаємозв’язків між  показниками 

координаційних і фізичних здібностей  у дітей 11-17 років 
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Як видно, КЗ та фізичні здібності більш тісно пов’язані між собою ніж 

КЗ та морфологічні ознаки. Переглянувши  780 кореляційних зв’язків у 
дівчат 11 – 14 років – 233 найбільш точних, а у юнаків цього ж віку – 214, 
що в процентах означає 30,0 та 27, 4%. У дітей старшого шкільного віку (15 
– 17 років) більш точних кореляцій 188 та 69 із 600 вивчених, відповідно для 
осіб жіночого та чоловічого роду в процентах – 31,3 та 11,5%. Із таблиці 
видно, що між КЗ і фізичними якостями перевагу мають позитивні зв’язки. 
При тому що відмінність КЗ і фізичного розвитку, де переважно були 
виявлені зв’язки слабі, а інколи середні, то тут значно більше середніх та 
сильних позитивних зв’язків. 

Вік та стать, як видно з таблиці 2, мають суттєвий відтінок між 
кількістю та величиною більш точних кореляцій  та координаційними і 
фізичними здібностями. Тож число більш достовірних (сильних і середніх) 
зв’язків виявилося у представниць жіночої статі 11, 15, 16 років, а у 
чоловічої статі – в 14 років. З цього видно, що у дівчат 11 – 12  і особливо 
15 – 17  років у порівнянні із одновіковими чоловічими групами між 
показниками КЗ і фізичними якостями зв’язки тісніші. У дівчат 15 – 17 років 
у порівнянні з юнаками того ж віку більш точних кореляцій приблизно в три 
рази більше. 

Після року педагогічного експерименту, яке направлене на акцент 
координаційно-рухового удосконалення, збільшується кількість більш 
точних кореляцій між КЗ та фізичними якостями дітей більшою кількістю 
віково-статевих періодів. Це перш за все є наслідком того, що в 
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КРАЩИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД В ГАЛУЗІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

385 
 

зв’язку з удосконаленням кондицій. Відбувся позитивний взаємовплив 
одного процесу ні інший (таблиця 2). В той же час слід відзначити, що на 
кількість більш точних кореляцій між КЗ та фізичним розвитком 
педагогічний експеримент особливого значення не виявив. 

Ми встановили, що на величину взаємозв’язків між КЗ та фізичними 
якостями, окрім віку та статі, накладає відбиток також складність рухових 
дій, де з’являються КЗ. Також як і у випадку з фізичним розвитком, більш 
точно фізичні здібності (швидкість, швидкісно-силові) пов’язані з КЗ, які 
відносяться до "тілесної спритності" (циклічні та ациклічні локомоції, 
акробатичні вправи, балістичні рухи з акцентом на силу). В даному випадку 
виявилися  середні та слабі, інколи сильні позитивні зв’язки. В той же час 
між абсолютними і відносними показниками КЗ з акцентом на влучність та 
на точність і даними швидкісних та швидкісно-силових здібностей зв’язки 
майже завжди відсутні, а в окремих випадках вони бувають низькі,  
негативні.  

Необхідно окремо виділити той факт, що показники окремих фізичних 
здібностей (швидкості, сили, швидкісно-силових, витривалості, гнучкості) 
не однаково пов’язані з одними або іншими КЗ.  Наші спостереження 
свідчать про найбільш тісний зв'язок КЗ із швидкісними та швидкісно-
силовими здібностями у порівнянні з величиною зв’язку показників КЗ з 
тестами на витривалість та на гнучкість, там де лінійні зв’язки між ними 
фактично відсутні. 

Таким чином, результати випробовувань дають можливість 
стверджувати, що КЗ у більшій мірі ґрунтуються центрально-нервовими 
впливами та у незначній ступені залежать від морфологічних і біохімічних 
факторів. Показники різних КЗ значно більше пов’язані з фізичними 
здібностями (швидкісними і швидкісно-силовими), ніж з морфологічними 
признаками людини.  

Однак на величину і кількість більш точних зв’язків безпосередній, а в 
окремі періоди онтогенезу суттєвий вплив має вік, стать, психофізична 
структурна складність самих КЗ, якими управляє та регулює сама  ЦНС. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ПОРТРЕТОМ ПИСЬМЕННИКА  
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 старший викладач,  
викладач зарубіжної літератури, 

 Прилуцький гуманітарно-педагогічний  
коледж ім.І.Я.Франка. 

 
У практиці школи, закладів І-ІІ рівнів акредитації, методичній науці 

склалися міцні традиції вивчення біографії й творчого шляху письменника. 
Однак в умовах модернізації освіти і вирішення найбільш актуального 
завдання – повернення інтересу до предмета і читання взагалі – необхідні 
зміни як  у змістовому, так і в методичному аспекті цього найбільш 
традиційного блоку літературної освіти. 

 Мета статті – поділитися досвідом роботи з портретом зарубіжного 
письменника під час занять із вивчення біографії художника слова в умовах 
закладів І – ІІ рівнів акредитації. Методологічною основою  статті є  праці  
науковців-методистів Л.Мірошниченко, Ю. Ковбасенка,  Є. Пасічника, 
Н. Волошиної, І.Богосвятської, направлені на вивчення біографії  
письменника. 

На сьогодні накопичено багатий практичний досвід вивчення 
творчої індивідуальності письменників. У методичній літературі вказано на 
те, що дослідження біографічного матеріалу можна вести такими шляхами: 

1) спочатку розглядається біографія письменника, а потім його 
творчий шлях; 

2) біографія письменника розглядається одночасно з його 
творчістю; 

3) біографія розглядається частково, незалежно від того, перший 
чи другий шлях дослідження біографічного матеріалу обрано. 

Ці шляхи окреслюють укладачі програми, де в анотації зазначено:  
"Життєвий шлях і особистість", " Життєвий і творчий шлях письменника", 
"Життєвий шлях письменника", "Короткі відомості про письменника" та 
ін.[6]. Тобто, програма  пропонує  декілька видів  організації біографічних  
матеріалів. Але який би вид ми не обрали, у будь-якому випадку 
обов’язково треба демонструвати портрет письменника. Для засвоєння  
студентами  біографії зарубіжного письменника важливе значення має  
робота над його портретом.  

 Саме на етапі візуального знайомства з особистістю письменника  
дуже часто навіть досвідчені вчителі допускають помилки, 
найпоширенішими  серед яких є наступні: неналежне розташування 
портрета в аудиторії (наприклад, серед крихт крейди на бордюрі дошки), 
його  місце в ході заняття (портрет повинен працювати, а не бути 
мовчазним свідком), малопродуктивна  методика роботи з портретом тощо. 

Студентам цікаво буде знати, що є портрети письменників, 
написані під час їх життя – прижиттєва іконографія, та створені на основі 
документальних матеріалів про нього – спогадів сучасників, фотографій – 
посмертна. 
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Відбираючи портрети для роботи на занятті, краще надавати 
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перевагу написаним безпосередньо з натури видатними майстрами 
пензля. 

Готуючи аудиторію  до "читання" портрета, викладач  підкреслює, 
що митець, зображуючи того чи іншого письменника, прагне через 
особливості його обличчя, пози, навіть деталі костюма, розкрити образ 
людини певної епохи і соціального середовища, а не просто передати 
зовнішність. Із цією метою особистість, з якої пишеться портрет (натура), 
ретельно вивчається художником. Оскільки портрет як жанр живопису є 
найскладнішим для сприйняття і розуміння, основним методом у роботі над 
портретом на перших етапах роботи буде розповідь викладача. 

Демонструючи портрет письменника, необхідно перш за все дати 
можливість уважно роздивитися його. З цього й рекомендується розпочати 
ознайомлення із біографією письменника. 

Зупинимось на конкретних прикладах того, як можна працювати 
над портретом митця зі студентами – першокурсниками. 

Робота з портретом Ф.Достоєвського (Можна використати 
портрети художників В. Перова, В. Фаворського, І. Іванова або інших на 
вибір). 

Після уважного розгляду полотен студентами пропонується 
обговорення: 

Яким зображено письменника на всіх портретах? 
Яке ваше враження від цих робіт? 
Назвіть риси вдачі митця, що їх передають художники. 

(Зосереджений", якась внутрішня напруга). 
Коментар викладача може бути наступним. 
Портретів письменника досить багато, і на всіх він постає 

серйозним, суворо-зосередженим, задуманим. Слід зазначити, що 
сучасники Ф. Достоєвського відзначали в його зовнішності щось болісно-
напружене. 

Портрет В. Перова створено в той час, коли письменник 
повернувся з-за кордону і працював над романом "Біси". Він сидить, міцно 
зімкнувши виразні  руки, сильні і страдницькі, на колінах. У його сутулій 
поставі, у похмурому виразі обличчя відчувається майже  болісна напруга. 
Художник підкреслює його високе чоло (С.Цвейг теж акцентує увагу на 
тому, що вся краса Достоєвського сконцентрована у мармуровій випуклості 
чола, що вказує на "смелый духовный подъем"), його заглиблений "у себе" 
погляд. За спогадами дружини письменника, Перов уловив мить його 
творчості.    

У гравюрі на дереві роботи В. Фаворського Ф. Достоєвський 
зображений у кімнаті, що слабо освітлена полум'ям свічки. Він стоїть біля 
столу з книгами і тримає в руках листи паперу. Письменник серйозний, 
задуманий, внутрішньо напружений. 

Робота І. Іванова переносить нас у Петербург Достоєвського з його 
темними брудними дворами, злиденними трущобами. Обличчя 
письменника суворе, зосереджене, на ньому відбивається душевний біль і 
муки від побаченого. 

Зіставлення портретів одного письменника, що створені в один і 
той же час, але пензлями різних художників – один з цікавих прийомів 
навчання студентів  "читанню"портрета. 

Серію портретів Л.М. Толстого написав відомий російський 
художник І.Є. Рєпін. Можна доручити студентам  розповісти про роботу І.Є. 
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видатних людей, про їхні зустрічі в Москві, Ясній Поляні, про майже 
тридцятирічну роботу І.Є. Рєпіна над портретами письменника. 

Найкращим портретом Л.М. Толстого пензля Рєпіна вважається 
портрет 1887 року, який зберігається в Третьяковській галереї у Москві. Він 
був написаний через сім років після знайомства великих майстрів. Довго 
вивчав І.Є. Рєпін особистість Л.М. Толстого. У цьому йому допомагали 
твори письменника, бесіди з ними, розповіді знайомих про Л.М. Толстого. 
Маючи задум написати портрет письменника, І.Є. Рєпін спеціально 
приїжджає до нього в Ясну Поляну в серпні 1887 року. Він постійно 
(протягом 7 днів) спостерігає за письменником – була б це робота за 
письмовим столом чи в полі, розмови з рідними або знайомими. 

Л.М. Толстой у зображені художника сидить у кріслі з книжкою в 
руці. Очі його наче на якусь мить відірвалися від читання. Великий 
письменник замислився, погляд його спокійний, серйозний. Постать його 
різко виділяється на світлому фоні стіни. Слід зауважити, що Л.М. Толстой 
не любив яскравих кольорів у живопису, може, тому І.Є. Рєпіним на портреті 
письменника протиставлені світлий і темний тони. Картину цікаво 
побудовано: постать письменника ніби трохи піднята. Складається 
враження, що перед нами пам’ятник. 

Зацікавленість студентів, безумовно, викличуть й інші картини 
І.Є. Рєпіна, які зображують Л.М. Толстого: "Толстой у кабінеті під 
склепіннями", "Толстой під деревом".Можна  використати також портрет 
художника І.М. Крамського (1873 р.). 

Аналіз портрета письменника рекомендуємо будувати приблизно 
за таким планом: 
- зовнішній вигляд письменника (вираз обличчя, одяг); 
-роль у портреті окремих деталей; 
-композиція портрета; 
- задум живописця (тобто підкреслені художником особливості характеру 
письменника). 

Характеризуючи портрет за цим планом, студенти  навчаться 
"читати" його, тому що будуть ознайомлені зі специфічними засобами 
живопису, за допомогою яких художник передає характер письменника і 
виражає своє ставлення до нього. 

Подаємо ще кілька прикладів добору й систематизації матеріалу 
до портретів письменників. 

Розповідаючи про О. Блока, пропонуємо дослідити його  прижит-
тєві портрети (художників І.К.  Пархоменка, Т.М. Гіппіус, Г. Маркова, силует 
.О. Блока, мал. О.С. Круглікової, мал. М.В. Добужинського, профільний 
портрет О. Блока П.І. Нерадовського та ін.). Але найбільш відомим 
вважається портрет роботи К. Сомова, який справив неоднозначне 
враження як на самого Блока, так і на його сучасників. Найбільш значущою  
нам здається думка людини, яка дуже добре знала О.Блока, людини, якій 
не можна не вірити, – К.І.Чуковського:  "Мне часто приходилось слышать 
и читать, что лицо у Блока неподвижное. Многим оно казалось 
окаменелым, похожим на маску, но я, вглядываясь в него изо дня в день, 
не мог не заметить, что напротив, оно всегда было в сильном, но еле 
уловимом движении. Что-то вечно зыбилось и дрожало возле рта, под 
глазами, и всеми порами как бы втягивало в себя впечатления. Его 
спокойствие было лишь кажущимся.Тому, кто долго и любовно 
всматривался в это лицо, становилось ясно, что это лицо человека 
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впечатление, как боль или радость".  
Коментар викладача може  бути таким: "Блока вважають останнім 

романтиком Срібного століття російської поезії. Його вірші вирізняються 
особливим стилем, складом. Та хіба б могла  писати інші вірші людина з 
таким одухотвореним обличчям! Широке і високе чоло, міцне підборіддя, 
сумні ледь булькаті сіро-блакитні очі, кучеряве волосся-ось це обличчя 
російського генія. Це обличчя на диво спокійне, але при цьому видно втому 
в очах. Художник постарався максимально близько до оригіналу передати 
нам образ цієї незвичайної людини. А незвичайна вона через те, що в 
голодні  часи поет  зумів написати чудові вірші про час, місто, зміну 
настроїв. Його творчий доробок не дуже об`ємний, але і цього достатньо, 
щоб можна було говорити про його геніальність".  

Біографію Оскара Вайльда можна побудувати нестандартно на 
розгляді та коментарях до карикатур на письменника, намальованих його 
сучасниками. Пропонуємо матеріал до такого заняття.  

"Естет Оскар Вайльд у карикатурах". 
Особа Оскара Вайльда – цього відомого ірландського письменника, 

законодавця мод, "короля Життя", "апостола гедонії і фантазії", 
"професора естетики", "принца Парадокса" – протягом усього життя 
привертала увагу з боку англійського вікторіанського суспільства, 
журналістів, літературних критиків, юристів. Та найбільш 
непримиренно, уїдливо, з презирством до нього ставилися 
карикатуристи, яких дратувало у Вайльді все: одяг, квітка у петельці, 
самозакоханість, стиль спілкування, відношення до власної творчості. 
Спробуємо подивитися на "професора естетики" з трохи незвичного 
кута зору – очами карикатуристів його часу. 

Оскара Вайльда почали помічати вже в Оксфорді, де він отримував 
ступінь бакалавра мистецтв. Не маючи багато грошей, він, все ж таки, 
намагався одягатися вишукано, за останньою модою, волосся зачісував 
назад – і мав вигляд справжнього англійського джентльмена. Уже тоді 
Вайльд захопився античністю, почав цінувати старовинні речі, 
коштовне каміння, відвідав Грецію, повірив у власну обраність.  

Та ось Вайльд – вільна людина. Він приїжджає до Лондона і наймає 
найдорожчі, найпомітніші тильбюрі, щоб його усі бачили. Вайльд 
потребує  визнання  і будь-що намагається пробитися у вищий світ, де 
б змогли оцінити його розуміння мистецтва, вміння одягатися, 
красномовство. Багато часу молодий бакалавр проводить перед 
дзеркалом: тренує посмішку, погляди, рухи. Англійське суспільство 
починає його помічати, і одразу ж з’являються карикатури на Вайльда. З 
перших же спроб карикатуристи вловили основне, що буде перетікати з 
одного шаржу в інший, – це млосний погляд, велика голова, пухкі губи, 
кучеряве волосся, тонкі ніжки і незмінна велика квітка. Справа в тому, що 
Вайльд зробив мало не реформу в чоловічій моді другої половини ХІХ 
століття, яку він вважав за другу після Лютера велику реформу: 
короткий оксамитовий спенсер, сорочка з м’якої тканини з відлогим 
коміром, чудернацька краватка, атласні штанці по коліна, шовкові 
панчохи, неглибокі туфлі зі срібними пряжками, на голові – берет, у руці 
– соняшник (або інша квітка: лілея чи маргаритка). Вайльдівська квітка 
стала улюбленим сюжетом багатьох карикатуристів. Малювали навіть 
обличчя самого Вайльда на соняшникові.  
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коштовними ковдрами, картинами, портретами відомих актрис. 
Потворні обличчя справляли на нього неприємне враження, і де б він не 
з’являвся, його оточували найвродливіші юнаки та молоді жінки.  

У 1881 році виходить у світ поетична збірка Вайльда "Поезії", де у 
віршованій формі відобразилися всі його захоплення останніх літ: 
подорожі до Греції, музеї, книги, люди, кохання, церкви, дзвони, античні 
боги. Вайльд потурбувався про красиві шрифт, папір та палітурку 
видання. Успіх збірки був незнаний для Англії. Численні карикатури 
зображали Вайльда з книжкою "Поезій" у руці, самозакоханого, з 
прикритими від задоволення очима.  

Письменника почали впізнавати на вулиці. За його спиною 
шепотіли, вказували на нього пальцями. Це тішило його самолюбство, 
надавало впевненості і життєрадісного блиску очам.  

Найбільш яскравою була графічна школа, що склалася навколо 
сатиричного журналу "Панч". Її представники блискуче володіли технікою 
чорно-білого малюнку. Саме такою графікою і зображувався Вайльд. 
Жодну з цих карикатур не можна назвати дружнім шаржем. До того ж 
карикатури були не тільки на "чарівного Оскара", але й на цілий 
естетський напрям: на одяг і зачіски естетів, японський смак у 
внутрішньому убранстві кімнат.  

У 1887-1895 рр. спостерігається творчий розквіт Вайльда. Він 
пише казки, літературно-критичні статті, п’єси. Майже кожне 
оповідання і кожна прем’єра п’єси широко обговорюються у пресі та в 
салонах. Вайльд щасливий. Нарешті він знайшов себе, свою місію. На 
прем’єрі комедії "Віяло леди Уїндермір" (лютий 1892 р.) глядачі не могли 
відірватися від естетських модних декорацій: коштовна ковдра через 
усю сцену, меблі, троянди у яскравих вазах. У залі повіяло запахом 
світського життя. Після прем’єри читачі газет побачили карикатуру: 
"король Життя" тримає у руці віяло, палить, випускає велику спіраль 
диму і зіштовхує з постаменту бюст Шекспіра. 

Одним з найбільш уїдливих карикатуристів Вайльда був Макс 
Бірбом, на малюнках якого "професор естетики" зазвичай зображувався 
пихатим товстуном з пухкими губами. 

Як бачимо, карикатурна "іконографія" Оскара Вайльда – плідний 
матеріал для дослідження сприйняття сучасниками складної, багато-
мірної особи "короля Життя". 

Говорячи про навчання студентів "читання" портрета, слід додати, 
що спогади сучасників про письменника, його зовнішність, особливості 
характеру – яскравий матеріал для коментування портрета. Створений 
художником слова літературний портрет письменника допоможе  зрозуміти 
його живописний портрет, разом же вони дають  можливість скласти 
правильне уявлення про письменника. 

Ще І.Франко наголошував на потребі уважного прочитання 
індивідуальних прикмет творчої особистості. Він цілком слушно писав, що  
"найцінніше і найкраще в кожнім чоловіці ,а тим більше в письменнику, се 
його індивідуальність його духовне обличчя зі всіма його окремішніми 
прикметами. Чим більше таких прикмет,тим вони характерніші та 
гармонійніш , тим багатша, сильніша й симпатичніша індивідуальність 
людини , зглядно письменника" [8, с. 276]. 

Зразки словесних замальовок поетів, прозаїків викладач знайде в 
мемуарній літературі, художніх біографіях, написаних С. Цвейгом, 
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А. Моруа, Р.Ролланом та іншими літописцями,  що стали живим  дос-
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лідженням доль письменників, розфарбованих авторським світосприйнят-
тям.  

Нагадаємо, що літературний  портрет – самостійний  жанр літера-
тури і літературно-художньої  критики, нарис життя  і  творчості окремого 
письменника, поданий як стисла розповідь про його творче обличчя, 
життєвий шлях, громадську й літературну діяльність [2, с.221].  

Призначення жанру –дослідити творчо-психологічне обличчя того чи  
іншого художника.  Наприклад, портрет М.В. Гоголя змальовує 
С.Т. Аксаков; Л.М. Толстого, А.П. Чехова – В.Г. Короленко, М. Горь-
кий; О. Бальзака – А. Моруа; Ф. Стендаля, Л. Толстого-С.Цвейг, Виногра-
дов А. К.; А.Ахматової–Л.Чуковська,Ю.Анненков.  

Значним явищем у цьому ряду стала заснована М. Горьким в 1933 р. 
серія "ЖЗЛ" ("Жизнь замечательных людей"), що включає біографічні твори 
про людей науки, мистецтва різних епох.  

 Яскравим коментарем до портрета Стендаля може стати його 
словесний портрет зі спогадів О.І. Тургенєва, котрий був одним із 
небагатьох сучасників Стендаля, який залишив нам не тільки свої 
свідчення про письменника, але й відголоски його думок і слів: 
"Этот умный француз интереснее и остроумнее всех  и знает Рим древний 
и нынешний, и мыслит со мною вслух. Его здесь не любят за правду и за 
красное словцо, коим он ее украшает, но в главном, по моему мнению, он 
прав"[5] . 

Поет Теодор де Басквіль говорив про Ш.Бодлера :"Якщо можна 
назвати людину приємною ,  то найбільшою мірою це стосується Бодлера. 
Погляд його сповнений життям, думкою. Коли я слухав його швидку, 
вишукану мову, мову справжнього парижанина,  мені здавалося, що з    очей 
моїх спадає  пов’ язка,  що переді мною відчиняється безмежний світ мрій, 
образів, ідей, величних пейзажів ..."  

Карел Чапек залишив доволі емоційний портрет письмен-
никаТ.Манна: "Жорстокі риси, кощавий, до суворості прямий і щось по-
хлоп'ячому відкрите в обличчі". 

Андре Моруа малює прекрасний літературний портрет А.П.Чехова, 
який доповнить наше візуальне уявлення про майстра слова: "Чтобы 
понять Чехова-человека, не нужно представлять его себе таким, каким 
мы привыкли его видеть на портретах последних лет. Утомленное 
лицо, пенсне, делающее взгляд тусклым, бородка мелкого буржуа – это 
не подлинный Чехов. Болезнь, надвигающаяся смерть, невероятная 
усталость наложили свой отпечаток на этот его облик. Лучше 
взгляните, каким был Чехов в двадцать лет. Искренний, смелый взгляд, 
бесстрашно устремленный на мир. Он уже успел немало выстрадать, и 
страдания сделали его сильнее. Никогда еще ум более честный не 
наблюдал за людьми. Мы увидим, что он был великим, быть может, 
одним из величайших художников всех времен и всех народов. Им 
восхищался Толстой. Музыкальной тонкостью чувств он напоминал 
Шопена. Это был не просто художник, это был человек, который 
открыл для себя и без всякого догматизма предложил людям особый 
образ жизни и мышления, героический, но чуждый фразерства, 
помогающий сохранить надежду даже на грани отчаяния. Он восхищался 
Марком Аврелием и был его достоин. Но он никогда бы не позволил, 
чтобы ему об этом сказали, – такова была его единственная 
слабость".[4]  

http://az.lib.ru/w/winogradow_a_k/
http://az.lib.ru/w/winogradow_a_k/
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Погляд на письменника з різних боків, очима різних людей є дуже  
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важливим. Не варто надто прикрашати психологічний портрет письмен-
ника, робити з нього ідеал для наслідування, але слід обов'язкового 
наголосити на значенні його духовних та естетичних шукань, його ролі у 
розвитку світової культури.  

Таким чином, робота з портретом письменника на кожному занятті 
дається в новому методичному вирішенні. Це може бути зіставлення 
портретів різних художників, різних періодів, автопортретів; активна 
демонстрація сімейних фото письменника; зіставлення портрета і голосу 
автора. Щоб студенти  змогли побачити за зовнішністю письменника його 
внутрішній зміст, необхідно організувати цілеспрямоване розглядання 
портрета письменника; студентам пропонується самостійно осмислити 
художнє полотно, підібрати вірші до портрета, заслухати спогади 
сучасників, літературознавців, мемуаристів тощо. 

Знання "в обличчя " великих людей є показником рівня загальної 
культури та ерудиції студента, а місце портрета письменника на занятті – 
показником культури викладача. Володіючи сучасними комп’ютерними 
технологіями, викладач, однак, не повинен забувати про роботу з 
візуальним портретом чи фото письменника, адже така робота  має 
великий виховний та мотиваційний потенціал. 
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Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого 
неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної 
системи цінностей і соціальних компетентностей. А це і ставлення до себе 
та своїх близьких, відношення до природи, до власного здоров'я, 
суспільства, своєї країни. 

Виховання школярів у сучасних умовах передбачає вирішення 
великої кількості завдань, головними серед яких, на нашу думку, є: 

http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=ELKAS_PRINT&P21DBN=ELKAS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%90%2E%20%2D%D0%9C%2E
http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1239.f2bj3BahlVBJ2WS5OkPEyWNQmkglNXVVA9exZx0GTOUmo6OFz6yV_WZr6QtqUcOPWnx3TPQxAzv8e1pmVTALfjk3ZL0Gb3-3XvMcti9-cpk.95bdb8c847c6a55b83715804519e71afe34b7525&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDBMY3E0VDFJN09LN3h1cG9KSll5X0JiQWFZTkp0cUY3d1JoMDgzbWV6c0U2Z3hSTzdWUUZESGZ3U0ZSM0RhOGoyWUlMT2pIZmFvc3FoUjhXR2JHMG8&b64e=2&sign=49cc94aeb554adc791cac34ac987c978&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i1Lb3gvDCYISCBvDlX9hlcSZY1Ryh505gvPhEi1f1VMR0slIOON79fAnV2h3ptHQFR3MlOMAWUjgV-E-UabDJtoyFdU8J_KKe_5OzWwBkmG9jyK0ZEwkX7LxEMTLE3nDKvgO-kRDG-IWAU9UPaLZ4ywFFst-3l6QhA7g8vXx674McJXaMTUVlLA8of19HDftexXdAtTWggqrmp0Qki-puOI&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVPrNDO9ke-KpdGqmWq-kOFmlPRsu-zD-26BUpWJQiiIBOi9A1EFRx0s32AWsFVbFJro73QGpkAQdfXF79vOyG2ClmXhvEg0A0KygeX0e4uviQ0ufe4RT0mgpLxwL4WrBmTC1v6s0LC1bwCqxW8RceuL9GvJO4gSr3pQrOpyUhXJYzXNvMgdPAdX2DE0ApdB5pKm6h0Q3XccfZA9RBufvxCTQIo0AJpAo3MeodfF1sn56sHLvRaWgU0A5Qv4woJEL0tvxMfOYwerwEfXPPfVkfBZk9fl25V8fn-7FQeszb7EZ0kwis-GL790AAu2PFjlaYCxNHShIERFQlXRHf4qRtjMIwlmc912VWUQlL-ExX1TjEUVMNEi-DKn7Ll5jtE_1D_RgIhWxbQKXhSoTGZZMVN148b9Lu9EdJal3HggxEiuSvwR4nJwT6ZbY_1ZdIaoWz_I5cgcZpYaU&l10n=ru&cts=1479043395733&mc=5.37145111937223
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- вироблення у кожній дитині відданості універсальним загально-
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людським моральним цінностям, успадкування духовних надбань і 
культури як свого, так і інших народів світу; 
-  виховання громадянського світогляду і готовності до активної участі 
в процесі розбудови своєї Батьківщини і всього людства на ґрунті розкриття 
всіх потенціальних можливостей та індивідуальних рис особистості, 
відповідальності за продовження його кращих традицій, турботи про 
батьків, інших членів сім'ї; 
- виховання "глобальної громадянськості", планетарного мис-
лення, яке включає відчуття себе "землянином", усвідомлення 
поняття про мир і безпеку як важливі цінності, що забезпечують 
виживання людства, екологічну культуру;  
- виховання соціальної активності та відповідальності, звички 
брати безпосередню участь у справах своєї школи, міста, країни, 
здатності до вільного вибору вчинків і відповідальності за них;  
- розвиток почуття особистої відповідальності за все, що 
відбувається навколо; 

- виховання у кожної особистості гуманістичних моральних рис, 
таких як любов до людей, порядність чемність, доброта, 
справедливість, толерантність, почуття особистої гідності та 
поваги до гідності іншої людини, нетерпимість до зла;  
- виховання відповідального ставлення до свого здоров'я, 
уміння підтримувати його впродовж усього життя.  

Проблема збереження і зміцнення здоров'я населення 
залишається однією з найактуальніших для держави. Про це 
свідчать закони та постанови уряду. Так, у Конституції України, 
"Основах законодавства України про охорону здоров'я", у програмі 
"Діти України" наголошується на необхідності збереження та 
зміцнення здоров'я молоді, від чого значною мірою залежить стан 
продуктивних сил країни, її економічний, оборонний, інтелекту -
альний, духовний потенціал, ресурс розвитку суспільства.  

На початок XXI століття фізичний стан дітей досяг критичної 
межі та щороку погіршується. 90% учнів мають хронічні 
захворювання і фізичні відхилення розвитку.  

У Національній доктрині розвитку освіти одним із пріори-
тетних напрямів державної політики в галузі освіти визначено 
пропаганду здорового способу життя. 
До основних складових здорового способу життя належать:  

1)  спосіб життя ( саме він має велике значення для здоров'я 
людини і складається з чотирьох категорій:  економічної (рівень 
життя), соціальної (якість життя), соціально-психологічної (стиль 
життя), соціально-економічної (устрій життя); 

2)  рівень культури (для здоров'я потрібні знання, які б увійшли 
у повсякденну звичку людини); 

3)  здоров'я ( має займати перше місце в ієрархії потреб 
людини); 

4)  мотивування (ціну здоров'я більшість усвідомлює лише тоді, 
коли його втрачаємо); 

5)  настанова на довге здорове життя (у повсякденному житті 
важливо уміло мобілізувати резерви свого організму на подолання 
життєвих негараздів, на зменшення ризику захворювань, що сприяє 
довголіттю); 
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6)  навчання здорового способу життя.  
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Найбільш ефективним методом з формування в учнів здо-
рового способу життя вважаємо метод проектів.  Для його проведення 
клас ділимо на творчі групи і пропонуємо теми проектів:  

1. "Я і довкілля"; 
2. "Я і харчування"; 
3. "Я і спорт"; 
4. "Я і шкідливі звички"; 
5. "Я і гігієна." 

При пошуку потрібної інформації учні користуються 
допомогою дорослих, інформацією з періодики, телебачення.  

Щоб розширити уявлення учнів про природне середовище, 
виховати в них бажання бути турботливими господарями довкілля, 
економічну свідомість та естетичні почуття крім методу проектів 
використовуємо різні форми і методи виховної роботи: бесіди, усні 
журнали, конкурси малюнків, оздоровчі акції, свята, зустрічі з 
цікавими людьми, заочні подорожі, анкетування тощо.  

Отримавши знання під час виховних заходів і 
проаналізувавши результати анкетування, ми з учнями складаємо 
прості правила здорового способу життя, дотримуючись яких ми 
зможемо боротись з різними захворюваннями, навіть такими, як 
онкологічні, і просто продовжити собі життя на кілька років.   

Ось деякі з розроблених учнями правил: 

•  Займатися фізичною культурою, хоча б 30 хв на день. А якщо 
на це немає часу, то треба здійснювати піші прогулянки. Коли їдете 
додому на автобусі, то виходьте на зупинку раніше.  

•  Раціонально харчуватися. Їсти більше їжі, що містить 
клітковину і цільні зерна, і менше – з умістом цукру та страв з 
пшеничної муки. Не забувати про овочі та фрукти.  

•  Упродовж дня пити багато рідини. Це добре впливає на стан 
шкіри, продовжуючи її молодість. 

•  Дотримуватись режиму дня. Лягати і вставати в один і той же 
час – це найпростіша порада для тих, хто хоче мати красивий і 
здоровий вигляд. 

•  Бути психологічно врівноваженими. Не нервувати, знаходити 
в усьому позитив. 

•  Загартовувати свій організм. Найкраще допомагає контраст-
ний душ – тепла і прохолодна вода. Це не тільки корисно, а й 
допомагає прокинутися. 

Переконані, що виховна робота мас бути пов'язана з пошуком 
виховних впливів та форм організації занять, повинна сприяти зміні 
ставлення учня до свого здоров'я як вищої цінності, пропаганді та 
формуванню потреби в здоровому способі життя.  

Значну увагу у своїй роботі відводимо учнівському само -
врядуванню, яке допомагає готувати учнів до подальшого життя, 
виявляти їх життєву компетенцію, громадянську позицію, забезпечує 
їх право бути вільними, здоровими, але і відповідальними людьми.  
До структури учнівського самоврядування входять відділи:   

- інформаційний відділ; 
- навчальний відділ; 
- трудовий відділ; 
- оформлюючий відділ; 
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- художньо-естетичний відділ; 
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- спортивний відділ. 
Кожен із відділів має свої завдання, обов’язки, виконує 

цілий ряд важливих для колективу функцій.  
Зміст діяльності відділів учнівського самоврядування 

передбачає наступні напрямки:  

1. Вибір матеріалів для свят, вечорів, газет, робота з 
кореспондентами класів. 

2. Консультпункти, участь в олімпіадах, перевірка підручників.  

3.  Збирання макулатури, прибирання території, генеральне 
прибирання школи. 

4.  Оформлення реквізиту до свят та вечорів.  

5.  Організація спортивних змагань, вибір кращих спортсменів, 
організація походів. 

Участь у шкільних заходах, фестивалях, концертах тощо, 
організація екскурсій, дискотек. 

Серед найпоширеніших методів розвитку учнівського 
самоврядування класу є: метод довіри, метод відповідального 
поручництва, метод переконання, метод заохочення, ігри, змагання, 
традиції. 

Учнівське самоврядування класного колективу тісно 
співпрацює з органами учнівського самоврядування школи.  

Як класний керівник я постійно контактую з батьками: 
проводжу дні відкритих дверей, на яких демонструються кращі 
досягнення дітей, колективні творчі роботи; запрошую батьків на 
виховні години; організовую лекції і консультації з метою 
педагогічної батьківської просвіти. Необхідним у своїй роботі 
вважаю індивідуальне спілкування з батьками: консультації, бесіди, 
залучення до шкільного самоврядування, участь у питаннях 
організації шкільного життя. 

Пропоную орієнтовну тематику батьківських зборів . 

-  Організація навчання, праці і змістовного дозвілля школяра 
вдома. 

-  Здоров'я і фізичний розвиток школярів.  

-  Ролі сім'ї у вихованні працелюбності дитини.  

- Підліток і шкідливі звички. 

-  Виховний потенціал сучасної сім'ї.  
У своїй роботі використовую нетрадиційні форми спілкування 

з батьками, а саме:  
- актуальне інтерв'ю, метою якого є висвітлити різні проблеми, 

шляхи подолання перешкод у сімейному вихованні;  
- альбом-естафета "Як ми відпочиваємо", в ході якого 

розкриваємо досвід організації відпочинку в родині;  
- батьківський ринг, який передбачає взаємонавчання, 

розв'язання педагогічних ситуацій; 
- у сімейному колі, в ході якого проводиться анкетування 

батьків, індивідуальна допомога родинам через консультації, 
зустрічі з лікарями, психологами, юристами;  

- клуб здоров'я, на засіданнях якого проходить обговорення 
проблем здоров'я школярів; 

- день добрих справ, матою якого є спільна трудова діяльність 
батьків і дітей. 
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У ході перелічених форм роботи з батьками формуємо у них 
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розуміння та усвідомлення того, що правильний режим дня – це 
шлях до виховання фізично здорової, соціально активної 
особистості. 

Щоб діти і батьки йшли до школи залюбки,  пропоную їм 
дотримуватися десяти заповідей. 

- Принцип виховання – гуманний. 
- Суть виховання – у спілкуванні. 
- Віра в людей. 
- Принцип вірності. 
- Створення ідеалу і його співвіднесеність із життям.  
- Відчуття того, що ти потрібен. 
- Чутливість, допомога, відвертість, довіра у стосунках.  
- Підвищення голосу – педагогічне зло. 
- Усвідомлення того, що виховання – це довготривалий 

процес, інколи прихований. 
Співпраця з батьками дає гарні результати: клас живе в 

атмосфері любові, радості, добра; кожна дитина перебуває в 
постійному внутрішньому русі, розвиває свої особистісні якості на 
підґрунті духовності, гармонізації і гуманізації взаємовідносин.  

Результативність виховного процесу  можна 
продемонструвати наступними показниками:  

-  на 15% покращилися результати особистісного розвитку 
учнів; 

-  суттєво зріс рівень згуртованості класного колективу;  

-  підвищилася участь учнів у шкільних олімпіадах;  

-  45%учнів класу вибороли золоті та срібні колоски у 
всеукраїнському інтерактивному конкурсі "Колосок"; 

-  школярі беруть активну участь у підготовці і проведенні 
спортивних шкільних свят (Малі Олімпійські ігри, Свято руху, свято 
"Тато, мама, я – спортивна сім’я"); 

- 60% учнів відвідують спортивні секції,  гуртки міста; 

- учні класу активно пропагують здоровий спосіб життя 
серед вихованців школи та беруть участь у реалізації програми 
формування позитивної мотивації школярів на здоровий спосіб 
життя (проект "Ми обираємо здоров'я"); 

- жоден учень нашого класу з 2013 по 2016 р. не був на 
обліку у службі у справах неповнолітніх Прилуцької міської ради, 
кримінальній міліції у справах дітей УМВС України;  

- батьківський комітет проявляє високу активність в 
організації та проведенні виїзних екскурсій з метою ознайомлення 
дітей з рідним краєм. Батьки щорічно отримують консультації 
фахівців медицини, юристів, психологів щодо здоров'я та 
виховання дитини. 

Усе життя ми виховуємо наших дітей, а вони – нас. 
Точніше, ми самі себе виховуємо під впливом наших дітей. 
Виховання і навчання є нескінченний процес; виховання й освіта 
– невіддільні, бо не можна виховувати, не передаючи знань, адже 
саме вони формують погляди і переконання людини, лежать в 
основі її правильної поведінки.  
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ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ МИСТЕЦТВА ОРІГАМІ 
 У РОБОТІ З УЧНЯМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Тетяна Юшко, 

викладач вищої категорії,  
викладач методики трудового навчання, 

Прилуцький гуманітарно-педагогічний  
коледж ім.І.Я.Франка. 

 
В умовах початкового навчання школяр має оволодіти певною 

кількістю знань, умінь і навичок. Його сприйняття, увага, пам'ять і мислення 
мають набути довільності, мовлення – повноти та розгорнутості. Психологи 
доводять, що у молодшому шкільному віці інтенсивно розвиваються 
пізнавальні процеси (сприйняття, пам'ять, увага, мислення, уява), які 
сприяють орієнтації дитини у навколишньому світі; стає довільною пам'ять; 
уява з репродуктивної стає випереджувальною, що позначається на меті 
діяльності, мотивує її; з'являється здатність планувати свої дії, регулювати 
їх, використовуючи для цього внутрішнє мовлення. Особливе значення у 
цей період має готовність руки дитини до виконання дрібних, точних та 
різноманітних рухів, узгодження руки та ока, розвиток окоміру, що вимагає 
оволодіння письмом. Вирішити ці надскладні завдання початкової школи,  
стати помічником у всебічному розвитку  особистості молодшого школяра 
допоможе мистецтво орігамі. 

Мистецтво орігамі впевнено і твердо ввійшло в педагогіку і знайшло 
собі місце в усіх її галузях. Оригамі – ідеальна дидактична гра, що розвиває 
фантазію дитини, її винахідливість, логіку та просторове мислення, уяву та 
інтелект.  

Орігамі – дуже древнє мистецтво складання з паперу різноманітних 
іграшок. Деякі вчителі вважають, що з'явилося це мистецтво разом з 
винайденням паперу ( 12 тис. років тому) в Китаї. І результатом його 
народження стала древня китайська традиція. Готуючись до поховання 
людини, робили з паперу різноманітні предмети, якими, як вважали китайці, 
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можна було б користуватися в потойбічному світі. Це були паперові будинки, 
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меблі, звірі, смуги і, навіть, паперові гроші. За іншою версією – причиною 
появи мистецтва орігамі був одяг, який утворився в результаті складання 
тканини. В Японії – це кімоно, в Індії – сарі, в Греції – туніка, в Римі – тога, 
в країнах сходу – чалма. Шматок тканини в руках людини перетворився в 
одяг шляхом його згортання, згинання, скручування. Число форм, яке 
можна утворити таким чином із шматка тканини, досить велике, щоб дати 
простір людській уяві. 

Але, щоб там не говорили, на сьогодні доведено, що в VII ст. орігамі 
вже було відоме в Японії. Історія виникнення мистецтва складати іграшки з 
паперу нерозривно пов'язана з появою в Японії паперу. Незважаючи на 
сувору заборону вивозити технологію виготовлення паперу з Китаю, в VП ст. 
мандрівник буддійський монах Дан Хо, про якого сучасники говорили, що 
він умів робити "папір і туш", добирається до Японії і передає секрети 
виготовлення паперу. Як стверджують "Японські хроніки", відбулося це в 
610 році до н.е. 

Орігамі в Японії веде свій початок від періоду Хейан (ІХ-ХІІ ст.). На 
той час папір, виготовлений вручну, був дорогим і дуже цінним матеріалом, 
який використовували в особливих випадках. Але, не дивлячись на те, що 
папір був винайдений у Китаї, а не в Японії, саме остання стала 
батьківщиною оригамі. 

Мистецтво складати вироби з паперу народилося в Японії багато 
століть тому як храмове мистецтво. Виготовлення яскравих фігурок було 
ритуальним дійством. Ними прикрашали статую "багатоликої", "тисячо-
рукої" богині милосердя Каннон, щоб задобрити і просити заступництва. 
Вироби із складеного паперу служили в основному предметами релігійного 
культу. Наприклад, коробочки санбо, в які вкладалися шматочки риби або 
овочів, підносились в якості жертвоприношення в храмах. Кожна фігура 
щось символізувала і виконувала певне призначення. Так, в спеціальній 
кулі, виготовленій методом орігамі, розміщували збори певних лікарських 
трав (лікарська трава в перекладі з японської мови означає кусудама). Таку 
кульку з травами підвішували над ліжком хворої людини. Така куля з 
травами теж називається кусудама. Цей давній метод лікування зберігся в 
Японії до наших днів. 

Японці бачили містичний зв'язок між релігійними ритуалами і 
виробами із складеного паперу, адже "орі" означає складений, а "ками" –  
папір і "бог" – одночасно. 

В період Камакура (ХП-ХVІ ст.) та Муромати (ХІV-ХVІ ст.) орігамі 
виходить за стіни храмів. Аристократи, монахи, представлені при дворі, 
придворні імператорського двору, повинні були вміти складати орігамі. Так 
складалися записки у формі метеликів, журавликів, квітів та ін. Вони були 
ніби символами дружби та побажання добра. Вміння складати фігурки 
орігамі стало ознакою хорошої освіченості та гарних манер. Минуло ще 
кілька століть, папір перестає бути предметом розкоші і орігамі стало 
доступним кожному японцю, окрасою японського побуту, карнавалів, 
народних свят. 

Поступово орігамі перетворилося в популярний спосіб проведення 
часу. А в ХVII ст. були вигадані традиційні і до сьогоднішнього дня фігурки 
(тварини. Риби). Саме тоді древній символ – журавлик – перетворився в 
одну з найвідоміших фігурок орігамі. Паперовий японський журавлик став 
символом щастя, довголіття, своєрідним символом Японії. З 2-ої половини 
XIX ст. і європейці почали знайомитись з класичними фігурками орігамі. 
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Деякі фігурки, виконані в техніці орігамі, були відкриті незалежно від японців 
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в Іспанії. Але на той час папір був ще досить дорогим і деякі фігурки орігамі, 
наприклад, чепчики та інші головні убори, які носили сестри милосердя, 
гувернантки та монахині, складали з тканини. 

Справжня революція в орігамі відбулася в період закінчення Другої 
світової війни. Цьому безперечно сприяв всесвітньо відомий майстер 
орігамі Акіра Іошизава, який відіграв в історії орігамі надзвичайну роль. 
Акіра Іошизава не тільки винайшов сотні нових фігурок, не лише довів, що 
мистецтво орігамі може бути авторським, він сприяв широкому 
розповсюдженню орігамі, створивши систему нескладних умовних знаків. 

Процес складання будь-якого виробу став можливим завдяки серії 
малюнків – креслень. Як зараз вважають спеціалісти орігамі в усьому світі, 
поява цих простих значків була рівнозначною винайденню нотних знаків у 
музиці. 

Орігамі, крім всього іншого виявилось ідеальним конструктором, 
який складається з однієї деталі – аркуша паперу, з якого можна складати 
тисячі різноманітних фігурок. Нескладні прийоми складання і безмежна 
фантазія здатні створити з паперового аркуша цілий світ. Інтерес до орігамі 
підтримується перш за все надзвичайно широкими можливостями, які 
криються в цьому простому і доступному для всіх матеріалі – папері. 

Крім фігурок тварин і птахів методом орігамі можна скласти маски і 
квіти, човники і літаки, геометричні фігури та знаки Зодіаку, орнаменти 
різноманітних форм і розмірів і багато іншого. 

Складання з паперу – це не просто забава. Для того, щоб скласти 
фігурку (навіть за готовим кресленням), потрібні певні навички роботи з 
папером.    Примінення ж орігамі може бути самим несподіваним і 
незвичайним. 

Крім іграшок і прикрас для свят орігамі сьогодні активно використо-
вується в педагогіці. Адже складання паперових фігурок розвиває 
просторову уяву і творчі здібності на ранніх етапах розвитку дитини – в 
дитячому садку або в початкових класах школи. Під час роботи з папером 
у дітей формуються навички згинання та складання, закріплюються знання 
про геометричні фігури, дитина пізнає папір, його види та властивості. 
Орігамі знайшло свій застосунок у промисловості, архітектурі, дизайні і, 
навіть, в медицині, як гарний психотерапевтичний засіб. Модульний 
принцип дає можливість створювати найрізноманітніші форми і 
використовується, наприклад, в космонавтиці для організації площин 
сонячних батарей, які повинні займати мінімальний об'єм і швидко 
розкриватися у відкритому космосі. 

Знамениті журавлики, символи життя, стали і символами руху проти 
атомної війни. Цих журавликів роблять діти всієї земної кулі і присилають 
японським ровесникам, виражаючи свою солідарність в боротьбі за мир. І 
кожен рік в честь міжнародної акції "Хвиля миру" в небо Хіросіми злітають 
сотні тисяч паперових журавликів. А як вічний символ протесту проти війни-
підноситься журавлик в небо на пам'ятнику в меморіальному парку Миру в 
Хіросімі. 

Орігамі стало настільки популярним, що в багатьох країнах виникли 
національні центри, клуби та асоціації. А любителі орігамі у Великобританії 
навіть створили і зареєстрували геральдичний щит свого об'єднання, на 
якому зображена одна з фігурок орігамі. 
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Сьогодні мільйони людей різного віку займаються орігамі. Масове 
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захоплення привело до того, що спочатку в Японії, а потім і в інших країнах 
почали продавати спеціальні набори для орігамі. 

Для більшості фігурок орігамі існують початкові форми складання. 
Таких форм одинадцять. Всі вони вигадані в Японії дуже давно, і кожна 
форма має свою назву. Познайомившись з цими формами, здобувши 
певний досвід, можна впевнено прочитати будь-яке креслення орігамі, 
незалежно від того, в якій країні світу проживає його автор. 

А що може дати орігамі дитині? Що криється в цьому екзотичному 
мистецтві, яке однаково захоплює і малюків, і професорів кращих 
університетів світу? Мистецтво орігамі – це інтригуючи загадка, яка притягує 
дитину неймовірними перетвореннями звичайного аркуша паперу. Це 
навіть не фокус – це чудо. В одному аркуші сховані тисячі різних образів: 
човники, птахи, звірі, літаки, багато інших чудових речей. 

Виготовлення яскравих виробів з паперу шляхом багаторазового 
згинання і складання – захоплююче і корисне заняття для школярів. Папір 
– доступний для дитини універсальний матеріал, який широко 
застосовується не лише в малюванні, а й в  художньому конструюванні. 
Особливо привертає увагу дітей можливість самим створювати такі вироби 
з паперу, які потім можна буде використати в іграх, оформленні або 
подарувати на день народження, до свят – батькам, вчителям, друзям. 

Дитина радіє тому, що створена власними руками іграшка діє: 
кораблик пливе по струмочку, літак летить в небо та ін. Так, через 
різноманітні дії з папером, в процесі його обробки, використанні різних 
способів і прийомів, діти вчаться естетично осмислювати образи знайомих 
предметів, передавати їх в зображувальній діяльності, підкреслюючи красу 
і колоритність зовнішнього вигляду в зміненій формі. 

Така діяльність має велике значення в розвитку конструктивного 
мислення, творчої фантазії, уяви, художнього смаку, охайності, 
досконалості трудових умінь, сприяє створенню ігрових ситуацій. Нині 
доведено зв'язок між здатністю дитини здійснювати складні координовані 
рухи пальцями з розвитком інтелекту. А орігамі виробляє координацію рухів 
кисті, удосконалює дрібну моторику пальців рук. Воно сприяє концентрації 
уваги, стимулює розвитку пам'яті, знайомить дітей з основними 
геометричними поняттями (куб, квадрат, сторона), розвиває окомір. Орігамі 
витримує конкуренцію з будь-якими головоломками. 

Систематичні заняття орігамі – гарант всебічного розвитку учня. Ось 
чому розпочинати роботу з дітьми з конструювання необхідно якомога 
раніше. Але у дітей не завжди виходять такі іграшки, адже деякі з них 
складні, навіть, для дорослих. Щоб не відштовхнути дитину від такого 
чудового заняття, роботу слід починати з найпростішого, поступово 
ускладнюючи завдання. Учень охоче береться за справу, але не має ні 
досвіду, ні знань, ні навиків. Без допомоги дорослого більшість задумів 
приречені на провал або на досить посереднє виконання. Перш за все він 
створює умови: забезпечує матеріалом та інструментами (ножицями, 
папером, клеєм). Для занять орігамі можна використовувати різні види 
паперу, але краще брати глянсовий, матовий, для друку. Ці види паперу 
після складання не утворюють тріщин, гарно зберігають форму виробу. 
Папір для роботи повинен бути чистим, не м'ятим. Підбираючи папір для 
роботи, вчитель повинен звертати увагу на його колір, адже він конкретизує 
образ (жаба зелена, рибка жовта, червона і т.д.). При необхідності папір 
фарбується темперою, аніловою фарбою, природними барвниками, 
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кольоровим клейстером. Використовуються також різні способи 
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фарбування: "штампування малюнка", "друкування" і ін. 
В класичному орігамі не прийнято різати. Однак при виготовленні 

окремих іграшок, на завершальних стадіях, необхідно зробити надрізи. 
Тому ножиці – необхідний інструмент. Вони повинні бути з заокругленими 
кінцями, розробленими важелями. Необхідно вчити дітей в процесі роботи 
не гратися ними, не розмахувати, прибирати на відведене місце. Деякі 
частини іграшок склеюються, іграшки прикрашаються. Тому для роботи 
необхідно мати пензлики та клейстер (крохмальний або з борошна, ПВА). 

У школі знайомство з орігамі слід починати з навчання ділити аркуш 
паперу навпіл (кут до кута, сторона до сторони). Дітей слід вчити відгортати 
сторону аркуша від себе до протилежної сторони, щоб ділилися кути й 
сторони, а потім добре прогладити лінію згину кільцями ножиць чи 
кісточками пальців рук. Згинання здійснюється від середини до кутів. 

Учні ще не вміють орієнтуватися в умовних позначеннях, вони 
опановують найпростіші базові форми. Щоб викликати у дітей 
зацікавленість і бажання виконувати завдання, слід добре продумувати 
тему заняття і мотивацію, тобто діти повинні чітко усвідомити значимість 
своєї роботи (для кого чи для чого вони це роблять). Орієнтовні теми 
можуть бути такі: "Човник", "Прапорці на ялинку", "Стріла" та ін. Заняття 
проводиться в ігровій формі. Після цього вчать дітей складати квадратний 
аркуш по діагоналі, як "хустинку". На закріплення цього прийому можна 
запропонувати виконати прапорці на ялинку. Працюючи з одностороннім 
папером, слід звертати увагу дітей на те, що складати папір потрібно на 
зворотній (білій, не кольоровій) стороні аркуша. 

Для відпрацювання вміння ділити аркуш на чотири частини, можна 
запропонувати виконати "двері" чи "шафи". Після цього можливе 
виготовлення іграшки для гри з вітром: змія-літуна, стріли. Дещо важче 
дається дітям складання таких форм як млин, конверт. Спочатку діти 
виконують роботи, лінії згинання яких знаходяться на одній стороні аркуша 
(тобто аркуш не перевертається), але з часом прийоми ускладнюються. 
Освоєння дітьми базових форм дає можливість вчителю зменшувати час 
на показ і пояснення під час виконання роботи, якщо вона базується на вже 
відомих дітям формах, тобто використовується частковий показ і 
пояснення. Для використання відомої форми достатньо сказати назву, для 
того, щоб діти виконали це завдання самостійно. З метою заохочення дітей 
до роботи можна запропонувати комусь із дітей показати як виконується та 
чи інша форма. Звичайно, показ нових прийомів здійснюється повністю і 
при цьому обов'язково поєднується з поясненням. 

Виконання простих фігурок здійснюється на уроках. А от виконання 
складніших робіт, де використовується велика кількість складань, 
переворотів заготовок, доцільно проводити з невеликою кількістю дітей на 
заняттях гуртка.  

Щоб викликати у дітей інтерес до орігамі, бажання складати іграшки, 
потрібно приносити на заняття вироби, які мають естетичний вигляд, 
продемонструвати як і де їх можна використати: пустити по воді чи 
погратися з вітром. 

Щоб діти оволоділи технікою орігамі, необхідно проводити заняття 
систематично, з нарощуванням складності завдань. Діти, як правило, з 
задоволенням працюють з папером, а тому вчителі повинні підтримувати 
інтерес дітей до цієї діяльності. З цією метою в куточку художньої діяльності 
завжди повинен лежати папір, який можна використовувати в орігамі: 
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матовий, глянсовий, шпалерний, для письма, обгортковий. Не потрібно 
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пропонувати дітям для роботи газетний папір. Робота з таки м папером не 
приносить користі для здоров'я дитини, руки брудняться, а сам виріб не 
відповідає естетичним нормам. 

При навчанні техніці орігамі необхідно дотримуватись основних 
правил. 

1. Заготовки для виробів учням 1-х класів повинен готувати 
дорослий. 

2. Заготовки повинна мати точну форму (частіше це має бути 
квадрат, хоча деякі роботи виконуються з аркуша паперу прямокутної 
форми чи широкої смужки). 

3. Показ виготовлення здійснюється на дошці (під час заняття) або 
на столі (при індивідуальній роботі). Заготовка для показу повинна бути в 
два рази більшою ніж у дітей. 

4. Показ виконання повинен бути чітким, без зайвих поворотів 
виробу. 

У школі на заняттях з аплікації діти опановують техніки виконання 
аплікаційних робіт з паперу, природних матеріалів. Як відомо, для аплікації 
характерне площинне зображення предметів. Проте, в аплікаційних 
роботах, особливо тематичних, можна використовувати фігурки, складені в 
техніці орігамі. Це можуть бути такі роботи , як: "Рибки в акваріумі", 
"Метелики на галявині", "Веселий поїзд" та ін. Таке поєднання двох технік 
несе в собі необмежений потенціал творчості. В школах, де вже 
викладається орігамі, саме такі роботи являються улюбленими для дітей і 
виконуються ними з радістю та ентузіазмом. їх радує колір паперу і 
об'ємність виконаних фігурок і відносна простота виготовлення досить 
складних образів. 

Такі комбіновані роботи можна виконувати не лише індивідуально, а 
й колективно, створюючи, наприклад, панно чи ілюстрації до казки та ін. 
Така робота завжди цікава і радісна для дітей, адже при правильно 
організованому педагогічному процесі приносить задоволення від спільно 
виконаної роботи. 

Роботи дітей виконані у комбінованій техніці (аплікація – орігамі, 
малювання – орігамі) бажано заводити в паспорту і виставляти на постійно 
діючій виставці, яку слід організувати в кімнаті художньої творчості. Це 
стимулює дітей до роботи, викликає бажання працювати краще. Дітей слід 
похвалити за гарні роботи, а до кінця дня бажано виставити роботи на 
виставку для батьків, а потім дозволити забрати іграшки з собою. 

Батькам потрібно пояснити значимість орігамі для розвитку дитини і 
викликати у них бажання допомогти дитині опанувати це мистецтво. З цією 
метою бажано оформляти папки-пересувки, проводити індивідуальні 
бесіди, знайомити з літературою, по даному питанню робити виступи на 
батьківських зборах.  Спільні зусилля педагогів і батьків допоможуть дітям 
увійти в казковий, фантастичний світ орігамі. Діти в результаті такої роботи 
стають уважнішими, зосередженішими, починають навчатись з підвищеним 
інтересом, намагаються самі щось вигадати і створити. 

Як використати складені в процесі роботи фігурки ? Що з ними робити 
далі? Практика показує, що в роботі з малятами найефективнішою формою 
оформлення отриманих результатів є складання аплікації. 

Аплікація – це техніка, яка дає можливість створювати зображення 
із самих різноманітних матеріалів: паперу, тканини, природних матеріалів 
тощо. Окремі деталі композиції наклеюються чи пришиваються (в 
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навіть самим маленьким дітям. 
У школах, де викладається мистецтво орігамі, саме такі роботи є 

улюбленими для дітей і виконуються ними з радістю та ентузіазмом. Їх 
веселить і життєрадісний колір паперу, і об'ємність фігурок, і відносна 
простота виготовлення відносно складних образів, і, нарешті, колективна 
участь у створенні красоти. 

За своїм змістом аплікація поділяється на сюжетну, предметну і 
декоративну або орнаментальну. Працюючи з дітьми, доцільно виконувати 
орнаментальну композицію. Вона дозволяє оволодіти цікавим прийомом 
роботи –складання досить складних моделей та фігурок із зовсім простих 
елементів. Дітям важко складати складні вироби. Однак за допомогою 
двох-трьох простих складок паперові квадрати можна перетворити в 
елементи своєрідної мозаїки, з яких складаються цікаві композиції. Проте 
найбільш успішне застосування орігамі дозволяє виконувати предметну і 
сюжетну аплікацію. Простішою з них є предметна. У такому випадку фон та 
намальовані на ньому предмети і фігури підкреслюють значимість 
складеного об'єму, розташовують його у відповідній казково-ігровій 
обстановці: гриби – на фоні лісової галявини чи старого пенька, ракета, що 
летить між зірок. Такі прості роботи доступні дітям. 

Сюжетна аплікація зводиться до розміщення кількох різних об'єктів, 
пов'язаних між собою темою, сюжетом. Перш ніж приступити до виконання 
такої роботи, слід продумати що і де буде розташовуватись. Таким чином, 
робота над сюжетними аплікаціями в техніці орігамі дає можливість 
розвивати у дітей почуття композиції, творчості. 

Спочатку з дітьми слід обговорити тему аплікації. На попередньо 
підготовлений фон діти накладають самостійно складені фігурки. Вироби 
можна пересувати, порівнювати між собою, накладати одна на одну, 
вибирати оптимальний варіант. Така практика сприяє швидкому засвоєнню 
правил композиції. Як правило, робота над багатофігурною колективною 
аплікацією виконується наступним  чином: 

1. Підбір сюжету. 
2. Підбір фігурок та їх розміру. 
3. Підбір розміру та кольору фону. 
4. Підбір паперу для роботи. 
5. Складання і оздоблення фігурок. 
6. Розташування і наклеювання фігурок. 
7. Окантовка роботи. 
Наступний, ще складніший крок – виконання об’ємних композицій, 

схожих на оформлення художником сцени для спектаклю. Для таких робіт 
використовують великі пусті коробки з-під промислових та кондитерських 
виробів. Вихід у просторі із площини дає можливість ще активніше 
розвивати композиційні навички школярів. Проте, такі роботи виконуються 
тільки за допомогою вчителя, так як молодшим школярам самостійно цю 
роботу зробити не під силу. 

Робота з папером має велике як навчальне, так і виховне значення, 
особливо в розумовому та естетичному розвитку дитини. Конструювання 
розширює кругозір, сприяє формуванню творчого вставлення до 
навколишньої дійсності. Заняття по створенню виробів з паперу формують 
художній смак дитини, вміння спостерігати, виділяти головне, характерне, 
вчать не лише дивитись, але й бачити, адже сюжети майбутніх робіт 
знаходяться поряд з ними, необхідно лише допомогти дитині відшукати їх. 
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Однією із актуальних тем у психології можна вважати проблему 
становлення самосвідомості і самооцінки особистості. У рамках 
дослідження самосвідомості самооцінці відводиться провідна роль – вона 
характеризується як стрижень цього процесу, показник індивідуального 
рівня його розвитку. У статті розкриті особливості становлення самооцінки 
молодших школярів, а також  вплив педагога на формування їх адекватної 
самооцінки. 

Молодший шкільний вік не випадково вважається найбільш значу-
щим для становлення самооцінки учня. Цей вік – період усвідомлення 
дитиною себе, мотивів і потреб у світі людських відносин. Тому важливо у 
цей період закласти основи для формування диференційованої адекватної 
самооцінки. Все це дозволить дитині правильно оцінити себе, реально 
розглядати свої сили і можливості у процесі виконання завдань і вимог 
соціального середовища, у відповідності з цим самостійно ставити перед 
собою цілі і завдання. 

Проблема становлення самосвідомості і самооцінки як її компо-
нента, розглядалися в наукових працях Б.Г. Ананьєва, Л.І. Божович, 
Л.С. Виготського, О.М. Леонтьєва, В.С. Мерліна, С.Л. Рубінштейна та ін.  

Провідні психологи розглядають самооцінку як оцінку особистістю 
самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. 
Самооцінка – це ядро особистості і найважливіший регулятор її поведінки. 
Від неї залежать взаємовідносини людини з навколишніми її людьми, її 
критичність, вимогливість до себе, ставлення до успіхів і невдач. 
Самооцінка – цінність, значимість якої індивід наділяє себе в цілому й 
окремі сторони своєї особистості, діяльності, поведінки. Самооцінка 
виступає як відносно стійке структурне утворення, компонент самопізнання 
і як процес самооцінювання. Основу самооцінки становить система 
особистісних змістів індивіда, прийнята ним система цінностей. Самооцінка 
формується при активній участі самої особистості й відбиває своєрідність 
її внутрішнього світу. У А.В. Петровського рівень домагань перегукується з 
"Я" Ідеальним. Учений вважає, що "…самооцінка є результат, свого роду 
проекція реального "Я" на "Я" Ідеальне [4].  

Сензитивним періодом для становлення самооцінки як особливого 
компонента самосвідомості є молодший шкільний вік, тому важливо і 
необхідно починати процес формування об'єктивної самооцінки саме у цей 
віковий період. Л.С. Виготський зазначав, що саме в семирічному віці 
починає складатися самооцінка як узагальнене, позаситуативне і разом з 
тим диференційоване ставлення дитини до самої себе [2, с.65]. 

Науковці вказують на той факт, що у молодших школярів спосте-
рігаються прояви всіх видів самооцінки: адекватна стійка, завищена стійка, 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
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нестійка у бік неадекватного завищення або заниження. Причому від класу 
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до класу зростає вміння правильно оцінювати себе, свої можливості і в той 
же час знижується тенденція переоцінювати себе. Стійка занижена 
самооцінка виявляється вкрай рідко. Все це є свідченням того, що 
самооцінка молодшого школяра динамічна і має тенденцію до стійкості, 
поступово переходить у внутрішню позицію особистості, стає мотивом 
поведінки, впливає на формування певних якостей особистості [3]. 

Діти, які мають адекватну самооцінку, активні, бадьорі, товариські, 
володіють почуттям гумору. Зазвичай вони з цікавістю і самостійно шукають 
помилки у своїх роботах, вибирають завдання у відповідності зі своїми 
можливостями. Діти з адекватною самооцінкою відрізняються активністю, 
прагненням до досягнення успіху в кожному виді діяльності. Їх характеризує 
максимальна самостійність. Вони впевнені в тому, що власними зусиллями 
можна домогтися успіху, за вдачею це оптимісти. 

Неадекватна занижена самооцінка у молодших школярів яскраво 
виявляється у їх поведінці та рисах особистості. Якщо таким дітям 
запропонувати перевірити свою роботу і знайти у ній помилки, вони 
перечитують роботу мовчки, нічого не змінюючи, або відмовляються її 
перевіряти, мотивуючи це тим, що все одно нічого не побачать. 
Характерною особливістю дітей із заниженою самооцінкою є їх схильність 
замикатись у собі, вишукувати в собі слабкості, зосереджувати на них свою 
увагу. Нормальному розвитку дітей із заниженою самооцінкою заважає їх 
підвищена самокритичність, невпевненість у собі. 

Діти із завищеною самооцінкою переоцінюють свої можливості, 
результати діяльності, особистісні якості. Вони вибирають завдання, які їм 
не під силу. Після неуспіху продовжують наполягати на своєму або тут же 
переключаються на найлегші завдання, керуючись мотивом престижності. 
Завищена неадекватна самооцінка чинить опір перебудові, і дитина схил-
ьна зберігати її, ігноруючи і оцінку її оточуючими, і свій досвід [3, с.34]. 

Психологи стверджують, що самооцінка – динамічне психологічне 
утворення; вона не залишається стабільною, незмінною; залежно від 
успіхів у діяльності, вікових особливостей та багатьох інших чинників вона 
має тенденцію змінюватися [1].  

Основними факторами, від яких залежить становлення самооцінки 
молодших школярів, є шкільна оцінка, особливості спілкування вчителя з 
учнями, стиль домашнього виховання.  

Великий вплив на розвиток самооцінки має шкільна оцінка 
успішності. Орієнтуючись на оцінку вчителя, діти самі вважають себе і своїх 
однолітків відмінниками, двієчниками тощо, наділяючи представників 
кожної групи відповідними якостями. Оцінка успішності у початкових 
класах, по суті, є оцінкою особистості в цілому і визначає соціальний статус 
дитини. Тому слід пам'ятати, що необхідно розрізняти оцінку діяльності і 
оцінку особистості. Неприпустимо переносити оцінку окремих результатів 
діяльності на особистість у цілому. Молодші школярі ще слабо 
диференціюють ці поняття. Тому негативний відгук про свою роботу вони 
сприймають як оцінку: "Ти – погана людина" [5, с. 100]. 

Дослідниця самооцінки молодших школярів  О.В.Сергєєва вважає, 
що на формування неадекватної самооцінки у молодших школярів впливає 
кілька чинників:  

1. Обмежене коло спілкування і діяльності. Деякі молодші школярі 
обмежують сферу своєї діяльності тільки навчанням, не мають інших 
захоплень і занять, не відвідують гуртки, студії, спортивні секції, не ведуть 
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громадську роботу, не зайняті домашніми справами. У них може бути також 
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обмеження контактів з однолітками, як ділових (відносин "відповідальної 
залежності"), так і міжособистісних. Тим самим звужуються сфери, де діти 
можуть проявити себе, а потім і оцінити. Наслідком цього стає відсутність 
уявлень і знань про ті ситуації, у яких потрібно проявити певну якість, 
виконати певну дію або зробити потрібний вчинок. Це, у свою чергу, також 
служить причиною неадекватності самооцінки.  

2. Занижені або завищені оцінки, надані дитині іншими людьми. Такі 
оцінки особливо сильно діють на тих дітей, які відрізняються конформністю 
(схильністю людини підкорятися тиску групи) і підвищеною сугестивністю, 
несамостійністю у висновках, орієнтацією на оцінку інших. Ці діти вірять в 
те, що думка іншої людини більш об'єктивна і неупереджена, ніж власна, 
вони схильні враховувати вибірково або тільки погані, або тільки хороші 
відгуки про себе.  

3. Слабкий розвиток оціночних відносин у колективі, відсутність 
традиції оцінювати і контролювати дії і вчинки однокласників. Неви-
могливість колективу може викликати не тільки завищену, але і занижену 
самооцінку, оскільки не формує правильність критеріїв оцінки та 
самооцінки.  

4. Випадкові успіхи чи не успіхи – те, що називається везінням і 
невезінням. Хоча саме в силу випадковості обставин, їх короткочасності 
цей чинник потрібно визнати менш значущим [5].  

Дитина молодшого шкільного віку багато часу проводить у школі. І 
основною її діяльністю є навчальна. Тому вважається, що потужним 
чинником впливу на самооцінку молодшого школяра виступає оцінка 
вчителя. Оцінюючи знання, вчитель одночасно оцінює особистість, її 
можливості і важливе місце серед інших. Саме такими сприймаються оцінки 
дітьми. Орієнтуючись на оцінки вчителя, діти самі ранжують себе і своїх 
товаришів як відмінників, середніх, слабких, старанних чи нестаранних, 
відповідальних або й безвідповідальних, дисциплінованих чи 
недисциплінованих [6, с. 45].  

Культивуванню низької самооцінки у невстигаючих дітей сприяють 
також і ще нижчі, ніж оцінки вчителя, оцінки учнів класу, які переносять 
неуспіхи відстаючих дітей у навчанні на всі інші сфери їх діяльності. Вже у 
другому класі в успішних дітей формується завищена самооцінка, 
зневажливе  ставлення до усіх тих, хто є не відмінниками [6, с. 51]. 

Співвіднесення власної оцінки своєї навчальної діяльності, зі 
оцінкою, яку ця діяльність отримує в інших, вміння враховувати думку 
оточуючих, виникнення цього двостороннього підходу – істотна віха на 
дорозі формування в учнів критичної самооцінки досягнутих результатів 
навчальної діяльності. Важлива як адекватна оцінка учителем об'єктивного 
результату навчальної діяльності, та й облік того, що вбачає і цінує у тому 
результаті сам учень [6, с. 59]. 

Отож, допомогти дитині з перших днів навчання опанувати контроль, 
показати, що це таке і як він здійснюється, та поступово привчити її 
самостійно контролювати й оцінювати свої дії – ось завдання, яка постає 
перед педагогом. До свідомості дитини необхідно довести, що саме собою 
початкове розуміння не забезпечує впевненої відповіді, якщо її викликають 
на уроці. Слід звернути особливу увагу те, аби в школяра постійно 
складалися досить міцні, сталі й об'єктивні критерії оцінки себе і своїх 
знань.  
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Отже, самооцінка – це необхідний компонент розвитку самосві-
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домості, тобто усвідомлення людиною себе, своїх фізичних сил, розумових 
можливостей, вчинків, мотивів та цілей власної поведінки, свого ставлення 
до інших людей та до самої себе. 

Не можна говорити, що у дітей молодшого шкільного віку уже міцно 
сформовані риси характеру і погляди на життя. Але все ж у багатьох 
випадках досить чітко можна простежити, в якому напрямку розвивається 
особистість, наскільки стійкі її позитивні якості. Впевненість у власних 
силах, віра батьків у свою дитину, допомога та об’єктивна оцінка вчителя, 
дружні відносини у шкільному колективі – усе це в сукупності впливає на 
формування адекватної самооцінки у дитини, яка об’єктивно оцінює себе, 
свої сили, можливості, знання, своє місце у суспільстві. 
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Проблематика розвитку уваги дітей старшого дошкільного віку є 

актуальною на сьогоднішній день. Це насамперед пов’язане з високою 
динамікою життя, де  на перший план стають завдання охорони здоров'я 
дітей, створення їм сприятливих умов життя і навчання. Нині зростає 
кількість дітей, які втратили інтерес до навчання, знизився їх 
інтелектуальний рівень та знизилася концентрація уваги. 

Увага за своєю сутністю один із феноменів дослідження діяльності 
особистості, і вона спрямована на  утримання образу, думки чи іншого 
явища. Увага грає істотну роль у регуляції інтелектуальної активності та 
посідає особливе місце серед психічних явищ, виступаючи невід'ємною 
частиною пізнання. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Сучасний розвиток педагогічної науки в Україні характеризується 
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пошуком нових фундаментальних підходів до побудови навчально-
виховного процесу. Законами України "Про освіту", "Про дошкільну 
освіту", державними національними програмами "Освіта" ("Україна ХХІ 
століття") та "Діти України" визначено, що особливої уваги набуває 
єдність виховних впливів на дитину протягом тривалого періоду 
становлення особистості, починаючи з дошкільного дитинства. Це 
сприятиме формуванню у неї стійких суспільнозначущих способів 
поведінки, здатності до самостійного критичного мислення, соціальної і 
моральної зрілості. При цьому одним із напрямків виховного процесу 
вважається інтелектуальний розвиток дошкільників. У свою чергу цей 
розвиток неможливий без формування високих параметрів для такого 
когнітивного процесу як увага. 

Жоден психічний процес не може протікати цілеспрямовано і 
продуктивно, якщо людина не зосередить своєї уваги на тому, що 
сприймає або робить. Ми можемо дивитися на який-небудь предмет і не 
помічати його або бачити дуже погано. Зайнята своїми думками, людина 
не чує розмов, що ведуться поруч з нею, хоча звуки голосів доходять до її 
слуху. Ми можемо не відчути болю, якщо наша увага направлена на що-
небудь інше, і навпаки,  глибоко зосередившись на якому-небудь предметі 
або діяльності, помічаємо всі деталі цього предмета і діємо дуже 
продуктивно. Фіксуючи свою увагу на відчуттях, ми збільшуємо свою 
чутливість. Без цілеспрямованої, стійкої уваги неможлива ніяка серйозна 
робота і запам'ятовування в тому числі. Підвищена увага необхідна на 
всіх етапах роботи пам’яті, але особливо на першому етапі – сприйняття. 
Навряд чи знайдеться людина, що могла б сказати: "Я завжди в стані 
керувати своєю увагою". Так що ж таке увага? 

Увага – це спрямованість і зосередженість свідомості, які 
передбачають підвищення рівня сенсорної, інтелектуальної та рухової 
активності індивіда. 

Дитина з’являється на світ із вродженими передумовами уваги, а 
протягом дошкільного дитинства вони зумовлюють послідовний розвиток 
основних її видів, що потім становлять основу уваги дорослого. 

Форми прояву уваги різноманітні. Вона може бути спрямована на 
роботу органів почуттів (зорова, слухова і т.п. увага), на процеси 
запам’ятовування, мислення, на рухову активність. 

Перші прояви уваги можна спостерігати уже у новонародженого під 
час смоктання. За час дошкільного віку розвиваються властивості уваги, 
її довільність. Дитина вчиться керувати собою і свідомо скеровувати свою 
увагу на певний предмет. При цьому вона використовує перш за все слово 
і вказівний жест дорослого, тобто увага стає опосередкованою. 

В дошкільному дитинстві збільшується об'єм уваги, тобто та 
кількість об'єктів, які чітко сприймаються за відносно короткий проміжок 
часу. Змінюється стійкість уваги, як здатність зберігати зосередженість на 
об'єкті. Одним із показників стійкості є тривалість збереження 
зосередженості. Розподіл уваги говорить про те, що дитина може 
скеровувати і сконцентрувати свою увагу на декількох різних предметах 
одночасно. Переключення уваги означає те, що дитина здатна 
переміщати спрямованість і зосередженість уваги з одного об'єкту на 
другий, з одного виду діяльності на другий. Розвиток властивостей і видів 
уваги дошкільнят суттєво залежить від вагомості, емоційності, цікавості 
для них матеріалу, від характеру діяльності, яку виконує дитина. 
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іграх. Розвиток уваги тісно пов'язаний з розвитком волі і довільності 
поведінки, здатності керувати своєю поведінкою. 

Увага має визначені властивості: обсяг, стійкість, концентрацію, 
вибірковість, розподіл, переключність і довільність. Порушення кожного з 
перерахованих властивостей приводить до відхилень у поводженні і 
діяльності дитини. 

Маленький обсяг уваги – це неможливість сконцентруватися  
одночасно на декількох предметах, утримувати їх у розумі. 

Недостатня концентрація і стійкість уваги – дитині важко довго 
зберігати увагу, не відволікаючи і не послабляючи його . 

Недостатня вибірковість уваги – дитина не може сконцентруватися 
саме на тій частині матеріалу, що необхідна для рішення поставленої 
задачі. 

Погано розвинута здатність розподілу уваги – невміння ефективно 
(без помилок) виконувати одночасно кілька справ. 

Недостатня довільність уваги – дитина затрудняється зосереджу-
вати увагу за вимогою. 

Найважливіше завдання дошкільного виховання – розвиток 
довільної уваги. Надалі вона забезпечить успішність навчання дитини в 
школі, допоможе їй виконувати вказівки вчителя і контролювати себе. 

Проблемою вивчення уваги протягом багатьох десятків років 
займалися і займаються відомі зарубіжні психологи і педагоги: Т. Рібо, 
Э. Тітченер, І. Гербарт, Дж. Миль. 

Серед вітчизняних учених, що займалися вивченням уваги, є 
Л.С. Виготський, Н.Ф. Добринін, С.Л. Рубінштейн,  П.Я. Гальперін, 
О.М. Леонтьев, Р.С. Немов, Н.Н. Ланге, Ю.В. Гиппенрейтер, Г.А. Урун-
таєва. Вони пов'язують переважання мимовільної уваги з віковими 
психологічними особливостями дітей дошкільного віку. 

В.О. Сухомлинський писав: "Увага маленької дитини – це 
примхлива" істота ". Є.П. Ільїн дає поняття про властивості уваги та їх 
прояви при виконанні навчальних завдань.  І.В. Дубровіна характеризує 
властивості уваги і особливості їх прояву при виконанні навчальних 
завдань, способи розвитку властивостей уваги у дітей з різними 
індивідуально-типологічними особливостями. "Увага, – писав К.Д. Ушин-
ський, – є ті двері, які не може минути жодне слово учення, інакше воно не 
потрапить в душу дитини ". 

Протягом усього розвитку від народження до 7-ми років увагу дитини 
приваблюють об'єкти, включені у спілкування з дорослим. 

Всі предмети, які опосередковують спілкування дорослого з 
дитиною, викликають у неї мимовільну увагу, у межах якої формуються 
стійкість, розподіл, переключення. Водночас дорослий оберігає дитину від 
надмірно сильних подразників: гучних звуків, занадто яскравого світла. 

З розвитком предметної діяльності дитини, вона самостійно та 
разом з дорослим діє з різноманітними предметами, спрямовуючи свою 
увагу на них.  

Переключення уваги дитини при переході від однієї діяльності до 
іншої полегшується, якщо дорослий організовує ці моменти в ігровій 
формі. Наприклад, діти граються у пасажирів поїзда. Наближається час 
обіду. Вихователь пропонує: "Пасажири зголодніли. Потрібно пообідати. А 
поїзд повезе вас далі". 
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вання на зовнішні ознаки – до глибинних, суттєвих, що змінює зміст уваги 
та її вибірковість. Протягом дошкільного дитинства малюка приваблює 
емоційно насичений матеріал. Дорослий, пам'ятаючи про це, створює зону 
позитивних переживань, тим самим викликаючи і підтримуючи мимовільну 
увагу дитини. Для цього використовуються спеціальні ігри і вправи на 
розвиток уваги,  що включають розумову і рухову активність дітей. 

Важливе значення для розвитку уваги дитини має режим дня, який 
служить зовнішнім засобом її організації, полегшує переключення, 
розподіл, концентрацію уваги. Організацію режиму дня у дітей до раннього 
віку здійснює дорослий. Поступово дитина переходить до самоорганізації у 
виконанні режиму і в управлінні увагою. 

При роботі з неуважними дітьми великого значення має розвиток 
окремих властивостей уваги. Для проведення занять пропонуються такі 
види завдань: 

1. На розвиток концентрації уваги. Основним типом вправ є  
коректурні завдання, в яких дитині пропонують знаходити і викреслювати 
певні, визначені букви в друкованому тексті.  

2. Для збільшення об’єму уваги і короткочасної пам’яті. 
Підбираються вправи, що базуються на запам'ятовуванні числа і порядку 
розміщення предметів, які пред'являють за кілька секунд.  

3. Щоб тренувати розподіл уваги. Основним принципом вправ є 
одночасне виконання двох різнонаправлених завдань (наприклад, читання 
оповідання і підрахунок ударів олівця по столі; виконання коректурного 
завдання і прослуховування запису казки і т.п.)  

4. Розвиток навичок переключення уваги. Передбачає виконання 
коректурних завдань з чергуванням правил викреслювання букв. 

При правильному виконанні завдань з розвитку пам’яті та уваги, 
враховуючи рекомендації психологів, вихователі та батьки можуть значно 
покращити показники цих важливих психічних процесів у дітей молодшого 
дошкільного віку. 

Наша увага також вимагає до себе уваги . Від уміння організувати її 
роботу залежить ефективність багатьох видів діяльності, пов'язаних із 
запам'ятовуванням. Приділимо своїй увазі 5–10 хвилин у день, і результати 
не змусять чекати. 

Отже, увагу дошкільника розвивати необхідно, а для цього вагомим 
є створення психолого-педагогічних умов, а саме: 
- забезпечення дорослим віку та повноцінного спілкування між дорослим і 
дитиною, надання ініціативи і самостійності дошкільнику у виконанні 
різноманітних видів діяльності; 
- вплив пізнавальної та ігрової діяльності; 
- вплив дорослого, спрямований на розвиток уваги, повинен подаватись у 
ігровій та емоційно насиченій формі. 
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Складовою і показником загального психічного розвитку людини є 

мовленнєвий розвиток. З перших років життя  він відіграє надзвичайно  
важливу роль в соціалізації малюка. Адже розвиток мовлення – це результат 
зусиль дитини в освоєнні життєвого простору, особлива форма її діяльності. 
Мова – засіб комунікації. Чим краще розвинене мовлення, тим легше дитині 
налагодити контакт з дорослими, висловити своє бажання, звернутися за 
допомогою. Слід пам’ятати, що мовленнєва культура є складовою загальної 
культури, її носієм сьогоднішній малюк буде протягом всього життя. 

Теоретичний аналіз психолого-педагогічних досліджень дає 
підстави констатувати, що саме у ранньому віці закладається фундамент 
мовленнєвого розвитку дитини. Своєчасний розвиток мовлення є основою 
розумового й психічного розвитку особистості. Тому у перші роки життя слід 
створювати спеціальні  умови для цілісного розвитку активного мовлення 
дитини, про що зазначається в Базовому компоненті дошкільної освіти та 
діючих програмах розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. У 
цих документах акцентується увага на необхідності виховання звукової 
культури мовлення, збагачення словника дітей раннього віку новою лексикою, 
навчання правильному використанню основних граматичних форм, розвитку 
зв’язного мовлення.  

Питання становлення і розвитку мовлення дітей третього року життя 
досліджувалося в різні періоди формування теорії дошкільної освіти 
фізіологами (М.М. Кольцова, І. Павлов та ін.), психологами (Ю.А. Аркін,      Д.Б. 
Ельконін, С.Л. Рубінштейн, Л.С. Виготський та ін.), лінгвістами           (О.М. 
Гвоздєв), лінгводидактами (Є.І. Тихеєва, А.М. Богуш та ін.), педагогами (Н.М. 
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зазначають, що раннє дитинство є сензитивним періодом для розвитку 
мовлення. У цей час воно відбувається особливо легко і вносить принципові 
зміни у поведінку дитини, психічні процеси: мислення, відчуття, пам’ять, 
сприймання. 

У дослідженнях сучасних психологів, зроблених на підставі даних   
Д.Б. Ельконіна, доведено,  що на третьому році життя розуміння мовлення 
дитиною зростає за обсягом та якісно змінюється. Дитина любить слухати, 
коли розмовляють дорослі, з задоволенням сприймає вірші, казки, оповідання. 
Діти цього віку можуть розуміти не тільки мовлення дорослого, спрямоване на 
організацію їхніх практичних дій, тобто не тільки інструктивне мовлення, а й 
зв’язне мовлення – оповідь, розповідь. Крім того, на третьому році життя 
суттєво змінюється "виховне значення мовлення дорослих". Відтепер, за 
допомогою слова можна попередити негативні дії дитини,  викликати спогади, 
спонукати дитину до різних видів діяльності, формувати узагальнені поняття. 
Діти починають розуміти, за даними Л. Славиної, мораль оповідань,  
оцінювати поведінку героїв словами "добрий", "гарний" і "поганий".  

Актуальність зазначеної проблеми на сучасному етапі розвитку 
дошкільної освіти вимагає пошуку найбільш ефективних засобів, форм, 
методів розвитку активного мовлення дітей. Для оптимального розвитку 
мовленнєво компетентної і активної дитини надзвичайно важливо створити 
належні умов У дослідженні Т.І. Науменко визначено педагогічні умови 
підвищення мовленнєвої активності дітей третього року життя. З-поміж них:  
- емоційна насиченість педагогічних навчальних впливів;  
- формування вербальних узагальнень як у спеціально створених 
мовленнєвих ситуаціях, так і в ході нерегламентованого спілкування;                                          
– організація і проведення спеціальних занять, під час яких можна 
забезпечити розвиток всіх сторін мовлення: розуміння мовлення і збагачення 
словника; виховання звуковимови і граматичної правильності; розвиток 
діалогічного та зв’язного мовлення.  

Комплексно впливаючи на розвиток мовлення дітей третього року 
життя, важливо, перш за все, встановити доброзичливу психологічну 
атмосферу, забезпечити партнерське спілкування між педагогом і дітьми. 
Враховуючи здатність дітей до наслідування, велике значення має якість 
мовлення педагога. Мова вихователя повинна бути емоційною, виразною, 
лаконічною, літературно багатою. Шкідливим є шаблонне мовлення дорослих, 
часте повторення одних і тих самих фраз. Дорослому не можна уподібнювати 
свою мову дитячому мовленню.  

Особливо важливим у розвитку дітей третього року життя є 
створення розвивального середовища, яке науковці розглядають як сукупність 
умов, що забезпечують різнобічний розвиток дітей, систему матеріальних 
об’єктів діяльності дитини. Оснащене середовище в процесі організації 
діяльності дитини спонукає її до мовленнєвої активності, оскільки розвивальне 
середовище сприяє задоволенню потреб дитини у пізнанні навколишньої 
дійсності, а це забезпечує розвиток мовлення дитини.  

Надзвичайно важливим є створення розвивального мовленнєвого 
середовища, яке б спонукало дитину до мовленнєвої практики, стимулювало 
максимальну мовленнєву активність дитини. Розвиток мовлення не повинен  
обмежуватися тільки заняттями, організованими педагогом. З дитиною 
потрібно розмовляти впродовж цілого дня, у процесі виконання всіх режимних 
моментів: сніданок, обід, полуденок, прогулянка, одягання, роздягання, 
умивання, укладання спати та ін. 
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Як показує практика роботи в ДНЗ, вихователі недооцінюють можли-
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вості використання предметно – практичної  діяльності з метою розвитку 
мовлення дітей, надаючи перевагу заняттям та різним видам ігрової 
діяльності. Тому перебуваючи під час педагогічної практики в групі дітей 
третього року життя  та здійснивши діагностику розвитку активного мовлення 
дітей, поставили за мету забезпечити постійні мовленнєві контакти дітей з 
дорослими, під час проведення режимних моментів, даючи при цьому зразки 
правильного мовлення, вживаючи точні назви предметів, їх дії, якості, 
властивості. 

Система роботи протягом одного місяця була спрямована на: 
-   переведення окремих слів пасивного словника в активний;  
- введення в активний словниковий запас дітей ряду прикметників, які 
позначають якості предметів (твердий, м’який, теплий, холодний), основні 
кольори (синій, червоний, жовтий, зелений), окремі геометричні форми, 
розміри (великий, малий). 

З метою виконання першого завдання в процесі спілкування з 
дітьми, перш за все, особливу увагу приділили використанню слів, які мали 
місце переважно в пасивному словнику дітей. Процеси одягання, роздягання, 
умивання тощо, стали предметом розмов з дітьми. Увагу дітей постійно 
зосереджували на називанні тих предметів, з якими діяли. Наприклад, це 
ковдра, а це простирадло, а це подушка, а це наволочка; це мильничка, а це  
рушник. Враховували те, що в процесі різноманітної діяльності слід 
формувати правильне уявлення дітей про довкілля, тому  знайомили їх з 
назвами приміщень групової кімнати (спальня, щоб спати; умивальна кімната, 
щоб умиватись; роздягальня, де роздягаються та одягаються) обладнанням 
свого майданчика, квітником, павільйоном тощо. При цьому давали зразки 
правильних граматичних форм слова в мовленні, в поєднанні з іншими 
словами. Доречним в цей період було внесення в предметно-ігрове 
середовище нових ігрових предметів, що позначались словами, які в цей час 
використовувались в усному мовленні. Зокрема, в ігрову зону "Кухня" 
додатково внесли предмети: каструлю, чайник, цукорницю, сковорідку. 
Інтерес дітей до нових предметів, їх активні дії з ними, які виникали з ініціативи 
дітей та підтримувались дорослими, сприяли швидкому засвоєнню слів та 
використанню їх в процесі спілкування з дорослими та дітьми. 

При вирішенні другого завдання зважали на переважання в 
активному словнику дітей іменників та дієслів, тому спрямовували свої 
зусилля на введення в мовленнєвий обіг прикметників. Так під час одягання 
пропонували доторкнутися до светра і назвати, який він: теплий, м’який, синій; 
під час умивання називали, яка вода: прозора, тепла, холодна. 

Для того, щоб  стимулювати мовну активність дітей, звернути їх 
увагу на певні дії та досягти бажаних результатів, викликати емоційний відгук 
від зустрічі з літературною мовою визначили віршовані фольклорні твори та 
вірші українських авторів, які використали під час режимних моментів. Дуже 
важливо було правильно підібрати твори. Зважаючи на вік дітей, вірші повинні 
бути невеликими, доступними дитячому сприйманню як за змістом, так і за 
формою. Враховуючи це, пропонували для слухання короткі вірші, які зробили 
процес засвоєння нових слів більш емоційним, викликали інтерес до 
предметів та дій, сприяли кращому запам’ятанню: "Кіт-воркіт", "Гу-ту-ту, гу-ту-
ту", "Ой чук, чук, чук", "Мати сина колихала", "Водичко,водичко".  Широко 
використовували вправи для пальчиків. Це дуже важливо для розвитку 
мовлення. Тут стали у нагоді ігри-забавлянки, як-от:  "Наш хлопчик",  "Сорока- 
ворона", "Варила мамочка кашечку", "Печу,печу хлібчик". Дана система 
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звучати та використовуватися  прикметники, з’явилися   3-4-складові іменники 
поряд з полегшеними для промовляння словами, лексичне значення яких 
пов’язане із самообслуговуванням, ігровими діями; діти почали  помічати 
неправильну вимову окремих слів та чіткіше промовляти їх. 

Отже, постійне вдосконалення мовлення дітей в процесі предметної 
діяльності, різних видів ігор, занять, всіх режимних моментів, постійне 
спілкування дорослих з дітьми удосконалює їх мовленнєві навички, збагачує 
й активізує словник, спонукає дітей до активної мовленнєвої діяльності.  
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 В умовах гуманізації суспільства є потреба в творчій особистості, яка 
була б здатною особливо підходити до поставлених завдань виявляючи 
творчий підхід. Дошкільне   дитинство – це визначний період життя дитини, 
адже саме в цей час дошкільники відкривають для себе навколишній світ, 
значні зміни відбуваються у всіх сферах психіки дитини, і проявляються в 
різних видах діяльності: ігровій, пізнавальній, комунікативній. 
 Цей вік характерезується тим, що з'являється здатність до творчого 
підходу вирішення проблем, які постають перед нами в тій чи іншій 
життєвий ситуації. 
 Відповідно до положень : Декларації прав дитини, закону  України 
"Про освіту" Базовий компонент орієнтують педагогів на використання в 
своїй роботі сучасних прогресивних концепцій, заохочуючи вихователів 
впроваджувати в навчально – виховний процес дошкільної установи 
відомих педагогічних технологій, методично – наукових досягнень та на 
відмову від авторитарний педагогіки; дають право вихователю на вибір 
засобів, методів і організаційних форм навчання. 
 Уміння мислити нестандартно  потребує застосування активних 
методів і форм навчання. Але існують технології, в яких  пріоритетною 
метою є  розвиток творчих здібностей. 
 Сьогодні, питання  використання в дошкільний освіті сучасних 
інноваційних технологій є актуальним. Інноваційні технології сприяють 
підвищенню у дітей сприйняття поданого матеріалу, активізують увагу, 
також забезпечують гармонічні єдність процесів розвитку, навчання і 
виховання. 
 Дослідження  психологів і педагогів показали, що розвиток творчої 
уяви дошкільників, дитячої фантазії  досягає своєї вершини у віці 3 – 6 років. 
Творчість – це ніби вітаміни: треба їх небагато, але якщо їх зовсім немає, 
хвороби і зміни в розвитку неминучі. Вчити творчості дітей потрібно змалку, 
адже їх в цьому віці навчити легше, ніж потім перебудувати, ламають їх 
звички. Тому при реалізації завдань  Базової програми " Я у Світі", необхідно 
допомагати юним особистостям розв'язувати їх так щоб на тендітний розум 
не падала зайва інформація. 
 Одним із сучасних методів навчання творчого мислення є теорія 
розв'язання винахідницьких завдань – ТРВЗ. Основи цієї технології 
розроблені письменником – фантастом Генріхом Сеуловичем Альтшул-
лером. Його послідовник  і продовжувач Михайло Шустерман впровадив 
ТРВЗ спочатку в роботу школи,  а потім в дитячі навчальні заклади. З 1987 
року інноваційна технологія активно використовується в роботі вихователів 
дошкільних закладів України. 
 ТРВЗ – це універсальна методична та організаційно – педагогічна 
система, яка дозволяє поєднувати методи активізації та розвитку мислення 
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з предметно – пізнавальною діяльністю, а також  творчого вирішення 
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соціальних і навчальних завдань . Головна ідея цієї теорії полягає в тому, 
що виникають технічні рішення і розвиваються не стихійно, а мають свої 
певні закони; ці закони використовують для свідомого розв' язання 
винахідницьких завдань. Саме в дошкільному дитинстві закладається 
фундамент загальних здібностей дитини, це є як стартовий майданчик для 
набуття нею спеціальних навичок та знань. З цього приводу В.О. 
Сухомлинський писав: "Ми маємо справу з найскладнішим, безцінним, 
найдорожчим, що є в житті – з людиною. Від нас, від нашого вміння, 
майстерності, мистецтва, мудрості  залежить її життя, здоров'я, розум, 
характер, воля, цивільне і інтелектуальне обличчя, її місце і роль в житті, її 
щастя". 
 В дитячому садочку цей процес реалізується за допомогою ігор-
занять під час яких діти вивчають оточуючий світ, вчаться виявляти 
суперечливі властивості предметів, явищ і неодмінно розв'язувати ці 
суперечності, які передбачають самостійний вибір теми дитиною, вибір  
виду діяльності  та матеріалу до нього. Діти виявляють суперечності 
працюючи над ігровими і казкових завданнями, які потім перетворюються 
на захоплюючу аналітичну та пошукову діяльність. 
 Для розвитку творчих та пізнавальних здібностей вихователі 
використовують наступні методи ТРВЗ: 

- Метод фокальних об'єктів ( МФО), який полягає в тому, щоб 
дитина навчилася властивості одного предмета переносити на інший.  
Метод використовується для розвитку нестандартного  мислення, яке в 
свою чергу дає  змогу дітям приймати нестандартні рішення. Прикладом 
використання може бути: слово у фокусі – крокодил. 

Слова помічники: 
Літак – пасажирський; блискучий; гуде, літає, світиться. 
Яблуня – квітуча; зелена; дає тінь, плоди. 
Завдання: скласти казку (розповідь) про фокальний об'єкт, 

використовуючи знайдені визначення. Ось що вийшло: 
"Жив на Півночі крокодил. Так, так, він жив на Півночі, тому що він 

прилетів туди з Африки. Це був незвичайний крокодил: шкіра його була 
блискуча і зелена, вкрита квіточками, вона світила і грала на сонці. 

Щотижня пасажирський летючий крокодил перевозив звірів у 
відпустку: кенгуру і мавпочок на Північ – повернути, а білих ведмедів і 
тюленів до Африки – погрітися. 

Всі любили цього крокодила, тому що до Африки він привозив 
холодне смачне морозиво. А на Північ він віз квіти, смачні фрукти. Всім було 
добре, а найкраще – крокодилові. Він був потрібен усім." 

- Метод мозкового штурму широко використовують  в ДНЗ. Це  
сприяє  максимальній продуктивності нових ідей у мінімальний термін. 
Метод враховує  психологію не лише однієї людини, а й весь  натовп, що 
дає змогу  з глибини мозку дістати підказку для розв'язання задач. Під час 
мозкового штурму забороняється будь-яка критика (словесна, жестова, 
мімічна), підтримується будь-яка ідея, навіть жартівлива або безглузда. 

Наприклад: Немає олівця. Як написати записку мамі? 
Всі діти висловлюють свої пропозиції. 
- Метод синектики. Суть  полягає у створенні з різними поглядами 

групи людей для пошуку творчих рішень  за допомогою необмеженого 
тренування об'єднання несумісних елементів і уяви. Для використання 
цього творчого процесу необхідно вміти перетворювати звичне на незвичне 
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і навпаки. Досягається цей метод за допомогою  аналогій: 
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Пряма:  це є схожість об'єктів різних галузей. Наприклад: за формою 
(книга – двері, плитка шоколаду, цеглина…), компонентна (сніг – морозиво; 
вата – хмара), функціональна (машина – кінь, мурашка, віслючок, сторінка, 
потяг), за кольором (сонце – кульбабка, банан, лимон.), за ситуацією  (тиха 
година – захід сонця, свічка, що догорає), за властивостями (повітряна 
кулька яка? – гумова), комплексна ( всі види прямої аналогії). 

Фантастична: здатна перенести подію в казку, використовуючи 
чарівництво, фантастику, казкових героїв. Використовують аналогію в 
дитячому садочку  при складанні творчих розповідей, казок з новими 
героями та незвичайними подіями. 

Емпатійна: принципом є ототожнення себе з об'єктом, переживаючи 
його почуття. Наприклад можна запропонувати дитині: "А що, якби ти 
перетворився на кущик? Про що ти мрієш? Кого ти боїшся? З ким би ти 
потоваришував? Про що шепочуть твої листочки?",  або  " Уяви, що ти 
мурашки. Для чого ти живеш? Хто твої друзі? Що ти полюбляє їсти?". За 
допомогою цього методу дитина відтворювати певний образ, розкриває 
характер, свої потаємні бажання, мрії та її ставлення до навколишнього 
світу. 

- Метод моделювання маленькими чоловіками  ММЧ). Суть 
методу полягає в тому, що дитина має уявити, що всі предмети, об'єкти, 
речовини, явища складаються з безлічі живих, мислячих маленьких 
чоловіків. Використовується метод за допомогою ігор "маленьких 
чоловічків" які пояснюють й моделюють все, що відбуваються у живій та 
нежевій природі. Прикладом ігор можуть бути " Склади модель" в якій 
дитина за допомогою зображень маленьких чоловічків створить модель за 
картинкою (наприклад, тане сніг). 

-Морфологічний аналіз – метод, який використовується для  
визначення  варіантів розв’язання проблеми та забезпечує творчий підхід 
до  вирішення. 

Наприклад: завдання намалювати весну 
Створюємо образ весни: 
(Хто це): Дівчинка, жінка, 3 дівчинки (3 місяці) 
Який одяг, прикраси: Довге плаття, намисто, віночок, сарафан, 

корона, кошики з гостинцями. 
Як прийде (прилетить, припливе): На килимі-літаку.З'явиться з 

ранковою зорею. 
Характер:  Добра,  лагідно, працьовита 
Такий спосіб допомагає дітям уявити образ весни, після чого кожен 

малював її такою, якою бачить в уяві. 
-Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) – метод зменшення 

виробничих витрат. Для дітей дошкільного віку використовується для 
знаходження відповідей на запитання: "що й навіщо?", "що можна робити з 
ним?", "чим може слугувати?", "для кого буде чим?". Наприклад: ставлю такі 
завдання-запитання: 

Чим може бути олівець? (Олівець – вказівка, диригентська паличка, 
жезл, палиця). Проводиться гра "Що й навіщо" 

Ігри на системний аналіз: "Чим схожі?", "Що спільного?", "Як 
взаємопов’язані?". 

- Метод спроб і помилок  полягає у розв’язанні проблемного 
завдання через добір різноманітних варіантів вирішення. 

Діти дуже люблять грати в гру “А що, коли б…" 
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Наприклад, пропонується їм поміркувати: 
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1. А що, коли б ми не полили кімнатні квіти? 
2. А що, коли б господар не збудував собачої буди? 
Діти, з захопленням фантазують, висловлюючи свої нові пропозиції. 
-Метод контрольних запитань (МКЗ) є удосконалення методу 

спроб і помилок. Користується такими прийомами: 
• максималізація – “Що можна в даному об’єкті збільшити (по 

частинах чи вцілому)?": Збільшуємо колобка, що буде? Їжак – з довгими 
голками та лапами, як житиме? тощо; 

 • мініатюризація – “Що можна, зменшити?": зменшити футбольні 
ворота, як зміниться гра?; 

 • універсалізація – придумати невластиві об’єктові частини, ознаки, 
елементи, надати об’єктові незвичного вигляду: будинок, подібний до 
ракети; Колобок – схожий на глобус; 

 • “оживлення" (олюднення) – надати неживому об’єктові ознак живої 
істоти: вікна в будинку – то очі; двері – рот; дах – капелюх. 

 • інверсія (або зроби навпаки) – змінити властивість, дію, принцип. 
Наприклад: Попелюшка стала злою, а сестри добрими. Як зміниться 

казка? 
 У процесі використання цих методів у дітей з'являється  інтерес до 
пізнавальної активності, до винахідництва, розвиваються пам'ять, довільна 
увага, творча уява, уміння  знаходити залежності, закономірності, 
систематизувати і класифікувати, в них формується здатність до комбіну-
вання, просторове уявлення та розвиток зв'язаного мовлення. 
 ТРВЗ також використовується в організації дозвілля дітей. У процесі 
організації свята, розваги реалізуватися природна потреба дитини у 
фізичній, психічній та емоційній розрядці, накопиченні позитивного досвіду, 
такою мірою розв'язуються й інші навчально – виховні завдання. 
 Отже, застосування інноваційної  технології  методів ТРВЗ у навчанні 
й вихованні дітей, сприяє розвитку в них потреби у творчості, допомагає 
розкрити здібності дітей, побачити кожну дитину як талановиту  
індивідуальність, яка так потрібна для процвітання нашої славної країни. 
Враховуючи  бажання та потреби самої дитини це є умова для підвищення 
ефективності освітнього процесу. 
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Метою нашої статті є обґрунтування доцільності застосування 

дидактичних ігор як ефективного прийому навчання англійської мови учнів 
початкової школи, визначення функцій, які виконують ігри, та огляд деяких 
видів дидактичних ігор, які допоможуть вчителю мотивувати молодших 
школярів до вивчення англійської мови та активізувати їх пізнавальні 
можливості. 

Одним із ефективних засобів розвитку інтересу до навчального 
предмета поряд з іншими методами та прийомами, які використовуються 
на уроках, є дидактична гра.  

За М.Ф. Строніним, "гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, 
спрямований на відтворення й засвоєння суспільного досвіду, в якому 
утворюється і вдосконалюється самоуправління поведінкою" [1, с. 54]. Це 
особливо організоване заняття, що вимагає напруги емоційних і розумових 
сил 

Гра, на нашу думку, відіграє надзвичайно важливу роль в процесі 
навчання учнів початкової школи англійської мови. Адже, гра – один з 
ефективних прийомів навчання, що охоплює всі види мовленнєвої 
діяльності, а саме аудіювання, говоріння, читання, письмо. Застосування 
ігрового матеріалу на уроках англійської мови активізує школярів, сприяє 
досягненню високої результативності навчання та виховує любов до мови, 
що вивчається. 

Задовольняючи потребу дитини гратися, перевтілюватись, руха-
тись, учитель забезпечує умови для вивчення іноземної мови. Така форма 
навчання не виснажує нервову систему та організм дитини, а реалізується 
головним чином за рахунок мимовільних процесів сприйняття і пам'яті [1, 
с.22]. Оскільки гра, що охоплює елемент змагання, мотивує мовленнєву 
діяльність, а мотиви – це чинники активізації психічних процесів, то вона 
позитивно впливає на психічний розвиток дитини. Гра сприяє розвитку 
класифікуючого сприйняття, довільної уваги і пам'яті, а також мови, 
виробленню вміння спілкуватися, інтелектуальному зростанню. 

За Д.Б. Ельконіним, ігри виконують такі функції: розважальну (це 
основна функція гри – розважити, надихнути, розбудити інтерес); 
комунікативну (освоєння діалектики спілкування); функцію самореалізації в 
грі як полігоні людської практики; терапевтичну (подолання різних 
труднощів, що виникають в інших видах життєдіяльності); діагностичну 
(виявлення відхилень від нормативної поведінки, самопізнання в процесі 
гри); функцію корекції (внесення позитивних змін у структуру особистісних 
показників); функцію міжнаціональної комунікації (засвоєння єдиних для 
всіх людей соціально-культурних цінностей); функцію соціалізації 
(включення в систему суспільних відносин, засвоєння норм людського 
гуртожитку) [2, с. 96]. 

Дидактичну гру можна використовувати на різних етапах уроку: 
введення в іншомовну атмосферу, вивчення нового матеріалу, 
закріплення, перевірки знань, умінь, навичок, для підведення підсумку 
уроку. Найчастіше гра використовується на етапі закріплення, але є 
можливість залучати її й до перевірки знань. Ми вважаємо найдоцільнішою 
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класифікацію ігор М. Ф.Строніна, який поділяє ігри відповідно до мовних 
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навичок, формуванню яких вони сприяють, а саме на: 
•    Фонетичні ("Odd One Out", "Chinese whispers",  "Імітації"); 
•    Лексичні ("Bingo!", "Виправ помилку", " Що зайве?"); 
•    Орфографічні ("Запам’ятай слова", "З двох – третє"); 
•    Граматичні ("Що він робить?", "Лотерея", "Додай своє слово"); 
•    Мовленнєві ("Зарядка", "Знайдіть відмінності", "Let’s fly"). 
Гра під час перевірки знань дозволяє більш творчо підходити до 

оцінювання , а також залучати до роботи всіх учнів класу. Інколи гра може 
бути фоном для побудови всього уроку. Для цього необхідно знайти образ 
того, кому діти довірятимуть, кого сприймуть як реальну істоту. Щоб знайти 
такий образ, учителю знадобиться фантазія. Найефективніше використати 
ляльку, або м'яку іграшку, яка б зацікавила дітей і викликала позитивні 
емоції,– здивування, захоплення [3, с.128]. 

Наступним способом урізноманітнити навчальну діяльность – ігрові 
вправи, які відомі учням з раннього дитинства. Наприклад "Зіпсований 
телефон" (“Chinese whispers" або “Telephone game"). Діти намагаються 
якомога чіткіше вимовляти пошепки почуте слово, щоб воно дійшло до 
останнього гравця і зберегло свою первинну форму. Також  ефективним є 
використання дидактичних ігор при вивченні граматичних структур, яке 
потребує багатократного їх повторення, стомлює дітей своєю 
одноманітністю, а затрачені зусилля не приносять швидкого задоволення. 
Зробити нудну роботу більш цікавою допоможуть ігри. 

У навчанні англійської мови молодших школярів з-поміж 
дидактичних ігор особливої уваги варто надавати, на наш погляд, 
застосуванню буквеним іграм (Word Games), які є своєрідними загадками, 
в яких учням потрібно відгадати слово або фразу, написані незвичним 
способом. Для того, щоб відгадати слово, необхідно змінити їх 
послідовність, порядок читання, додати або вилучити окремі букви.  

Учитель англійської мови в початкових класах у своїй 
діяльності має враховувати такі вимоги до дидактичних ігор: 
1. Гра повинна стимулювати мотивацію навчання, викликати в 

школяра інтерес і бажання добре виконати завдання, її слід проводити на 
основі ситуації, адекватної реальної ситуації спілкування. 

2. Гру потрібно добре підготувати з точки зору як змісту,так і форми, 
чітко організувати. Важливо, щоб учні були переконані в необхідності добре 
виконати те або інше завдання. Тільки за цієї умови їхня мова буде 
природною й переконливою. 

3. Правила гри повинні бути прийняті всією групою. 
4. Вона неодмінно проводиться в доброзичливій, творчій атмосфері, 

викликає в школярів відчуття задоволення, радості. Чим вільніше відчуває 
себе учень у ході гри, тим ініціативніше він буде в спілкуванні. Із часом у 
нього з'явиться відчуття впевненості у своїх силах. 

5. Гра організовується таким чином, щоб учні могли в активному 
мовному спілкуванні з максимальною ефективністю використовувати 
мовний матеріал, який відпрацьовується. 

6. Учитель неодмінно вірить у гру, у її ефективність. Тільки за цієї 
умови він зможе досягти добрих результатів. 

7. Велику значущість додає вміння вчителя встановити контакт із 
дітьми. Створення сприятливої, доброзичливої атмосфери на занятті – 
дуже важливий чинник, значення якого важко переоцінити [4, с.230]. 
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Отже, ми вважаємо, що гра – один з ефективних прийомів навчання. 
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Науково-обґрунтоване та методично дозоване використання різноманітних 
дидактичних ігор, зокрема буквених, у процесі навчання молодших 
школярів англійської мови сприяє підвищенню мотивації молодших 
школярів до вивчення означеної мови, сприяє значній активізації 
навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх самостійності, 
творчого потенціалу, інтелектуальних здібностей, полегшує засвоєння 
навчального матеріалу, робить процес навчання англійської мови більш 
змістовним, динамічним та ефективним. 

Перспективи подальших розвитку ми вбачаємо в дослідженні 
технології застосування рольових ігор на уроках англійської мови у 
початковій школі. 
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Науковий керівник: Кириченко О.М. 
 
З розвитком нових інформаційних технологій у сучасного користувача 

комп’ютером з’являється велика кількість проблем. Адже використання 
комп’ютера на пряму пов’язане з використанням програмного 
забезпечення. Саме тут вони й з’являються, бо більша кількість 
користувачів на своїх машинах використовує (встановлює) програмне 
забезпечення сімейства Windows, яке є платним. Для того щоб заощадити 
кошти встановлюють піратські копії програм які не є ліцензійними. 
Використання неліцензійного програмного забезпечення карається 
законодавством, тому що це пряме порушення прав власника продукції. 
Існує вільне програмне забезпечення за допомогою якого можна без 
особливих втрат замінити платне програмне забезпечення. 
Вільне програмне забезпечення – програмне забезпечення, яке надає 
користувачу ряд свобод: 

• запускати програму ("свобода 1"); 

• вивчати й змінювати її початковий код відповідно до власних потреб 
("свобода 2"); 

• вільно розповсюджувати копії програми ("свобода 3"); 

• розповсюджувати модифіковані версії програми ("свобода 4") 
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Для звичайних юзерів (користувачів) це можна пояснити так: вільні 
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програмні продукти можна без страху та безкоштовно використовувати в 
себе на комп’ютері, ділитися ними з друзями і все це цілком легально і 
законно!!! 

Вільне програмне забезпечення нерідко використовують для 
розкрутки певної новоствореної програми. Це дає змогу швидко перевірити 
правильність роботи програми, усунути помилки, а вже потім продавати за 
гроші. 

Для читача дана стаття розкриє всю необхідність використовувати 
саме вільне програмне забезпечення, бо як свідчать дані на початок 2016 
р., рівень використання піратського ПЗ перевищує 80% і якщо раптом 
використання піратського ПЗ в "домашніх умовах" почне серйозно 
відслідковуватись законом то всі користувачі операційних систем  та 
програм, які повинні бути ліцензійними, будуть вимушені сплатити штрафи 
власникам даних програм. Слідуючи прикладу Європи, Україна повинна 
перейти на використання вільного програмного забезпечення. Операційну 
систему Windows можна замінити на Linux, офісний пакет MS Office – 
вільним Open чи LibreOffice’ом, редактор зображень Photoshop – 
безкоштовним але зручним Gimp’ом. 

Проте я згоден, що в деяких випадках замінити платні програми 
буде складно, адже втрачаються певні функції. Для домашніх умов, я 
впевнений, використання "Вільних програм" буде більш ніж достатнім. 
Якщо говорити про розваги, а точніше ігри, то їх більшість на домашніх 
комп’ютерах є також піратською і за їхнє використання також доведеться 
платити штраф -- люди самі будуть відмовлятися від їхнього використання. 
Однак вихід є!!! Для операційної системи Linux існує безліч безкоштовних 
програм які можна завантажити з інтернету. 

Але якщо наше суспільство стане ідеальним і відмовиться від 
використання піратських програм, то флагмани відомих софтверних 
компаній почнуть зазнавати збитків і через це на даний час вони не 
звертають уваги на те що їхні програми використовуються у піратському 
варіанті. 

Тож чи використовувати піратське ПЗ чи вільне  – вирішувати вам. 
Оскільки ми усі йдемо вперед і завжди розвиваємось і прагнемо стати 
справжніми європейцями, то і дотримуватися слід європейських норм щодо 
виконання законів, зокрема закону про авторське право. Використовуйте 
тільки ліцензійні програмні продукти, однак пам’ятайте, що комерційні 
програми не єдиноможливі. Вибір є завжди... 
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українських письменників. Його творчість стала прикладом для цілої 
плеяди визначних майстрів слова XIX ст. Він зміг органічно поєднати у своїх 
творах риси романтизму і реалізму. Згодом Т. Шевченко став символом 
боротьби за свободу і патріотизм. Важливу роль у творчості Кобзаря 
відіграли історія та символіка кольорів, жестів, звуків. 

Символ – це умовне позначення якогось предмета, явища або 
поняття; розпізнавальний знак [1]. Його у творчості Т. Шевченка 
досліджували В. Білий, В. Городін, Т. Грабович, В. Кононенко. А саме 
функціонування кольорів-символів у текстах Кобзаря – І. Небеленчук, 
О. Доценко.  

Отже, символіка кольорів – значення, набуте різними кольорами для 
вираження тих чи інших настроїв, почуттів, ідей [1]. 

Ми дослідили окремі твори Т. Шевченка на наповнення та 
функціонування символіки кольорів; спробували з’ясувати, що саме 
символи великою мірою створюють незвичайний, самобутній і своєрідний 
характер художніх творів Кобзаря. Отже, мета статті полягає в описі 
кольорів-символів, які вживаються в поетичному мовленні Т. Шевченка. 

Для аналізу творів письменника ми обрали історично-героїчну поему 
"Гайдамаки", яка була створена 1841 року. Її ідея: заклик до боротьби за 
незалежність, возвеличення національно-визвольного руху в Україні та 
його героїв; засудження нікчемності, боягузтва, історичного безпам’ятства 
українців [5]. Твір складається зі вступу, "Інродукції", 10 розділів, "Епілогу", 
"Передмови" та звернення "Панове субскрибенти!". 

Ми спостерігаємо у творі як ахроматичні, так і хроматичні кольори. 
Виділивши різні типи та види кольорів у тексті поеми "Гайдамаки", ми 
вмістили їх у таблицю. 
 

Типи та види кольорів 
 

Тип Колір Приклади 

А
х

р
о

м
а

т
и

ч
н

і 

Білий 1. Світить білолиций на всю Україну, 
// Світить… а чи бачить мою 
сиротину, // Оксану з Вільшани, мою 
сиротину? 
2. Одно добро, одна слава – // Біліє 
хустина, // Тай ту знімуть… 
3. Білі рученята – мліють-обіймають. 
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утирає. // Довго, довго оглядався, // Та 
й не видко стало. // Одна чорна серед 
степу // Могила осталась. 
2. А хто такий // У чорній киреї // 
Через базар переходить? 
3. Сини мої любі, мої чорноброві! // Де 
ви поховались? Крові мені, крові! // 
Шляхетської крові, бо хочеться пить. 
// Хочеться дивитьсь, як вона чорніє, 
// Хочеться напитись… Чом вітер не 
віє,  // Ляхів не навіє?.. Тяжко мені 
жить! 
4. Йде Залізняк Чорним шляхом, // За 
ним гайдамаки. 
5. А надто вам розказать би,  // Як 
козак чорнявий // Під вербою, над 
водою, // Обнявшись, сумує… 

Сірий 1. Мене шукав, мене найшов, // Орел 
сизокрилий! // Прилітай же, мій 
соколе, // Мій голубе сизий! 
2.  А друга заплаче. // "Там Оксана, 
там весело // І в сірій свитині; // А 
тут… а тут… що ще буде? // Може, 
ще загину". 

Х
р

о
м

а
т
и

ч
н

і 

Т
е
п

л
і 

Червоний 1. Поцілував мертвих в очі, // 
Хрестить, накриває // Червоною 
китайкою // Голови козачі. 
2.  У Лисянці, не в свитині – // В 
червонім жупані, // Сидить один та 
думає: // "Де моя Оксана?.." 
3. Сама в найми піду, // Діток в школу 
оддам, // А червоним черевичкам // 
Таки дам, таки дам! 
4. Довго, довго кров степами // Текла-
червоніла. 
5. Із-за лісу, з-за туману, // Місяць 
випливає, // Червоніє, круглолиций, // 
Горить, а не сяє. 
6. Базари, де військо, як море червоне. 
7. Як квіточка в гаю, // Червоніє…  

Золотий 1. Оживуть гетьмани в золотім 
жупані. 

Жовтий 1. І листя пожовкле вітри рознесли. 
2.Нема Богдана – червонять // І 
Жовті Води… 

Рожевий 1. Вона вас любила, рожевії квіти, // І 
про вашу долю любила співать. 
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зеленіє; // Не чуть плачу, ні гармати, 
// Тілько вітер віє, // Нагинає верби в 
гаї, // А тирсу на полі. // Все замовкло. 
// Нехай мовчить: // Така божа воля. 
2. Зелена діброва, // І темний гай, і 
Дніпр дужий, // І високі гори. // Небо, 
зорі, добро, люде // І лютеє горе – // 
Все пропало, все! 
3. Текла, текла та й висохла; // Степи 
зеленіють. 
4. "Ночували гайдамаки // В зеленій 
діброві, // На припоні пасли коні, // 
Сідлані готові…" 

Блакитний 1. Як небо блакитне – нема йому 
краю, // Так душі почину і краю немає. 

Синій 1. Так думав, ідучи в латаній свитині, 
// Сердега Ярема з свяченим в руках. // 
А Дніпро мов підслухав: широкий та 
синій. 
2. Ой Дніпре мій, Дніпре, широкий та 
дужий! // Багато ти, батьку, у море 
носив // Козацької крові; ще понесеш, 
друже! // Червонив ти синє, та не 
напоїв; // А сю ніч уп’єшся. 
3. Діди лежать, а над ними // Моголи 
синіють. 
4. Ні за синім морем // Нема кращої за 
тебе! 

Коричневий 1. Полюбила стан високий // І карії очі, 
// Полюбила, як уміла, як серденько 
хоче. 
2. А ти не побачиш, як ворон клює // Ті 
карії очі, ті очі козачі, // Що ти 
цілувала, серденько моє! 

 
Найчастіше Т. Шевченко у поемі "Гайдамаки" використовує теплі 

хроматичні кольори, серед них: червоний, золотий, жовтий, рожевий. Вони 
виконують експресивну функцію. Часто вживається червоний колір – 
символ крові й вогню [3]. У ньому висвітлюються  дві сторони життя: перша 
– енергія і молодість (образи дівчат і козаків: "У червоному жупані, // І 
золото, і слава є, // Та нема Оксани"); друга – ворожнеча, жага до помсти, 
агресивність (описи битв і страждань: "Вечеряють, а кругом їх // Пекло 
червоніє", "Зайнялася Смілянщина, // Хмара червоніє"). Золотий – 
символ багатства, слави. Якщо золото втрачає свою святість, то воно стає 
символікою тлінної наживи (ненаситність польських панів). Жовтий – 
символ тепла, радощів і поваги [2]. Це колір стиглого колоса, через який він 
уособлює сонячне світло. Він може мати і суперечливе значення: з однієї 
сторони, це – колір тепла, а з іншої – колір опалого листя та достиглих 
хлібів, що означає завершення, кінець, а інколи і загибель. Т. Шевченко 
використовує власну назву з цим кольором (Жовті Води). Рожевий 
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відображає романтичність, доброту, ніжність і мрійливість [4]. Він 
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асоціюється з квітами. 
У свою чергу письменник вживає холодні хроматичні кольори для 

опису пейзажів. Синій – символ постійності й безконечності [2]: саме так Т. 
Шевченку бачиться морська далечінь і небесна блакить. Стихія кольору – 
вода ("І синього моря, щоб вилить люте, // І Дніпра не стане", "Як козаки 
на байдаках // Пороги минали, // Як гуляли по синьому, // Грілися в 
Скутарі…"). Зелений – символ природи і молодості [4]. Він виступає 
кольором надії на злагоду, мир і спокій. Український народ асоціює зелений 
колір з новими надіями і починаннями, весною, зростанням та свободою ("У 
темному гаю, в зеленій діброві, // На припоні коні отаву скубуть; // 
Осідлані коні, вороні готові"). Блакитний – символізує недосяжність, вічний 
спокій, меланхолійність [3]. Цей колір заспокійливий, сприяє фізичному і 
розумовому розслабленню, створює атмосферу безпеки і довіри. 
Коричневий – символ рівноваги між чорним (горе, смерть) і червоним 
(кохання, вогонь) кольорами. 

Ахроматичні кольори (білий, сірий, чорний) ми спостерігаємо при 
зображенні зовнішності та внутрішнього світу людини. Білий – символ 
чистоти і радості [2]. Письменник часто використовує його для опису 
персонажів ("Сумно, сумно серед неба // Сяє білолиций", "Білі рученята // 
Розкидала, розкрилася…"). Сірий не несе практично ніякої інформації і не 
робить ніякого впливу на психіку людини [3]. Він часто служить символом 
різних речей і понять ("Я тобі не пара: я в сірій свитині, // А ти 
титарівна"). Чорний – символ темряви, гріха, зла і смерті [2]. Цей колір 
здавна асоціювався з чимось негативним, таємним і невідомим. Виступає 
символом глибокого трауру і тяжкого горя ("Страшний суд // Ляхи в Україну 
несуть – // І заридають чорні гори", "Вітер повівав, // Степ чорніє, і 
могила // З вітром розмовляє"). 

Отже, історично-героїчна поема Т Шевченка "Гайдамаки" насичена 
колористикою. Оточуючі нас кольори і їх відтінки володіють власними 
психічними смислами, символізують споконвічні, стійкі цінності і створюють 
свою багатозначну систему. Т. Шевченко розуміє значення кожного слова, 
а також закладену  в нього інформацію, образність та експресивність. 
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Формування ціннісно-орієнтаційної сфери особистості відбу-
вається в умовах цілеспрямованого і спеціально організованого навчально-
виховного процесу. Цілий ряд дослідників схиляються до думки про те, що 
проблема ціннісних орієнтацій тісно пов’язана з соціально-педагогічним 
процесом, який є засобом пізнання та розвитку цінностей. Специфічно 
організований навчально-виховний процес стимулює трансформацію 
об’єктивних цінностей у потреби особистості.  

Для виконання поставлених у дослідженні завдань ми розкриємо 
зміст основних понять. 

Соціальний процес –  послідовна зміна стану суспільства чи його 
окремих систем; виступає як рух  у часі ряду подій, суб’єктами яких є великі 
групи людей. У цьому процесі поєднуються діалектичні зміни і стійкість, 
безперервність.  

Соціальний процес за своєю сутністю в деякій мірі близький до 
педагогічного процесу і включає пені його складові елементи. Суть 
педагогічного процесу полягає у цілеспрямованій, свідомо організованій, 
динамічній взаємодії вихователів та вихованців, у процесі якої вирішуються 
суспільно необхідні завдання освіти і гармонійного виховання. Це цілісний 
процес, що органічно поєднує навчання, виховання та розвиток вихованців.  

Таким чином, під соціально-педагогічним процесом розуміють 
діяльність, спрямовану на надання допомоги дитині у процесі її соціалізації, 
засвоєння нею соціокультурного досвіду і на створення умов для її  
самореалізації у суспільстві [11, с. 272 ]. 

В умовах соціально-економічного розвитку нашого суспільства 
суттєво змінюється ставлення до сучасного школяра: акцент переноситься 
на особистісні аспекти і особливості його внутрішнього світу (погляди, 
спрямованість, ціннісні орієнтації). На кожному віковому етапі особистість 
займає певне місце в системі відповідних їй суспільних відносин. У процесі 
засвоєння соціального досвіду, формування власних смаків, оцінок 
дійсності відбувається становлення і розвиток системи ціннісних орієнтацій.  

Ціннісні орієнтації є складним утворенням, яке є головною 
характеристикою особистості  у її ставленні до суспільства і самої себе. В 
них проявляються різні рівні взаємодії,  внутрішній і зовнішній ступінь 
усвідомлення оточуючого світу і власного "Я", специфіка життєвого досвіду 
особистості, її потреб, інтересів, ідеалів, здібностей, – все, що характеризує 
особистісні особливості індивідуальності.  

Ціннісні орієнтації є стрижневим утворенням особистості, являють 
собою соціально детерміновану систему цінностей, найбільш значиму для 
особистості і прийняту нею, виступають механізмом саморегуляції 
поведінки і діяльності, визначають особливості професійної діяльності. 

Ціннісні орієнтації – відображення у свідомості людини цінностей, 
які визначаються нею в якості стратегічних життєвих цілей і загальних 
світоглядних орієнтирів [1,  с.23]. 
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орієнтацій є цінності. В сучасній психології поняття ціннісні орієнтації та 
цінності не ототожнюють.  

Насамперед з’ясуємо сутність поняття "цінності".  
Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проб-

леми дає підстави стверджувати, що існує більше чотирьохсот наукових 
визначень поняття цінностей. Вони мають як дуже широкий сенс, так і 
зводять це поняття до одного з явищ мотиваційного процесу. 

У культурі та літературі цінності спочатку асоціювалися з такими 
поняттями як гідність, досконалість, гармонійність, закінченість якогось 
процесу. З одного боку, смислове навантаження поняття цінність 
відображає характеристику зовнішніх властивостей предметів і явищ, які є 
об'єктом ціннісного ставлення з боку людини. З іншого боку, поняття 
цінність включає психологічні характеристики особистості, які є суб'єктом 
ціннісних стосунків і реалізують духовно-етичні ідеали. І, нарешті, поняттям 
цінність можна характеризувати взаємини між людьми, людське 
спілкування і взаємодію, завдяки якій цінності набувають значущості, 
духовного і загальнолюдського статусу. 

Якнайповніше визначення цінності, що відображає багато-
плановість зазначеного поняття і його синтетичний характер, наводиться у 
філософському словнику: "Цінність – 1. Поняття, яке характеризує 
"граничні", безумовні основи людського буття. 2. Значення певних 
предметів, явищ, процесів для людини, соціальних груп, суспільства 
загалом. Вказані два сенси поняття "цінностей" часто розходяться, а 
деколи і суперечать один одному: те, що у філософії розглядається як 
цінності – свобода, добро, істина, – для окремої людини може і не 
представляти інтересу. У свою чергу, конкретні предмети, які цінні для 
індивіда, у філософському сенсі не є цінностями" [8, с. 423]. 

Узагальнюючи філософсько-антропологічне розуміння цінностей 
можна виокремити наступні аспекти: 

1) усвідомленість цінностей: цінності – нормативна форма життєвих 
орієнтацій людей, вони є суспільно-значущими регулювальниками 
людської діяльності як певні оцінки і стереотипи, які допомагають людині 
мислити і діяти в соціально-економічному середовищі, що змінюється; 

2) втіленість цінностей в людському житті в різних формах – це наочні 
або ідеальні (духовні) цінності; 

3) протилежна спрямованість цінностей, з одного боку, та їх 
взаємозв'язок, з іншого, як ідеалу з реальністю; 

4) включеність цінностей в оцінну і сенсотворчу діяльність людини. 
У науковій літературі, присвяченій проблемі цінностей, можна 

виокремити декілька підходів до розуміння зазначеного феномену. 
До першого, і найбільш широкого підходу є сенс зарахувати ті 

визначення, які роблять акцент на здатності речей (явищ, процесів, ідей, 
ідеалів тощо) виступати засобом задоволення потреб та інтересів людей, 
служити суспільному прогресу і всебічному розвиткові особистості. Ось 
типова формула цієї групи: "Цінності є суттю предмету, явища і їх 
властивостей, які потрібні (необхідні, корисні, приємні) людям певного 
суспільства або класу, і окремої особистості як засоби задоволення її 
потреб та інтересів, а також – це ідеї і спонуки як норма, мета або ідеал" [2, 
с. 31]. 

Другий підхід до розуміння цінностей формально досить близький 
до першого, але в той же час і помітно відрізняється від нього. У ньому увага 



СЕРЦЕ – ВІДДАНЕ НАРОДОВІ  

(до 160-річчя від дня народження Івана Яковича Франка) 

 

 

У серпні цього року виповнилося 160 років від дня народження 
 Івана Франка,всесвітньо знаного поета, прозаїка, 
драматурга, публіциста, перекладача й видатного вченого,  
номінованого на Нобелівську премію, якої він був гідний. 
З цієї нагоди вміщуємо до збірника матеріали, присвячені  
творчості видатного українського діяча. 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ІВАНА ЯКОВИЧА ФРАНКА 
 

Анна Болотненко, 
студентка ІІ курсу 

відділення"Початкова освіта", 
Прилуцький гуманітарно-педагогічний 

коледж ім. І.Я.Франка. 
Науковий керівник: Кочерга О.М., к.п.н. 

474 
 

акцентується на значущості речей, явищ, процесів, ідей для 
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життєдіяльності соціальних суб'єктів, їх потреб і інтересів. Одне формулю-
вання знаходимо у класичній праці В.А. Василенка. Автор зазначає, що 
цінність є нічим іншим, як моментом значення якого-небудь явища, речі, 
вчинку, взагалі сущого для життєдіяльності певної людини, класу, 
суспільства; та вказує на роль цього сущого в її житті. Цю думку ніби 
доповнює болгарський дослідник С. Тасаєв, який вважає, що цінності – це 
всі важливі для людини реальні або уявні предмети і явища (у тому числі 
сама людина як вища цінність), які вона оцінює, обирає і використовує для 
прогресу суспільства і розвитку людської особистості [9]. 

Третій підхід акцентує увагу на тому, що цінність є специфічною 
формою прояву взаємодії між суб'єктом і об'єктом з приводу задоволення 
потреб і інтересів суб'єкта, тобто, цінність є моментом практичної взаємодії 
з дійсністю, яка відноситься до того, що можна цінувати, оцінювати, 
приймати або відхиляти, перетворювати на мотив і мету поведінки [14]. 

Трохи інший аспект цінностей підкреслює І.Т. Фролов, який вважає 
що цінність – це своєрідна форма прояву співвідношення між суб'єктом і 
об'єктом, при якому властивості об'єкту піддаються оцінці відповідно до 
того, як вони задовольняють потреби суб'єкта. Ця група визначень 
цінностей підкреслює, як бачимо, не стільки значущість зовнішніх об'єктів 
для суб'єкта, скільки його власне ставлення до них, яке виражається за 
допомогою оцінки. Не можемо не зазначити, що визначення другої і третьої 
груп вельми близькі за своїм сенсом. 

Існує, нарешті, четвертий підхід у розумінні цінностей. Характерна 
його особливість у розумінні того, що цінності – це специфічні утворення 
свідомості; в структурі суспільної та індивідуальної свідомості вони є 
ідеалами, узагальненими уявленнями про блага, яким віддається перевага, 
і прийнятні способи їх здобуття; також вони є ідеальними критеріями оцінки 
й орієнтаціями особистості та суспільства. Таке формулювання вказує на 
якісну особливість інтерпретації суті цінностей як суб'єктивних уявлень про 
щось стабільно значуще, і це помітно відрізняється від попередніх позицій. 

У сучасній науковій літературі розрізняють і класифікують цінності 
за багатьма критеріями: за суб'єктом – цінності суспільства, народу, нації, 
колективу, індивіда; за типом потреби суб'єкта – цінності моральні, 
релігійні, економічні, фізичні та інші; за об'єктивними характеристиками 
явищ, які виступають цінностями матеріальними духовними тощо. 

Матеріальні цінності, до яких відносяться їжа, одяг, предмети 
побуту, житлові умови, знаряддя праці, засоби виробництва слугують для 
збереження життя, створення певних умов існування. Найважливіша 
сторона матеріальних цінностей полягає в тому, що вони опосередковані 
людською працею, суспільним виробництвом. Праця, яка сама по собі є 
цінністю та необхідною умовою існування суспільства, виробляє цінності, 
як матеріального, так і духовного порядку. 

Духовні цінності – це "те, що ми називаємо зазвичай десятком 
різних понять: це ідеали, норми, цілі, це все те, чого людина прагне, що 
вона любить і що міститься в її світогляді, світобаченні, світовідчутті" [2,  с. 
31].  

Уявлення про духовні цінності мінялися з розвитком суспільства і 
людини. Можна сказати, що духовні цінності використовуються, перш за 
все, для задоволення найвищих духовних потреб індивідів в істині, добрі, 
красі. Духовні цінності, також як і матеріальні, є результатом праці, творчої 
діяльності. 
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особистості. Поняття "ціннісні орієнтації" було введено у післявоєнній 
соціальній педагогіці як аналог філософського поняття цінностей, однак 
чітке концептуальне розмежування між цими поняттями  відсутнє.  Але є 
відмінності: за параметром "загальне – індивідуальне", або ж за 
параметром "реально діюче –  рефлекторно усвідомлене" в залежності від 
того, чи визначалась наявність індивідуально-психологічних форм 
існування цінностей, відмінних від їх присутності у свідомості [2, с. 35]. 

Наука чітко розмежовує два окремих, але взаємопов’язаних 
поняття – "цінності" та "ціннісні орієнтації". Зміст поняття "цінність" 
більшість науковців пов’язує із характеристиками, властивими формам 
суспільної свідомості: значимість, нормативність, корисність, необхідність, 
доцільність [12, с. 58].  

Сучасний педагогічний інтерес до ціннісно-смислових орієнтацій у 
життєдіяльності особистості, до її особистісних смислів як до детермінантів 
її саморозвитку і одержання "живого" особистісного знання не випадковий. 
Ціннісні орієнтації в наукових працях розглядають насамперед у зв’язку із 
вихованням, культурним розвитком, соціальним становленням особистості 
Найсуттєвіше полягає в тому, – пише Б.Г. Чижевський, – що "ціннісна 
орієнтація служить своєрідним критерієм, доленосним фільтром у 
визначенні ставлення людини до матеріальних і духовних цінностей, 
системи установок, відстоюванні принципів і переконань" [15, с. 146].  

В "Українському педагогічному словнику" за редакцією С.У.Гонча-
ренка подано дефініцію поняття "ціннісні орієнтації", яке визначається як 
"вибіркова, відносно стійка система спрямованості інтересів і потреб 
особистості, зорієнтованої на певний аспект соціальних цінностей, які 
формуються в процесі соціального розвитку індивіда, його участі в 
трудовому житті; виховання людини можна розглядати як керування 
становлення або зміною її ціннісних орієнтацій" [7,  с. 357].  

Л. Орбан-Лембрик визначає ціннісні орієнтації як спрямованість 
інтересів і потреб особистості на певну ієрархію життєвих цінностей, 
схильність надавати перевагу одним цінностям і забезпечувати інші, спосіб 
диференціації особистісних об’єктів і явищ за їх особистісною значущістю.  

Ціннісні орієнтації, за визначенням О.П. Щотки, – це центральна 
характеристика особистості, мотиваційні утворення, що відображають 
ставлення людини до світу та виступають у якості способу диференціації 
об’єктів за рівнем їх суб’єктивної значущості для індивіда [17,  с. 34]. 

Ціннісні орієнтації є одним із центральних новоутворень особис-
тості, виражають свідоме ставлення людини до соціальної дійсності і в цій 
якості визначають широку мотивацію її поведінки та виявляють суттєвий 
вплив на всі сторони її діяльності. Система ціннісних орієнтацій визначає 
суттєву сторону спрямованості особистості і складає основу її поглядів на 
оточуючий світ, інших людей, на саму себе, основу світобачення, ядро 
мотивацій об’єктів дійсності та їх значущістю (позитивно-негативно).  

Спрямованість особистості виражає одну із суттєвих її характе-
ристик, яка визначає соціальну і моральну цінність особистості. Зміст 
спрямованості – це перш за все домінуюче, соціально обумовлене 
ставлення особистості до оточуючої дійсності. Саме через спрямованість 
особистості її ціннісні орієнтації знаходять своє реальне вираження в 
активній діяльності людини.  
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Р.С.Немов під ціннісними орієнтаціями розуміє те, що людина 
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особливо цінить в житті, чому вона надає особливого, позитивного 
життєвого змісту [10, с. 126]. 

Е.С. Волков визначає ціннісні орієнтації як свідомий регулятор 
соціальної поведінки особистості. Він вважає, що ціннісні орієнтації 
відіграють мотиваційну роль і визначають вибір діяльності [6,  с. 322]. 

Ціннісні  орієнтації формуються на основі вищих соціальних потреб 
і їх реалізація відбувається в загально-соціальних, соціально-класових 
умовах діяльності. Вони є складовими елементами свідомості, частиною її 
структури. У зв’язку з цим вони підкоряються принципу єдності свідомості і 
діяльності, сформульованого С.Л. Рубінштейном [13, c.130]. 

Ціннісні орієнтації формуються у певних соціально-психологічних 
умовах, конкретних ситуаціях, які детермінують поведінку людини, 
створюють її певний "горизонт бачення", і є важливою характеристикою її 
особистості, оскільки визначають її ставлення і особливості взаємодії з 
оточуючими людьми, детермінують і регулюють поведінку людини (Б.Г.Ана-
ньєв, А.Г.Здравомислов, Б.Г.Ольшанський, В.М.Мясищев, В.О.Ядов).  

Таким чином, ціннісні орієнтації як механізм соціальної регуляції 
поведінки особистості досліджуються соціальними психологами; ціннісні 
орієнтації з точки зору формування досліджуються психологами та 
педагогами; залежність між ціннісними орієнтаціями та інтересами 
особистості – філософами, соціологами, психологами, педагогами.  

Оскільки ціннісні орієнтації особистості складаються на ґрунті 
ціннісного ставлення до дійсності, то загальнокультурні цінності, включені 
індивідом мимоволі або свідомо до своєї діяльності, являють собою етапи 
усвідомлення особистістю зовнішньої системи цінностей і перетворюються 
під впливом низки чинників та в спеціально організованих умовах на 
систему внутрішньої особистісної соціально ціннісної орієнтації.  

І.Д. Бех говорить про формування особистісних цінностей як 
усвідомлених узагальнених самовартісних смислових утворень 
особистості, які утворюють внутрішній стрижень особистості [3, с. 9].  

Отже, ціннісні орієнтації – одна з найважливіших характеристик 
особистості, вони висвітлюють активність людини, прагнення до 
самовдосконалення, рівень її досягнень, сподівань, тобто всі стосунки 
особистості з оточуючим світом значною мірою залежать від того, яким 
цінностям вона віддає перевагу: як ставиться до самої себе, тобто чи є 
власне "Я" людини цінністю для неї; чи цінує вона іншу особистість; чи є 
ціннісним її ставлення до держави, громадянином якої вона є; до природи, 
що її оточує; до сім’ї, яку вона має створити; до професії, яка забезпечить 
їй успіх у житті, в нашому випадку – до знань, які вона отримує. Завдання 
освіти полягає в тому, щоб допомогти молоді здійснити свідомий вибір 
суспільних цінностей і сформувати на основі їх стійку індивідуальну 
систему орієнтацій, здатну забезпечити саморегуляцію й мотивацію 
поведінки й діяльності.  

Ціннісні орієнтації – це елементи внутрішньої структури осо-
бистості. Сюди відносяться: спрямованість, мета індивіда, механізм 
індивідуальної взаємодії. Вони є найважливішими елементами внутрішньої 
структури особистості, які закріплені життєвим досвідом індивіда, всією 
сукупністю його переживань. Ціннісні орієнтації відокремлюють значуще, 
суттєве для певної людини від незначущого, несуттєвого.  

Наявність життєвих цінностей у свідомості людини залежить як від 
вікового етапу, на якому знаходиться індивід, новоутворень цього періоду, 
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так і рівня розвитку суспільства загалом. Ціннісні орієнтації особистості не 
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тільки визначають мотивацію індивідуальної поведінки, але й складають 
світогляд людини. Вони формуються в процесі виховання і навчання. 
Причому навчання має на меті не стільки повідомити конкретні знання в 
певній галузі, скільки сприяти самореалізації особистості.  

Особистісні цінності складають внутрішню суть особистості, яку 
можна інтерпретувати як ціннісну орієнтацію. Особисті цінності набувають 
ціннісного статусу тільки при сфокусуванні особистісних зусиль на свою 
смислову сферу, на власне "Я", тобто становлення особистісних цінностей 
пов’язане з динамікою процесів усвідомлення, що включають різні види 
вербалізації і зміщення пізнавально-особистісних зусиль на власну 
смислову сферу. Ціннісні орієнтації конкретної особистості формуються і 
функціонують на основі системи цінностей, виробленої суспільством, 
нерозривно і тісно пов’язані з цим утворенням.  

Таким чином, ціннісні орієнтації – це ті стани, явища і процеси в 
довколишньому житті, які стають орієнтирами для людини, спрямовують 
формування її цілей, а також способи їх досягнення. Представленість 
життєвих цінностей у свідомості особистості залежить від вікових 
особливостей, психологічних новоутворень, загального розвитку людини.  

Важливо зазначити, що ціннісні орієнтації є ядром мотиваційно-
ціннісної сфери особистості, що характеризується єдністю процесів 
саморегуляції й усвідомленого саморозвитку. Як правило, ціннісні 
орієнтації виявляють себе в процесі діяльності, через оцінку, причому 
оцінка може бути як актуальною, так і потенційною. Можна стверджувати, 
що ціннісні орієнтації безпосередньо пов’язані з діяльністю, яка дозволяє 
дуже точно орієнтуватися в ціннісному полі особистості. Більш того, вони 
багато в чому визначають поведінку людини і виступають її регулятором. 

Як важлива складова у структурі особистості ціннісні орієнтації у 
своїй основі інтегрують мотиваційний, когнітивний, емоційний та оціночний 
компоненти. За своєю природою вони гнучкі, вільно обираються, а тому, 
відповідно, всесторонньо враховують індивідуальні інтереси та потреби 
людини, зв'язок між особистістю та суспільством, інститутами соціалізації, 
культурою, цінностями. 

Ціннісні орієнтації – це  елементи внутрішньої структури особис-
тості, які формуються і закріпляються життєвим досвідом індивіда у 
процесах соціальної адаптації та соціалізації. Вони відділяють значуще для 
окремо взятої особистості від несуттєвого через сприйняття чи не 
сприйняття певних цінностей. Цінності ж, у свою чергу, усвідомлюються як 
певна основа для сенсу та мети життя, а також визначають засоби 
реалізації останніх. 

На відміну від соціальних установок, ціннісні орієнтації усвідомлю-
ються, вони визначають певну ієрархію сприйняття умов життєдіяльності 
особистості як на актуальному рівні сьогодення, так і на віддалену 
майбутню перспективу. Найбільш чіткий вияв ціннісних орієнтацій можна 
знайти в ситуаціях прийняття відповідальних рішень, які мають віддалені 
наслідки та зумовлюють подальше життя індивіда. Завдяки цьому 
феномену забезпечуються цілісність і стійкість особистості, визначаються 
структури свідомості, програми і стратегії діяльності, структурується та 
організовується мотиваційна сфера. Особистість орієнтується на конкретні 
об'єкти, види діяльності чи спілкування як засіб досягнення своєї мети. 

Таким чином, ціннісні орієнтації – це перш за все вибір чи відки-
дання певних життєвих сенсів  та готовність чи неготовність вести себе у 
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відповідності з ними. Вони задають загальну спрямованість інтересам та 
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прагненням особистості, вибудовують ієрархію індивідуального вибору у 
будь-якій сфері, формують цільову й мотиваційну програму поведінки, 
визначають рівень домагань та міру рішучості для реалізації власного 
плану життя. 

Ціннісні орієнтації проявляються і розкриваються через оціню-
вання себе, інших, життєвих обставин, через уміння структурувати життєві 
ситуації, приймати рішення в конфліктних ситуаціях та знаходити вихід у 
проблемних. Вони визначають загальну лінію поведінки в умовах 
екзистенційного та морального вибору через уміння задавати і змінювати 
домінанти власної життєдіяльності. В ситуаціях особистісної кризи або коли 
особистісну кризу провокує соціальна, людина має можливість підтвердити 
актуальність своїх ціннісних установок, або побачити необхідність їх зміни 
чи корекції. Задумуючись над сенсом життя чи радикально змінюючи його 
вектор, людина часто знаходить протиріччя у сфері цінностей, яким 
послуговувалась ще донедавна. У таких випадках успішність розв'язання 
криз та мінімізація втрат багато в чому залежать від розвитку особистісної 
рефлексії, динамічних характеристик та відкритості ядра Я-Коцепції до 
змін. Ядро Я-концепції, як відомо, включає ціннісно-смислові установки 
особистості, в основному позитивні уявлення про себе, самість та 
автентичність. 

Несуперечливість та цільність систем ціннісних орієнтацій може 
розглядатись як показник стійкості і автономності особистості. Відповідно, 
суперечливість і розірваність – як свідчення незрілості, можливо, 
маргінальності особистості. Така особистість не може оцінити ситуації і 
прийняти адекватне рішення або діє за раз і назавжди визначеним 
стереотипом, проявляє розбіжність між вербальним та невербальним 
рівнями самопрезентації.  

В сучасних умовах динамічної зміни соціальних систем, особистісні 
цінності людини, культурні цінності різних прошарків суспільства, 
метакультурні цінності різних народів та етносів часто не узгоджуються між 
собою, а навіть суперечать одні одним. А тому, ціннісні орієнтації є 
системою гнучкою, в якій закладений вільний вибір, а відповідно і всебічне 
врахування індивідуальних інтересів та потреб особистості. Вони 
включають суспільні цінності у механізми діяльності і поведінки 
особистості. Тобто, в них реалізується вибірковість людської поведінки, 
уявлення індивіда про сенс життя. 

Сукупність сталих ціннісних орієнтацій утворює свого роду вісь 
свідомості, яка забезпечує стійкість особистості, спадкоємність певного 
типу поведінки і діяльності, виражену в спрямованості потреб й інтересів. 
Ціннісні орієнтації систематизують інтереси і потреби, визначаючи одні з 
них як більш значущі для індивіда, інші – як менш значимі. 

Зумовлюючи напрямок потреб і інтересів, ціннісні орієнтації 
детермінують всю мотиваційну систему особистості і її спрямованість. Тому 
ціннісні орієнтації виступають найважливішим чинником, який регулює, 
детермінує мотивацію поведінки, що зрештою визначає цілісність 
особистості. Як відзначає О.В. Шорохова, "цілісність особистості, її стійкість 
в соціальному плані є стійкістю її ціннісних орієнтації, довкола яких 
групуються установки особистості, її інтереси" [16,  с. 28]. 

На підставі ціннісних орієнтацій формуються переконання 
особистості, які об'єднуються в систему і складають її духовну культуру. 
Тому ціннісні орієнтації є віддзеркаленням єства конкретної людини, як 
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соціального суб'єкта. У ціннісних орієнтаціях виражається самоствер-
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дження особистості, її самореалізація. 
Ціннісні орієнтації діють як на рівні свідомості, так і на підсвідомому 

рівні, визначаючи спрямованість вольових зусиль, уваги, інтелекту. Ряд 
дослідників відзначає, що основною функцією ціннісних орієнтацій є 
регулювання поведінки людей. Виробляючи систему ціннісних орієнтацій, 
особистість активно включається в систему суспільних стосунків, причому 
ціннісні орієнтації визначають тип поведінки і діяльності [4, с.6]. 

Ціннісні орієнтації визначають цілі діяльності і засоби їх 
досягнення: від змісту ціннісних орієнтацій індивіда залежить, як він 
сприймає ту або іншу ситуацію, які завдання ставить перед собою, який 
спосіб дії обере.  

Ціннісні орієнтації – це динамічна, ієрархічна система цінностей, 
яка постійно розвивається і віддзеркалює ті, які склалися в результаті 
взаємодії особистості і суспільства. 

Ціннісні орієнтації особистості виконують ряд важливих функцій: 
- гармонізують і інтегрують духовний світ індивіда, визначаючи його 
соціальну значущість; 
- визначають цілісність, унікальність і неповторність особистості; 
- регулюють поведінку і діяльність людини в суспільстві, визначаючи її дії і 
вчинки. 

Розвинені ціннісні орієнтації – ознака зрілості особистості, показник 
міри її соціалізації. Стійкість і несуперечлива сукупність ціннісних орієнтацій 
забезпечує такі якості особистості, як цілісність, надійність, вірність певним 
принципам та ідеалам, здатність до вольових зусиль в ім'я цих ідеалів і 
цінностей, активність життєвої позиції. Нерозвиненість ціннісних орієнтацій 
– ознака  інфантилізму, панування зовнішніх стимул-реакцій у внутрішній 
структурі особистості, ознака безпосередності дії об'єкту прагнення на 
потребу [8, с.423.]. 

Цінності суспільства, заломлені через індивідуальну життє-
діяльність, відбиваються в психологічній структурі людини у формі 
особистих цінностей. Чим більше цінність пов'язана із задоволенням 
якихось суттєвих особистих потреб, тим вона значиміша, тим більш стійкий 
її сенс для людини. 

Слід зазначити, що система ціннісних орієнтацій людини, які 
відображають спосіб її ставлення до когось чи до чогось у психології 
розглядається як позиція особистості [5, с. 223.]. У ній виділяють три 
компоненти: 

- інтелектуальний – знання про щось як суб’єктивний образ 
об’єктивного ставлення; 

- емоційний – як переживання ставлення; 
- поведінковий, що реалізує спосіб активності до об’єкта 

ставлення. 
Таким чином, ціннісні орієнтації це ті стани, явища і процеси в 

довколишньому житті, які стають орієнтирами для людини, спрямовують 
формування її цілей, а також способи їх досягнення. Представленість 
життєвих цінностей у свідомості особистості залежить від вікових 
особливостей, психологічних новоутворень, загального розвитку людини.  

Отже, особливо значущим регулятором життєдіяльності й 
поведінки людини є цінності та ціннісні орієнтації. Вони виконують подвійну 
функцію: з одного боку, вони є елементами когнітивної структури 
особистості, з іншого боку – елементами її мотиваційно-потребової сфери, 
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що спричинено двоїстим характером системи цінностей, які зумовлюються 
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одночасно індивідуальним і соціальним досвідом. 
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Прогрессирующее развитие международных контактов и связей в 

политике, экономике, культуре и других областях обуславливает ориен-
тацию современной методики обучения русскому  языку на реальные 
условия коммуникации. В качестве цели обучения выдвигается межкуль-
турная (социальная) компетенция, которая включает в себя знания 
национально-культурных свойств различных народов, правила поведения 
в типичных ситуациях общения, особенности этикета носителей языка и 
умения осуществлять своё речевое поведение в соответствии с этими 
знаниями. 

Основы интернационального воспитания были заложены учеными 
еще в XX веке. Знаменитый чешский педагог Я.А. Коменский в своей 
работе "Всеобщий совет об исправлении дел человеческих" взывал к 
реформированию системы образования и созданию условий для 
воспитания личности, способной проявлять гуманное отношение к 
человеку вне зависимости от его национальной принадлежности. Он 
отмечал важность сплочения различных народов в рамках образова-
тельной и культурной деятельности. По его мнению, образование должно 
строиться на основах пансофизма, т.е. обобщения всеобщих человеческих 
знаний и их донесения через систему образования представителям всех 
народов и культур [2,с.651]. 

Владение учащимися социокультурной компетенцией преду-
сматривает их готовность жить в поликультурном мире. Для перспективной 
деятельности ученикам необходимы предметные и фоновые знания языка, 
они должны иметь представления о реалиях другого  языка и знать их, а 
также быть знакомыми с традициями и обычаями другой страны. Это 
поможет им в будущем компетентно вести свои дела, общаться с 
партнёрами чужой страны, не испытывая дискомфорта и языкового 
комплекса. 

В.В.Сафонова акцентировала свое внимание на важности 
социокультурной компетенции для развития личности обучаемого. Суть 
заключается в том, что обучающийся, который обладает сформированной 
социокультурной компетенцией, должен не просто владеть знаниями и 
умениями, но и ориентироваться в разных видах культур и цивилизаций и 
соотносимых с ними коммуникативными нормами общения, адекватно 
интерпретировать явления и факты культуры и использовать эти 
ориентиры для выбора стратегий взаимодействия при решении личностно 
и профессионально значимых задач и проблем в различных типах 
современного межкультурного общения [3; 1]. 

В преподавании русского языка реализация социокультурного 
аспекта возможна за счет использования художественных текстов, в 
которых отображены особенности национального мышления, образа 
жизни, общественного поведения, речевого поведения и русского 
менталитета в целом. Проанализировав учебники по языку для начальных 
классов на наличие материалов, которые можно считать отвечающими 
социокультурной линии содержания обучения,  можно сделать выводы, что 
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большинство посвящены отношениям в таких социальных группах, какими 



НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ: 
РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОГО ПОШУКУ 

491 
 

являются семья, друзья. В них идёт речь об отношениях детей со 
старшими и младшими в семье, о домашних обязанностях детей, общении 
с друзьями, о поступках, как позитивных, так и негативных. Эти темы близки 
жизненному опыту детей и при надлежащем подборе материала дают 
возможность организовать интересную и полезную работу. 

Предлагаем пример презентации к уроку чтения стихотворения       
А. Барто "В зеркале"(4 класс), который направлен на формирование 
социокультурной компетентности младших школьников. 
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На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что нужно 
формировать межкультурную компетенцию уже на ранних этапах развития 
ребёнка. Необходимо помнить, что она в свою очередь является одним из 
существенных условий профессионального роста специалистов в разных 
областях. Благодаря материалам, которые поданы в учебниках, учащиеся 
начальной школы имеют возможность узнать о традициях, обычаях  
россиян, об их устном народном творчестве. Таким образом, ученики 
сопоставляют собственную культуру с культурой страны изучаемого языка 
и могут быть способными к диалогу культур. 
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розпочинає підготовку до випуску періодичного видання "Теорія і практика 
сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: науково-методичний 
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Категорії читачів: педагогічні працівники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 

студенти, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, працівники інших 

закладів та установ системи освіти. 

 

Програмові цілі: висвітлення та поширення передового 

педагогічного досвіду ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, результатів наукових 

психолого-педагогічних досліджень, присвячених актуальним проблемам 

професійної підготовки фахівців у закладах цього типу. 

 

Орієнтовні рубрики: 

 

Управління навчально-виховним процесом у сучасних коледжах, 

училищах. 

 

Теорія і методика професійної підготовки у сучасних коледжах, училищах. 

 

Педагогічний супровід становлення майбутніх фахівців у ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації. Досвід організації навчання та виховання в коледжах, 

училищах. 

 

Науково-дослідна діяльність студентів: результати творчого пошуку. 

 

Кращий педагогічний досвід у галузі професійної діяльності майбутніх 

фахівців. 

 

Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику: 

Статті обсягом 10-12 сторінок мають бути відредаговані, 
відкоректовані, оформлені з дотриманням таких вимог:  

1. назва (великими літерами жирним шрифтом, відцентрована);  
2. наступний рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора (жирним 

курсивом, праворуч); 
3. наступний рядок – назва навчального закладу (курсивом, праворуч);  
4. через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, 

розмір 14 кеглів, без переносів, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний 
відступ – 1 см; праве, ліве, верхнє, нижнє поля по 2 см;  

5. посилання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням 
порядкового номера джерела та сторінки, наприклад: [3, 22], де 3 – 
номер джерела за списком літератури, 22 – сторінка. Посилання на 
декілька джерел одночасно подаються таким чином: [3; 5; 6] або [3, 
22; 5, 46; 6, 243]; 

6. через рядок після основного тексту подається література в 
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З повагою, редакційна колегія. 
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