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Науково-методичний посібник уміщує матеріали теоретичних 

досліджень, практичного досвіду формування ключових життєвих 
компетентностей у процесі профільного навчання, досвіду упровадження 
науково-методичного супроводу, інноваційних технологій та 
інтерактивних методів. Дані матеріали відображають науково-
методичні та методологічні засади компетентнісної та профільної 
освіти, якими є: принципи компетентнісно та особистісно орієнтованої 
освіти, інтеграція, диференціація та індивідуалізація освітнього процесу. 
Висвітлюються стан і перспективи профільного навчання в ЗНЗ області 
по основних напрямках: суспільно-гуманітарному, природничо-
математичному, технологічному, художньо-естетичному, спортивному. 

Представлені матеріали передового педагогічного досвіду 
формування ключових життєвих компетентностей та організації 
профільного навчання можуть бути використані в практичній діяльності 
загальноосвітніх навчальних закладів області.  

Видання адресоване керівникам шкіл, вчителям, вихователям, 
студентам педагогічних навчальних закладів різних видів акредитації. 
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ВСТУП 
 

Формування особистості пов’язане з трансформаційними процесами 
світових освітніх систем, що приводить до зміни суспільної парадигми від 
індустріальної до інформаційної. Розвиток освіти відбувається в умовах 
потужних інтеграційних процесів, глобалізації, демократизації, створення 
єдиного інформаційного простору. Особистість повинна пристосовуватись до 
нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, 
швидко приймати рішення, вибудовувати власну життєву траєкторію. 

У педагогічній науці вже визначені науково&теоретичні основи 
компетентнісно орієнтованої та профільної освіти. Компетентність розглядається 
як інтегроване поняття, що включає в себе комплекс знань, умінь, навичок, 
ціннісних орієнтацій, пов`язаних з життєвими сферами особистості. 

Профільне навчання має широкі можливості для формування предметних, 
ключових життєвих компетентностей. У старшій школі вводиться обов’язкове 
профільне навчання у зв’язку з переходом на 12&річну освіту. Зараз постали 
нові вимоги суспільства до особистості: вона повинна бути компетентною, 
відповідальною, уміти навчатися впродовж усього життя, бути 
конкурентоспроможною відповідно до кон`юнктури ринку праці тощо. 

У рамках проекту ПРОООН, у програмі «Освітня політика та освіта 
«рівний – рівному» визначений перелік ключових життєвих компетентностей: 
громадянська, навчальна (уміння вчитись), інформаційна, комунікативна, 
соціальна, підприємницька, здоров`язберігаюча. В українській освіті 
вирішального значення набувають самоосвітня, загальнокультурна, правова та 
інші компетентності. 

Для успішного формування ключових життєвих компетентностей у 
процесі профільного навчання вчителю необхідно перейти на інноваційну 
педагогічну діяльність з використанням ефективних педагогічних технологій. 
Кожен конкретний профіль реалізується певним циклом дисциплін. Профільна 
компетентність є результатом освітнього процесу у старшій школі і визначається 
як готовність особистості самостійно одержувати та використовувати знання із 
даної профільної освітньої галузі, необхідних для її самореалізації. Процес 
профілізації старшої школи на даному етапі вимагає, щоб педагогічні 
працівники володіли методологією визначення компетентнісно орієнтованого 
змісту базових та профільних дисциплін. 

Науково&методичний посібник відображає методологічні основи 
формування ключових життєвих компетентностей у процесі профільного 
навчання. У ньому висвітлюються стан і перспективи навчання в області з 
основних напрямків: суспільно&гуманітарного, природничо&математичного, 
технологічного, художньо&естетичного, спортивного. Посібник може бути 
корисним для керівників шкіл, учителів, студентів педагогічних навчальних 
закладів різних рівнів акредитації. 

В.В. Зелюк 
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РОЗДІЛ І. НАУКОВО–ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ЖИТТЄВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ 

 
Профільна освіта у формуванні компетентної творчої  

особистості ХХІ століття 
 

Мирошниченко В.І. 
 

Модернізація сучасної освіти спрямована на забезпечення умов щодо 
включення України в міжнародний освітній простір. Особистісний підхід у 
формуванні творчої особистості передбачає забезпечення успіху в 
діяльності для кожного учня. «Успіх окрилює навіть дорослого, а тим 
більше – дитину», – говорив В.О. Сухомлинський. Профільна освіта 
покликана забезпечити успіх кожної особистості. 

Перегляд основних концепцій змісту профільної освіти передбачає 
розширення тих можливостей, які відкривають перед учнівською молоддю 
життєві компетентності. Комплекс знань, умінь і навичок є підґрунтям для 
набуття необхідних життєвих компетентностей. Набуття знань, умінь і 
навичок трансформується в компетентності і сприяє гармонійній взаємодії з 
технологічним суспільством. Уже проведене узагальнення процесу 
формування ключових життєвих компетентностей за трьома блоками: 
соціальні, мотиваційні, функціональні [2, с. 71]. 

Особистісні ціннісні орієнтації молоді спираються саме на ключові 
життєві компетентності. Життєві компетентності, що дають можливість 
особистості ефективно брати участь у багатьох соціальних сферах і роблять 
внесок у розвиток суспільства та особистісного успіху. Вони становлять 
основний набір найзагальніших понять, які включають деталізовані знання, 
уміння, навички, цінності та відносини. 

Ключові компетентності пов’язані з життєвими цілями, умінням 
співпрацювати, з розвитком відповідальності, з підготовкою особистості до 
ринку праці та ін. 

Реалізуючи ідею профільної особистісно-орієнтованої освіти, на 
уроках різних освітніх галузей вчитель має можливість формувати цілий ряд 
компетенцій, що складають в кінцевому результаті ключові життєві 
компетентності [3, c. 34]. 

Можна виділити сучасні підходи до формування ключових життєвих 
компетентностей. Головним при цьому є не предмет, якому навчаємо, а 
особистість, яку формуємо. Активність і самостійність проявляється в 
проблемних ситуаціях, що спонукають думати, аналізувати, робити 
висновки, самостійно вирішувати проблеми. Творчий компонент учня 
розвивається всебічним аналізом проблеми, пошуком різних шляхів її 
вирішення, використанням інноваційних форм та методів роботи; 
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розумінням причинно-наслідкових зв’язків. Логічне обґрунтовування своїх 
дій,  використання логічних структур та зв’язків допомагають міцнішому 
запам’ятовуванню, ніж розрізнені знання. Перспективи навчання, 
врахування особливостей особистості, її життєвого досвіду, інтересів 
оптимізує процес формування інформаційно технологічних 
компетентностей. 

Ключові компетентності мають предметний характер, формування 
яких відбувається в комплексі, при вивченні багатьох загальноосвітніх 
дисциплін. Можна виділити основні етапи процесу формування ключових 
життєвих компетентностей майбутніх фахівців: формування базових умінь і 
навичок (початковий); розробка творчих завдань із застосовуванням знань 
по всіх аспектах трудової підготовки (основний); моделювання типових 
ситуацій у навчальній діяльності (закріплюючий); оцінка та самооцінка 
рівня сформованості ключової життєвої компетентності за визначеними 
критеріями (підсумковий) [1]. 

На останньому етапі відбувається аналіз та самоаналіз досягнень і 
недоліків, підвищення рівня мотивації навчання. На цьому етапі 
застосовувався весь методичний комплекс дослідження рівня 
компетентності – тести, різнорівневі та корекційні завдання, кореляційний 
аналіз та ін. При цьому на будь-якому етапі формування можна виділити 
такі загальні елементи: мотиваційно-цільовий, що вказує на наявність 
мотиву досягнення мети, інтерес та готовність до роботи; когнітивний як 
наявність відповідних знань, умінь, і здатності використання інформаційної 
техніки; операційно-діяльнісний, що демонструє ефективність 
інформаційної діяльності із застосуванням інформаційних технологій; 
рефлексивний – забезпечує готовність до пошуку вирішення проблем, 
творчого потенціалу особистості учня. 

Профільна освіта базується на особистісно-орієнтованих підходах, що 
передбачають упровадження інноваційних  педагогічних технологій та 
інтерактивних методів навчання (робота в парах, „акваріум”, „вільний 
мікрофон”, „кейс-метод” та ін.). Ключові життєві компетентності тісно 
корелюють з комунікативною. Комунікативна мовленнєва компетентність є 
одною з ключових (відповідно до Західноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти, напрацьованих Радою Європи) і розглядається як така, що 
складається з певних компонентів: лінгвістичного, соціолінгвістичного та 
прагматичного. В процесі формування цих компетентностей 
використовуються такі режими роботи: тренінговий, діалогічний, 
монологічний, синтезований. 

Рівень сформованості ключових компетентностей залежить від 
навчального середовища, що включає в себе матеріальну базу та психолого-
педагогічний супровід цього процесу. Навчальне середовище повинне 
задовольняти всі базові потреби професійного пізнання, а зміст, методи і 
засоби організації цього пізнання повинні бути орієнтовані на розвиток 
творчих здібностей особистості. Результатом сформованості 
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компетентностей є досвід самостійної пізнавальної діяльності, що 
набувається спочатку під керівництвом учителя, а потім самостійно. 

У процесі профільного навчання важливо підвести учня до 
формування самоосвітньої компетентності. Самоосвітня компетентність 
базується на спеціально організованій педагогом діяльності, що включає 
формування таких якостей, як самостійність, спостережливість, 
відповідальність, самоорганізація, креативність. Світосприймання та 
специфіка проявляється в умінні виявляти різні форми активності та 
володіння інформаційно-технологічною компетентністю. 

При організації навчання, орієнтованого на формування ключових 
компетентностей слід мати на увазі, що розвиток навчальних здібностей 
учня відбувається не тільки через оволодіння нормативною діяльністю, а й 
через постійне збагачення інтелекту, перетворення суб’єктивного досвіду в 
джерело власного розвитку. Основним результатом формування ключових 
життєвих компетентностей повинно стати формування пізнавальних 
здібностей та вмінь здобувати потрібну інформацію протягом всього 
власного життя. При формуванні ключових життєвих компетентностей 
необхідно управляти мотиваційними процесами. Проблема мотивації – одна 
із складних проблем; на перший план висуваються пізнавальні і соціальні 
(інтерес, самоповага, самотворення) мотиви. Необхідно враховувати, що 
ключові компетентності тісно пов’язані з самоосвітніми, як системою 
здібностей, що забезпечують особистості можливість успішно вирішувати 
всі життєві завдання, успішно здійснювати життєдіяльність на рівні 
життєтворчості. 

Теоретико-методичні аспекти формування ключових життєвих 
компетентностей учнів включають інноваційні підходи, методологічні, 
філософські та психологічні основи сучасної освіти. Науково-методичний 
супровід – це система професійної педагогічної й управлінської діяльності 
щодо створення соціально-педагогічних умов для досягнення бажаного 
результату. 

Третє тисячоліття відзначається стрімким зростанням значущості 
науки і освіти в житті людства та кожної особистості. Наука і освіта повинні 
вирішувати конкретні життєві проблеми людини, тому вони повинні 
реформуватися. Перспективним напрямком реформування сфери освіти є 
впровадження профільного навчання та компетентнісно орієнтованих 
підходів у розвитку творчої, конкурентноспроможної особистості. 

 
Література: 

1. Єрмакова І. Г. Життєва компетентність особистості : науково–
методичний посібник / І. Г. Єрмакова. – К. : Богдана, 2003. – 520 с. 

2. Клепко С. Ф. Компетенізація освіти. Модернізаційні процеси в сучасній 
освіті / С. Ф. Клепко. – К : Шкільний світ, 2008. 

3. Пашко Л. Ф. Сучасні проблеми компетентністно орієнтованої та 
профільної школи (науково-теоретичний аспект) / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Колос // 
Освіта Полтавщини. Часопис. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Управління адаптивною школою: здобутки і перспективи». – Полтава, 2009. 
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Структура ключових компетентностей 
 

Клепко С.Ф. 
 

Словом «компетенізація» (компетентність (компетенція) + зація) 
позначатимемо процес фокусування освіти на впровадженні компетентнісного 
підходу. Компетнтнісно орієнтований (компетентнісний) підхід вважається 
ключовою інноваційною ідеєю сучасної освіти.  

У світовій освітній практиці розглядаються різні структури і типи 
ключових компетенцій. Проілюструємо існуючі підходи, не включаючись в 
дискусію про визначення понять "ключові компетенції", "життєві" та склад 
їхньої номенклатури. Це завдання має вирішуватися після того, як буде 
визначено їхня differentia specifica. До цього ця робота не має сенсу, яка 
необхідна буде при конструюванні національного курикулуму. 

Прихильники К-підходу відштовхуються від визначення Радою Європи 
5 ключових компетенцій, які характеризують наступні напрями: 

1. Політична і соціальна: здатність брати відповідальність, брати 
участь у прийнятті групових рішень, вирішувати конфлікти ненасильницьким 
шляхом. 

2. Життєдіяльність у багатокультурному суспільстві. Контроль за 
виявом расизму, ксенофобії, клімату нетолерантності. 

3. Володіння усною і писемною комунікацією. Володіння більш ніж 
однією мовою. 

4. Інформаційна письменність. Володіння інформаційними 
технологіями, розуміння суті їх застосування, сильних і слабих сторін 
використання інформаційних технологій. 

5. Здатність вчитися протягом всього активного життя. 
Розробники російських стандартів, наприклад, виділяють такий набір 

ключових компетенцій: 
1) компетенції у сфері пізнавальної діяльності, які ґрунтуються на 

засвоєнні способів самостійного засвоєння знань із різних джерел інформації, 
у тому числі позашкільних; 

2) компетенції у сфері суспільної діяльності (виконання ролей 
громадянина виборця, члена соціальної групи, колективу); 

3) компетенції у сфері трудової діяльності (у тому числі вміння 
аналізувати і використовувати ситуацію на ринку праці, оцінювати і 
вдосконалювати свої професійні можливості, навички самоорганізації тощо); 

4) компетенції у побутовій сфері (включаючи аспекти сімейного життя, 
збереження і зміцнення здоров'я тощо); 

5) компетенції у сфері культурної діяльності (включаючи набір шляхів і 
способів використання вільного часу, які культурно і духовно збагачують осо-
бистість). 

Навіть поверхове порівняння російського списку з переліками 
ключових компетентностей, укладених в європейських країнах, показує різну 
акцентуацію підходів у визначенні необхідних компетентностей. Якщо в 
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російському списку якості "громадянину світу" завуальовані в компетенції у 
сфері суспільної діяльності (виконання ролей громадянина тощо), то західна 
освітня політика вказує на необхідні компетентності гранично відверто і 
конкретно. 

Але тут важливе не стільки різниця в акцентах, у поняттях, скільки те, 
що компетентності, які вводяться в системи ключових, визначаються на основі 
зовнішніх щодо освіти досліджень. Наприклад, розробники стандартів і 
курикулумів у США опираються на звіт Міністерства праці США "Що 
робота вимагає від шкіл для Америки 2000"(1991) та аналогічний звіт Уряду 
Канади (І992). У цих звітах визнано, що сьогодні учням потрібно набувати 
умінь, які виходять далеко за три Rs (читання, письмо та арифметика). 
Сучасний світ вимагає високого рівня технологічних умінь майже для будь-
якої кар'єри. Вказані звіти між собою схожі і включають такі уміння, які 
визнаються необхідними для роботи у XXI ст.: 

 Основні уміння (читання, письмо, арифметика, слухання і мовлення). 
 Мислительні уміння (творче міркування, розв'язування проблем, 
доведення, метапізнання (metacognition) і системне мислення). 

 Інформаційні уміння (набуття (acquiring) і оцінювання інформації, її 
організовування і підтримка, інтерпретація і повідомлення, обробка на 
комп'ютерах). 

 Технологічні уміння. ' 
 Уміння управління-ресурсами (Resours management). 
 Міжособистісні (Interpersonal) уміння (формування команди, навчання, 
ведення переговорів і лідерство). 

  Особисті уміння (відповідальність за себе, почуття власної гідності і 
чесності (цілісності). 
Близьким до поняття уміння є якості або характеристики особистості, 

потрібні "громадянину світу": 
 Розв'язування проблем із точки зору глобальної перспективи. 
 Кооперація в роботі. 
 Розуміння, толерантне прийняття і поважання культурних відмінностей. 
 Здатність ненасильницького вирішення проблем. 
 Критичне мислення. 
 Участь у політиці. 
 Зміна свого стилю життя заради захисту довкілля. 
 Захист людських прав. 
Загальнонавчальні уміння, навички і способи діяльності 

А.В.Хуторський групує в блоки відповідних особистісних якостей, що 
підлягають розвитку: 

1) когнітивні (пізнавальні) якості – уміння відчувати навколишній світ, 
ставити питання, відшукувати причини явищ, демонструвати своє розуміння 
або нерозуміння питання тощо; 

2) креативні (творчі) якості – натхненність, фантазія, гнучкість 
розуму, чуйність до протиріч; свобода думок, почуттів, рухів; 
прогностичність; критичність; наявність своєї думки тощо; 
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3) оргдіяльність (методологічні) якості – здатність усвідомлення цілей 
навчальної діяльності та уміння їх пояснити; уміння поставити мету й орга-
нізувати її досягнення; здатність до нормотворчості; рефлексивного мислення, 
самоаналізу і самооцінки тощо; 

4) комунікативні якості зумовлені необхідністю взаємодіяти з іншими 
людьми, з об'єктами навколишнього світу і його інформаційними потоками; 
уміння відшукувати, перетворювати і передавати інформацію; виконувати 
різні соціальні ролі в групі і колективі; використовувати сучасні 
телекомунікаційні технології (електронна пошта, Інтернет) тощо; 

5) світоглядні якості, що визначають емоційно-ціннісні установки 
учня, його здатність до самопізнання і саморуху, уміння визначати своє місце і 
роль у навколишньому світі, у сім'ї, у колективі, у природі, державі, 
національні і загальнолюдські спрямування, патріотичні і толерантні якості 
особистості тощо. Перелік даних груп якостей спирається на цілісне уявлення 
про учня як людину, що має фізичну, емоційну та інтелектуальну складову, а 
також ціннісну, духовно-етичну основу життєдіяльності. 

Інтегральні характеристики якості підготовки учнів, пов'язані з їхнього 
здатністю цільового осмисленого застосування комплексу знань і способів 
діяльності стосовно певного міждисциплінарного кола питань, 
А.В. Хуторський називає освітніми компетенція ми. Освітня компетенція – це 
сукупність смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок і досвіду діяльності 
учня стосовно певного кола об'єктів реальної дійсності, необхідних для 
здійснення особистісно і соціально-значущої продуктивної діяльності. 

Ієрархію освітніх компетенцій цей автор з'ясовує відповідно до 
розділення ним змісту освіти на три складові: загальну метапредметну (для 
всіх предметів), міжпредметну (для циклу предметів або освітніх галузей) і 
предметну (для кожного навчального предмета). Встановлюється трьохрівнева 
ієрархія компетенцій: 

1) ключові компетенції – відносяться до загального (метапредметного) 
змісту освіти; 

2) загальнопредметні компетенції – відносяться до певного кола 
навчальних предметів і освітніх областей; 

3) предметні компетенції – часткові стосовно двох попередніх рівнів 
компетенції, що мають конкретний опис і можливість формування у рамках 
навчальних предметів. 

Перелік ключових освітніх компетенцій визначається на основі 
головних цілей загальної освіти, структурного подання соціального досвіду і 
досвіду особистості, а також основних видів діяльності учня, що дозволяють 
йому опановувати соціальний досвід, отримувати навички життя і практичної 
діяльності в сучасному суспільстві. З даних позицій ключовими освітніми 
компетенціями є наступні: 
1. Ціннісно-смислова компетенція. 
2. Загальнокультурна компетенція. 
3. Навчально-пізнавальна компетенція. 
4. Інформаційна компетенція. 

5. Комунікативна компетенція. 
6. Соціально-трудова компетенція. 
7. Компетенція особистісного 
самовдосконалення. 



 

 

На такому переліку ключових компетенцій у найзагальнішому вигляді 
автор і зупиняється, вказуючи: 

а) що він потребує деталізації як за віковими рівнями навчання, так і 
за навчальними предметами та освітніми галузями; 

б) розроблення освітніх стандартів, програм і підручників з окремих 
предметів повинно враховувати комплексність змісту освіти, що 
представляється в них, з точки зору внеску у формування загальних ключових 
компетенцій; 

в) потрібно визначити необхідне і достатнє число пов'язаних між 
собою реальних об'єктів, що вивчаються, і знань, умінь, навичок та способів 
діяльності, що формуються при цьому; 

г) освіта, що проектується на даній основі буде забезпечувати не тільки 
розрізнені предметні знання, але і цілісну компетентнісну освіту. Освітні 
компетенції учня гратимуть багатофункціональну метапредметну роль, що 
виявляється не тільки в школі, але і в сім'ї, у колі друзів, у майбутніх 
виробничих відносинах. 

Підсумовуючи результати встановленого щодо впровадження К-
підходу, бачимо, що конкретні ключові компетентності і метакомпетентності, 
поняття "уміння", "здібності", "якості" та "знання" виступають 
взаємозамінними. Тобто вживання будь-якого з них, замість будь-якого 
іншого поняття, не змінює принципово нашого уявлення про кінцеві 
результати навчання як здатність (чи "уміння", "здібності", "компетентності", 
"якості", "знання") розумітися у певній сфері та досягати в ній результатів. 

У чому ж тоді специфіка компетенізації освіти? Спроба з'ясувати її, 
рухаючись по шляху конструювання переліків компетентностей та 
намагаючись не забути жодної важливої, не наближає нас до розуміння 
механізму конструювання К-підручників і К-програм. Ми повертаємося до 
звичних завдань визначення для навчання необхідної і достатньої множини 
пов'язаних між собою реальних об'єктів та знань, умінь, навичок і способів 
діяльності, що формуються. Одначе гарантію, що компетентнісна упаковка 
ЗУНів сприятиме вищій ефективності освіти, ніхто не дає. Спробуємо цю 
проблему розв'язати інакше, переформулювавши її. Йдеться не про відкидання 
К-підходу, а про вироблення алфавіту його процесуалізації та 
неприпустимість його абсолютизації в освітній практиці. 

Щоб реалізувати на практиці таке розуміння компетентностей 
необхідне систематичне їх моделювання (наприклад, за зразком Емпрінт-
методу), надаючи можливість свідомої передачі учням компетентності 
учителів і авторів підручників. 

 

Література: 
1. Життєва компетентність особистості : науково-методичний посібник 

/ [За ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен]. – К. : Богдана, 2003. – 520 с. 
2. Клепко С. Ф. Філософія освіти у європейському контексті / 

С. Ф. Клепко. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 328 с. 
3. Фрейре Пауло / Педагогіка пригноблених; [ пер. Олександр Дем`янчук]. – 

К. : Юніверс, 2003. – 166 с. 
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Саморегуляція у запобіганні стресових станів менеджера як основа 
його здоров’язберігаючої компетентності 

 

Гриньова М.В. 
 

Науково-технічний прогрес, прискорення темпу життя сучасної 
людини, інформаційні перевантаження, забруднення навколишнього 
середовища спричинюють серйозний вплив на стан здоров'я людей і 
керівників зокрема. Тому одною з головних життєвих компетентностей є 
здоров`язберігаюча. 

Спосіб життя – це цілісна сукупність повсякденного життя людей, що 
визначається:  

- індивідуальними психічними особливостями;  
- потенціалом здоров'я, закладеним у кожній людині;  
- життєвим досвідом;  
- сімейними і місцевими звичаями;  
- стандартами життя, вдача для даного соціального шару, даного 

регіону, даної держави (наприклад, мешканець міста або села, мешканець 
Західної або Східної Європи, мешканець СНД та ін.).  

Спосіб життя охоплює трудову діяльність, побут, форми використання 
вільного часу, форми задоволення матеріальних і духовних потреб, норми 
поведінки людей в типових ситуаціях.  

Ортобіоз – правильний, розумний спосіб життя. На думку І. 
Мечникова, ортобіоз – це системоутворююча умова довголітньої 
працездатності людини.  

Сучасний же керівник працює, як правило, в умовах:  
 дефіциту часу;  
 надлишку інформації;  
 ненормованого робочого дня;  
 постійного тиску із сторони підлеглих і вищестоящого начальства;  
 що змушують йти на ризик;  
 одночасного рішення декількох різнорівневих задач.  
Систематичні перевантаження і стани напруження повсякчас стають 

для керівника звичними. Сучасна управлінська діяльність – найбільш 
яскравий зразок перенапруженого ритму життя. Як правило, в своїй 
повсякденній діяльності керівник зосереджений на рішенні багатьох задач. 
Все це спричиняє активну нервову діяльність, що, в свою чергу вимагає 
великих зусиль і напруження.  

Управлінська діяльність – це постійна напруга нервової системи 
людини, активна розумова робота, це вантаж персональної відповідальності, 
постійне рішення позаштатних завдань, це щоденний замах на здоров'я 
ділових людей, на їх вищу нервову діяльність. Вища нервова діяльність 
керівника щоденно піддається впливу, у першу чергу, трьох чинників: 
великого обсягу аналітико-синтетичної діяльності мозку, хронічного 
дефіциту часу, високого рівня особистої мотивації, що може викликати 
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стреси, утомлюваність, погіршення здоров'я.  
На жаль, керівник, у якого не втрачена здатність продуктивно 

трудитися, повноцінно виконувати різноманітні управлінські й життєві 
функції, рідко задумується про своє здоров'я, звертає мало уваги на його стан. 
Разом з тим практика свідчить, що більшість захворювань сучасних ділових 
людей виникають через недолік рухової активності, нервові перевантаження, 
порушення серцево-судинної системи, почуття психологічної незахищеності.  

З усіх органів нашого організму найбільш беззахисний головний мозок. 
У ньому протікає майже 25 % всіх обмінних процесів. Функціонування 
нервової тканини залежить, у першу чергу, від рівня глюкози в крові, при 
значному зниженні якого негайно виникають зміни в нервовій діяльності, що 
ведуть до стресових ситуацій. 

Статистика свідчить, що в даний час в умовах міст кожні двоє з п'яти 
страждають стресами та депресією. У процесі трудової діяльності людина 
випробовує вплив різних факторів, що часто призводять до напруги 
функціонуючих систем. Емоційні перевантаження можуть призвести до 
явища, зворотного гальмуванню, психоемоційної (нервової) перенапруги.  

За визначенням А. Киколова, психоемоційна перенапруга – це стан 
організму, що знаходиться між нормальними і патологічними реакціями. Цей 
стан можна ще визначити як преадаптацію, тобто функціонування системи на 
межі норми її адаптації, коли мобілізуються всі резервні системи: 

 зростаюча інтелектуалізація професійної діяльності при поступовій 
ліквідації фізичної праці; 

 заміна багатьох видів некваліфікованої праці кваліфікованою, 
пов'язаною з обслуговуванням складних автоматизованих механізованих 
установок; 

 збільшення ролі мисленнєвої діяльності яка потребує підвищеної 
уваги, активного спостереження і контролю, переробки інформації і 
прийняття рішення в умовах гострого дефіциту часу; 

 ріст інформаційного перевантаження вчених, конструкторів, 
інженерів, архітекторів, робітників мистецтва, літератури і управлінського 
апарату; 

 зростаючі вимоги пов'язані з інтенсифікацією професійної 
підготовки. 

У результаті цього механізми адаптації організму людини, що склалися 
раніше, у нових умовах відстають від вимог життя. А це, у свою чергу, 
викликає значний ступінь фізичної і психічної перенапруги організму 
людини, що призводять до стану стресу. 

Поняття «стрес» спочатку виникло у фізіології для позначення 
неспецифічної реакції організму у відповідь на будь-який несприятливий 
вплив. Пізніше під стресом стали розуміти велике коло станів людини, що 
виникають у відповідь на різноманітні екстремальні впливи (стресори) на 
фізіологічному, психологічному і поведінковому рівнях. У залежності від 
виду стресора (чинника, що викликає стан стресу), виділяють фізіологічний і 
психологічний стрес. Останній підрозділяється на інформаційний (виникає в 
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ситуаціях інформаційних перевантажень, коли людина не справляється з 
завданням, не встигає приймати рішення в необхідному темпі та при 
високому ступені відповідальності за наслідки) і емоційний (з'являється в 
ситуаціях погрози, небезпеки, образи і т. п.). Симптоми захворювання такі: 
настає безсоння, виникають головні болі, погіршується апетит, настрій, під 
очима з'являються мішки, темні кола, пальці на руках і ногах холодні. 

Стрес перетворюється в дистрес під впливом деяких емоційних 
факторів, наприклад, невдач, незадоволення життям, невизнання успіхів. На 
думку Г. Сельє, найшкідливішим є стрес, котрий виник в результаті невдач і 
зруйнованих надій. Дистрес, викликаний невиправданими зусиллями, не 
реалізованою мрією, залишає в організмі незворотній рубець, що тягне за 
собою хворобу. 

Дистрес призводить до підвищення кров'яного тиску, виникнення 
серцевих нападів, виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, різних типів 
психічних розладів. Коли ми чуємо від лікарів, що потрібно уникати стресу, 
очевидно, потрібно розуміти це як пересторогу стосовно шкідливих проявів 
дистресу для здоров'я. 

Існує шість засобів виходу із дистресу. 
1. Зробіть кілька глибоких вдихів і намагайтесь не звертати уваги на 

те, що серце б'ється частіше, ніж звично. 
2. Намагайтесь дати м'язам розслабитися. 
3. Яким би важким це не було, намагайтесь увесь час дивитися на 

людину, з якою маєте справу. 
4. Не намагайтесь посміхатися співрозмовнику, якщо не впевнені, що 

посмішка ваша природна. 
5. Якщо не можете розслабитися, намагайтесь зрештою зберегти 

спокій. 
6. Коли високий рівень адреналіну викликає неспокій, якщо ситуація 

дозволяє, займіться будь-якою фізичною справою. 
Уміння керувати своїми емоціями, знижувати рівень емоційної 

напруги, долати хвилювання необхідні в багатьох ситуаціях. Саморегуляція є 
уміння особистості керувати станом свого здоров’я, емоціями, психічним 
станом свого організму, діями, вчинками, поведінкою. Таке вміння запобігає 
розвитку надмірної нервової напруги, допомагає зберегти здоров'я. 

Канадський біолог і лікар Ганс Сельє, який першим застосував поняття 
«стрес», пропонує прийоми, що зводять до мінімуму уразливість людини до 
стресових факторів:  

 визнайте, що досконалість неможлива, але в кожному виді 
досягнень є своя вершина, прагніть до неї й задовольняйтеся цим;  

 цінуйте радість справжньої простоти життєвого укладу;  
 яка б життєва ситуація у вас не виникла, подумайте спочатку, чи 

варто боротися;  
 постійно зосереджуйте увагу на світлих сторонах життя і на діях, 

що можуть поліпшити ваше положення і ваш стан;  
 намагайтеся забувати про огидне, безнадійне і важке, довільне 
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відволікання – найкращий спосіб зменшити стрес;  
 ніщо не впливає на людину сильніше, ніж невдача; ніщо не 

підбадьорює сильніше, ніж успіх;  
 навіть після нищівної поразки боротися з гнітючою думкою про 

невдачу найкраще за допомогою спогадів про колишні успіхи;  
 навмисне пригадування – діючий засіб відновлення віри в себе, 

необхідної для майбутніх перемог;  
 якщо вам потрібно зробити неприємну справу, але вона необхідна 

для досягнення мети, не відкладайте її: розкрийте нарив, щоб усунути біль, 
замість обережного погладжування, що лише продовжить хворобливий 
період; урахуйте, що в суспільстві завжди будуть вожді й ті, кого ведуть, але 
вожді потрібні лише доти, поки вони слугують своїм послідовникам;  

 не забувайте, що немає готового рецепту успіху, придатного для 
усіх: ми всі різні й наші проблеми теж.  

Уміння радіти, насолоджуватися життям, знаходити в буденному 
існуванні позитивне – яскравий показник здоров'я керівника. Саме тому 
лікарі, коли їх запитують, що потрібно робити з метою збереження свого 
здоров'я, радять саме профілактику радістю. У психологічному плані 
життєрадісність обумовлена певними чинниками: розмаїття вражень, музика, 
спілкування з природою, любов у самому широкому змісті – подяка, повага, 
довіра, замилування, дружнє ставлення, доброзичливість.  

В. Шепель з метою підтримки працездатності і життєвого тонусу 
пропонує керівникові упродовж кожного шестигодинного циклу (крім часу, 
що відведений на сон) одну годину використовувати на рекреацію (фізичне 
зміцнення: упродовж робочого дня робити від 4 до 6 гімнастичних пауз, 
проходити за день не менш 7 км); релаксацію (психічне розслаблення і 
переключення емоцій); катарсис (моральне очищення). 

Основна задача керівника – не допустити розвитку дистресу. Головним 
засобом у цьому є оволодіння методиками саморегуляції: 

 усвідомити можливості власного організму; 
 намагатися розраховувати і свідомо розподіляти свої навантаження;  
 навчитися переключатися з одного виду діяльності на інший;  
 помірковано сприймати життєві та виробничі конфлікти; 
 не намагатися завжди бути кращим за всіх; 
 навчитися керувати, застосовуючи аутогенні тренування – систему 

прийомів свідомої психологічної саморегуляції людини. Цей вид 
саморегуляції застосовується з метою виявлення і використання 
психофізіологічних і психічних резервів людини в її продуктивній праці. 

Приклади аутотренінгів, що сприяють саморегуляції: 
 Моє зцілення вже відбувається. 
 Я довіряю своїй внутрішній мудрості. 
 Я готова прощати. 
 У мене ідеальний життєвий простір. 
 Я можу звільнитися від минулого і пробачити всіх. 
 Я хочу змінитися, звільнитися від старих негативних переживань. 
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 Кожна моя думка створює моє майбутнє. 
 Ніяких нарікань. 
 Я відчуваю себе спокійно у Всесвіті і життя любить і підтримує 

мене. 
Таким чином, світлі думки, віра в себе, уміння адекватно реагувати на 

складні управлінські ситуації – це фактори, що сприяють формуванню 
життєзберігаючої компетентності. Вона є найоптимальнішим фактором у 
досягненні успіху в роботі менеджера і є перешкодою для прояву стресових 
станів. 

 
Література: 

1. Гриньова М. В.Саморегуляція : Навчально-методичний посібник / 
М. В. Гриньова – Полтава : АСМІ, 2008. – 268 с. 

 
 

Теоретико-методичні основи формування інформаційно-
технологічних компетентностей майбутніх перекладачів та вчителів 

іноземних мов 
 

Колос Ю.З. 
 

Сучасний розвиток суспільства, науки й техніки, динамічність світу 
та процеси глобалізації якісно змінюють роботу перекладача та вчителя  
іноземної мови. Якщо раніше більшу частину становили художні 
переклади, то сьогодні переважають переклади науково-технічної 
літератури. З’явилися нові види перекладів, серед яких – локалізація 
програмного забезпечення, переклад аудіовізуальних творів, веб-сторінок, 
машинний переклад тощо. Важливу роль в усіх випадках відіграє 
оперативність виконання перекладу.  

Інформаційно-комунікаційні технології, з одного боку, надають 
допомогу в якості посилювача інтелектуальних можливостей перекладача, 
пришвидшують його роботу, а з іншого – висувають нові вимоги до його 
професійної підготовки. 

Останніми роками спостерігається розрив між освітньою базою 
вищих навчальних закладів та вимогами ринку праці, що породив чимало 
нарікань з боку роботодавців на підготовку майбутніх фахівців. Це 
призводить до тривалої адаптації на робочому місці, ускладнення 
працевлаштування і зниження престижу вищої освіти загалом. Розв’язати 
окреслену проблему покликаний компетентнісний підхід в освіті. 
Результатом освіти у світлі компетентнісного підходу є загальна 
компетентність людини, що має сформуватися у процесі навчання і 
містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі 
особистості.  

Поняття компетентності одержало наукове обґрунтування у 
вітчизняній та зарубіжній педагогіці. Проблему компетентності та 
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компетентнісного підходу аналізували Дж. Равен, Е. Шорт, І.О. Зимня, 
Н. Кузьміна, С. Маркова, А.В. Хуторський, C.Є. Шишов, Н.В. Баловсяк, 
Н.М. Бібік, Т.О. Вальфовська, А. Василюк, І.В. Гушлевська, С.Ф. Клепко, 
К. Корсак, О.І. Локшина, О.В. Овчарук, O.І. Пометун, І. Родигіна, 
О.Я. Савченко, Л.В. Сохань, В.Ю. Стрельніков, І.М. Тараненко, 
І.Г. Єрмаков, І.М. Чемерис, І.П. Ящук та ін.  

Теоретичні питання перекладу та особливості роботи перекладача 
досліджували В.І. Карабан, С. Ковганюк, В.Н. Комісаров, Л.К. Латишев, 
Р.К. Міньяр-Бєлоручев, Г. Мірам, Г. Чернов, А. Чужакін, А.Д. Швейцер, 
А. Ширяєв та ін. Різні аспекти професійної підготовки перекладачів в 
Україні досліджували О. Павлик, Т. Пастрик, З. Підручна, К. Скиба, 
Н. Соболь, Л. Тархова, О. Шупта, А.В. Янковець.  

Проблемам інформатизації освіти та застосуванню комп’ютерної 
техніки в навчальному процесі присвятили свої роботи І.Є. Булах, 
Б.С. Гершунський, Т.В. Карамишева, Л.Л. Коношевський, 
В.Є. Краснопольський, І.І. Мархель, Є.С. Полат, І.В. Синельник, 
О.М. Сорока, Т.В. Солодкая, Н.Ф. Тализіна, В.М. Фатурова, Д.Є. Швець.  

Проблему формування інформаційної культури та інформаційної 
компетентності висвітлили у своїх працях Н.І. Гендіна, Н.І. Колкова, 
І.Л. Скіпор, Л.С. Винарик, О.М. Щедрин, А.С. Гинкул, Н.В. Баловсяк,   
Г.В. Вишинська, В. Гриценко, Н.Г. Джинчарадзе, М.І. Жалдак, 
О.П. Значенко, Ю.І. Машбиць, В.М. Монахов, Н.В. Морзе, О.М. Тарасова 
та ін.   

Проблема формування інформаційно-технологічних 
компетентностей  майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки є 
актуальною, проте не розглядалася. Це й визначило тему нашого 
дослідження. 

Вивчення науково-педагогічних джерел дозволило зробити 
висновок, що у педагогічній науці існує три підходи до співвідношення 
понять „компетентність” і „компетенція”: а) більшість учених 
розмежовують ці поняття (І.О. Зимня, О.І. Пометун, О.П. Ситник, 
Н. Хомський, А.В. Хуторський, О.М. Дахін, Н.М. Бібік, М.П. Ревуцький та 
ін.); б) компетенція – складова частина життєвої компетентності 
(І.Г. Єрмаков, Д.О. Пузіков); в) поняття „компетенція” та „компетентність” 
тотожні, чіткого розмежування немає (І.М. Черемис).  

На нашу думку, компетентність – це результат освіти та життєвої 
діяльності людини поза освітнім закладом, що системно поєднує в собі 
знання, уміння, навички, досвід діяльності, ціннісні орієнтації, світогляд та 
особистісні якості людини, які вона здатна застосувати в конкретній 
ситуації для здійснення ефективної діяльності з метою виконання завдання 
або вирішення проблеми та отримання оптимального результату. Під 
компетенцією ми розуміємо сферу (область) знань чи життєдіяльності, у 
якій особа проявляє свою компетентність чи некомпетентність. 

Проаналізувавши освітньо–кваліфікаційну характеристику та 
освітньо–професійну програму підготовки перекладачів, ми дійшли 



 

 19

висновку, що серед професійних завдань перекладача чимало належить до 
інформаційної діяльності, зокрема, у межах тих виробничих функцій, які 
має вміти виконувати випускник спеціальності „Переклад”, він повинен 
вирішувати такі типові задачі діяльності як: забезпечення письмової та 
усної комунікації у різних галузях господарства, науки і культури; 
користування сучасними методами збирання і обробки інформації; 
застосовування методів проведення наукових досліджень; викладання 
перекладу із застосуванням сучасних технологій; пошук інформації з 
використанням глобальних інформаційних мереж; пошук інформації з 
використанням автоматизованих інформаційно–пошукових та 
довідникових систем; робота з базами даних. Спеціаліст також повинен: 
мати уявлення про процеси, що відбуваються у сучасному суспільстві, 
бути ерудованим; володіти розвиненою культурою мислення, вміти ясно і 
логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово, володіти 
навичками наукової організації праці, бути обізнаним з можливостями і 
методами застосування комп’ютерної техніки в своїй професійній 
діяльності; бути спроможним самостійно опановувати нові знання, 
критично оцінювати набутий досвід; перекладати, реферувати та анотувати 
державною та іноземною мовами різножанрові тексти; використовувати у 
практиці перекладу довідкову літературу, різнотипні словники, бази даних 
і т. д.  

 Ми дійшли висновку, що комп’ютер у перекладацькій діяльності 
може використовуватися для: 1) редагування тексту оригіналу та 
створення тексту перекладу; 2) довідкової допомоги; 3) для здійснення 
власне перекладу; 4) для редагування тексту перекладу; 5) для організації 
спілкування із замовником чи колегами. 

Таким чином, інформаційно-технологічні компетентності 
перекладача – це результат освіти та життєвої діяльності поза освітнім 
закладом, що системно поєднує в собі знання, уміння, навички, досвід 
інформаційної діяльності та використання технічних засобів, ціннісні 
орієнтації, інформаційний світогляд та особистісні якості фахівця, що є 
необхідними та достатніми для ефективного здійснення професійної 
перекладацької діяльності засобами інформаційних технологій у з метою 
виконання робочого завдання та отримання оптимального результату. При 
цьому: 

Інформаційна діяльність – це діяльність людини, пов’язана з 
процесами отримання, обробки, накопичення та передавання інформації. 

Інформаційний світогляд – світогляд, зумовлений виникненням 
інформаційного суспільства, завдяки якому людина усвідомлює систему 
інформаційного суспільства, своє місце і призначення у ньому, здатна 
адекватно поводитися та ефективно діяти, будувати свій життєвий проект.  

Було розроблено модель ІТК перекладача. Відповідно до професійної 
спрямованості ІТК, вони складаються з базових (однакових для всіх 
спеціалістів) та  спеціальних компетентностей, що для кожного напрямку 
чи спеціальності будуть різними, а також фонових компетентностей, що не 
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використовуються зазвичай у професійній діяльності. Базові та спеціальні 
компетентності становлять у своїй сукупності професійні ІТК перекладача. 
З точки зору об’єктів, яких стосується дана група компетентностей, 
побудовано змістову структуру ІТК перекладача, що складається з 
інформаційно-інтелектуальної та техніко-технологічної компонент. У 
структурі інформаційно-інтелектуальної компоненти, у свою чергу, 
виділено інтелектуально-операціональну, інформаційно-пошукову, 
інформаційно-процесуальну та інформаційно-оцінну компоненти. Техніко-
технологічна компонента поділяється на комп’ютерну та технічну 
складові. Виходячи з поняття компетентності як здатності діяти в ситуації, 
виділено сутнісну структуру ІТК перекладача, до якої увійшли 
інформаційний світогляд, мотиви, ціннісні орієнтації, знання, уміння, 
навички, досвід діяльності, здатність до саморегуляції, особистісні 
характеристики. 

За результатами аналізу концепції компетентнісного підходу, цілей 
формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх 
перекладачів, результатів вивчення психолого-педагогічної літератури 
були виокремлені педагогічні умови формування ІТК майбутніх 
перекладачів, а саме: здійснення освітнього процесу на основі особистісно 
зорієнтованого підходу; застосування кредитно-модульної системи 
навчання; подолання розрізненості знань шляхом встановлення 
міжпредметних зв’язків; дотримання дидактичних принципів (зв’язку 
теорії з практикою, активності й самостійності, свідомості й міцності знань 
та ін.); застосування педагогічної технології контекстного навчання, а 
також технологій активного та інтерактивного навчання; використання 
інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні перекладознавчих 
дисциплін. Представимо втілення деяких із них на практиці. 

Контекстне навчання орієнтується на те, що знання, уміння, навички 
подаються не як предмет, на який повинна бути спрямована активність 
студента, а в якості засобу вирішення задач діяльності спеціаліста. У 
спеціальних дисциплінах відтворюються реальні професійні ситуації і 
фрагменти виробництва, відносини зайнятих у ньому людей. Таким чином, 
студенту задаються контури його професійної праці. Одиницею роботи 
викладача та студента стає ситуація в усій її предметній та соціальній 
неоднозначності та суперечливості. Саме у процесі аналізу ситуацій, 
ділових і навчальних ігор студент формується як спеціаліст та член 
майбутнього колективу [1]. 

Технологія контекстного навчання передбачає розподіл навчальної 
діяльності студентів на діяльність академічного, квазіпрофесійного і 
навчально–професійного типу. Навчальна академічна діяльність – це 
навчання, провідна роль у якому належить лекціям, практичним та 
лабораторним роботам. Доцільно організовувати цей вид діяльності при 
вивченні нових тем, на інтуїтивному етапі та етапі ознайомлення.  

В організації навчальної академічної діяльності ми застосовували 
активні та інтерактивні методи діяльності. На лекційних заняттях це були 
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лекція–бесіда, проблемна лекція, «мозкова атака», круглий стіл. 
Наприклад, на початку вивчення курсу «Інформаційні технології в роботі 
перекладача» на вступній лекції був застосований метод «мозкової атаки» 
(brainstorming) з метою виявлення всіх можливих способів застосування 
інформаційно–комунікаційних технологій у професійній діяльності 
перекладача.  

На практичних заняттях ми застосовували проблемні та проблемно–
пошукові методи активізації пізнавальної активності: моделювання 
проблемних і творчих ситуацій, проблемні методи з ускладнюючими 
умовами – метод інформаційної недостатності, метод нових варіантів, 
метод часових обмежень.  

До імітаційних неігрових активних методів належить метод аналізу 
ситуацій (кейс–метод). Аналіз конкретних ситуацій – ефективний метод 
активізації навчально–пізнавальної діяльності студентів. Він 
характеризується наступними ознаками: наявність конкретної ситуації; 
розробка групою (підгрупами або індивідуально) варіантів розв'язання 
ситуацій); публічний захист розроблених варіантів дозволу ситуацій з 
наступним опануванням; підведення підсумків і оцінка результатів 
заняття.  

Кейс–метод варто вважати наочно–проблемним, наочно–практичним 
і наочно–евристичним одночасно, оскільки в ньому дається наочна 
характеристика практичної проблеми й демонстрація пошуку способів її 
вирішення. Нарешті, за критерієм практичності він являє собою 
найчастіше практично–проблемний метод.  

У процесі аналізу ситуацій студенти повинні були оцінити вигідність 
запровадження  СМП для компаній та перекладачів. Також нами були 
розроблені міні–кейси у вигляді задач для використання їх у якості 
тренінгів з формування інформаційно–технологічних компетентностей 
майбутніх перекладачів. Серед цих завдань – визначити, який програмний 
засіб потрібно використати для виконання того чи іншого завдання в 
залежності від вхідних даних. 

Для стимулювання рефлексії студента по відношенню до власного 
розвитку упродовж вивчення дисципліни ми застосовували метод 
портфоліо. 
 Портфоліо в перекладі з італійського означає «папка з документами», 
«папка фахівця». 

У нашій методиці формування інформаційно–технологічних 
компетентностей майбутніх перекладачів ми використовували вид 
портфоліо – робоче портфоліо документації. Це портфоліо показує 
розвиток і ріст студентів у навчанні. У ньому представлені роботи й 
ідентифіковані результати, зібрані протягом періоду вивчення дисципліни. 
Оцінювання портфоліо було заходом модульного контролю. Тобто, 
наприкінці вивчення модуля студент пред’являв викладачу портфоліо 
зібраних за модуль результатів, якими були файли, створені у процесі 
виконання аудиторних та самостійних робіт, аналіз кейсів та наукові 
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роботи студента з дисципліни (якщо такі були). Цей метод дозволяв 
отримати студенту додатковий бал у випадку, якщо він не встиг виконати 
якесь завдання під час аудиторного заняття, він може доробити його вдома 
і наприкінці вивчення логічно завершеного блоку пред’явити викладачу 
результат. Студенти могли створювати як паперові, так і електронні 
портфоліо. 

У кінці вивчення курсу студенти додають до свого портфоліо 
виконаний проект. Отримане портфоліо відображає навчальні досягнення 
студентів протягом вивчення дисципліни, допомагає йому усвідомити 
власний рівень ІТК та систематизувати одержані знання. 

Ділова гра є методом імітації професійної діяльності майбутніх 
перекладачів на занятті. У ділових іграх, які ми використовували на 
заняттях, імітувалася діяльність перекладацького бюро, або фрилансера–
перекладача, який працює вдома, або перекладача, що працює на певну 
організацію. Імітувалися такі події як надходження об’ємного завдання для 
перекладу у перекладацьке бюро, надходження завдання для перекладу 
перекладачеві, що працює сам на себе через Інтернет, переклад Інтернет–
переговорів, що здійснюються за допомогою програми Інтернет–
пейджингу тощо. 

Л. І. Шлєїна вважає ефективним поділ процесу проведення ділової 
гри на занятті на такі етапи: 

І. Підготовчий етап охоплює визначення теми, постановку 
проблемного питання, вироблення психологічної і професійної лінії 
поведінки, визначення функцій та ролей кожного з учасників гри, 
визначення способів оцінки якості рішення.  

ІІ. Проведення гри передбачає урахування особистісних собливостей 
учасників, їх знань та здібностей, розподіл студентів на групи з різними 
планами реалізації поставленої задачі. 

ІІІ. Заключний етап передбачає підведення підсумків та обговорення 
способів реалізації ділового завдання, визначення недоліків та позитивних 
моментів діяльності кожного з учасників гри [2].  

В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок 
учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, уміння орієнтуватися в 
інформаційному просторі, розвиток критичного й творчого мислення.  

Завдання для проектів відбиралися, зважаючи на набуті у процесі 
вивчення дисципліни здатності роботи з прикладними програмами, а 
тематика завдань була пов’язана з дисциплінами професійного 
спрямування, що вивчалися протягом навчального року, та із темами 
самого спецкурсу. 

Проектним завданням наприкінці вивчення дисципліни „Інформатика 
і комп'ютерна техніка” на першому курсі стали презентації „Екскурсія 
рідним містом”, „Мій інститут”, „Професія перекладача”, „Історія 
розвитку перекладу”; реферати „Спеціальні можливості Microsoft Word 
для перекладу” тощо. Проектним завданням наприкінці дисципліни 
„Комп’ютерна лексикографія та комп'ютерний переклад” на п’ятому курсі 
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стали гіпертекстові словники комп’ютерних термінів та комп’ютерного 
сленгу, бази асоційованої пам’яті та шаблони тематик для системи 
машинного перекладу ПРОМТ із різних тем, тематичні словники для 
програми Lingvo, а також реферати та доповіді на всеукраїнській 
конференції. Проектним завданням наприкінці дисципліни  „Інтернет 
технології і переклад” для магістрів стали навчальні презентації з різних 
тем для викладання перекладу, веб–сайт з матеріалами для вивчення 
іноземних мов, навчальні тести. 

Отже, при формуванні інформаційно-технологічних 
компетентностей майбутніх перекладачів  та вчителів іноземних мов 
можна  використовувати такі методи активного навчання як метод 
проектів, портфоліо, кейс-метод, ділові ігри з достатньою ефективністю. 

 

Література: 
1. Вербицкий А. А. Контекстное обучение : теория и технологии / 

А. А. Вербицкий // Новые методы и средства обучения. Педагогические 
технологии контекстного обучения / Под ред. А. А. Вербицкого. – М. : 
Знание, 1994. – №2 (16). – С. 3–57. 

2. Шлєіна Л. І. Ділова гра при викладанні курсу «Українська мова за 
професійним спрямуванням» [Електронний ресурс] / Л. І.Шлєіна. – Режим 
доступу : www.cippe.edu.ua. 

 
 

Проблеми функціонування принципів в системі компетентностей 
 

Яворський Е.Б.  
 

Принцип – це узагальнені дані досвіду, це прийнятий закон явищ, 
знайдений із спостережень. Тому їх істинність обумовлена фактами, а не 
якими-небудь припущеннями. В формулюванні принципів існує деякий 
елемент умовності, пов’язаний із загальним рівнем розвитку знань в дану 
історичну епоху. Тому відбувається поступове уточнення принципів, але не 
їх відміна чи перегляд. 

Виключна важливість принципів в тому, що: 
1. Знання деяких принципів легко заміняє незнання  деяких фактів 

(Клод Гельвецій /1715-1771/- французький філософ-матеріаліст). 
2. У проблемах систем накопичили стільки помилок тільки тому, 

що не відкрили переваг і недоліків цих принципів, на яких вони 
ґрунтуються (Ет’єн Бонно де Кондильяк /1715-1780/ - французький 
філософ-просвітитель. Собрание починений: В 3 т. М., 1982. Т.2. С.490). 

Принципи системного аналізу такі: 
1.  Принцип оптимальності – будь-яка система може бути приведена 

в стан найкращого її функціонування з точки зору деякого критерію. 
Відомо, що характерною рисою сучасного розвитку є вибір варіанту теорії 
систем. Розвиток методів системного аналізу дозволив внести в принцип 
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оптимальності новий зміст. «Задача полягає не в тому, щоб знайти рішення, 
краще існуючого, а в тому, щоб найти найкраще рішення із всіх можливих.» 
(Черчмен У. та ін.. Введення у дослідження операції. М.: Наука, 1968) 

2.  Принцип емерджентності, який є подальшим розвитком 
оптимальності. Цей принцип виражає таку властивість системи: чим більша 
система і чим більша відмінність в розмірах між частиною і цілим, тим 
вища ймовірність того, що властивості цілого можуть дуже сильно 
відрізнятися від властивостей частин. Цей принцип є вираженням закону 
матеріалістичної діалектики – переходу кількості в якість. 

3.  Принцип системності – розгляд об’єктів як системи, тобто як 
цілісності, яка не зводиться до сукупності елементів і зв’язків. Принцип 
системності допускає підхід до об’єкта дослідження, як до сукупності 
взаємопов’язаних часткових елементів (функцій), реалізація яких забезпечує 
досягнення потрібного ефекту в мінімальні терміни і при мінімальних 
трудових, фінансових і матеріальних затратах, з мінімальною зміною 
навколишнього середовища. Він має на увазі дослідження об’єкта з одного 
боку, як єдиного цілого, а з іншого – як частини більшої системи, в якій об’єкт, 
що аналізується, знаходиться з іншими системами у певних відносинах.  

4.  Принцип ієрархії. Цей принцип є типом структурних відносин в 
складних багаторівневих системах, що характеризуються упорядкованістю, 
організованістю взаємодій між окремим рівнями по вертикалі. Необхідність 
ієрархічної побудови складних систем обумовлена тим, що управління в них 
пов’язане з переробкою і використанням великих масивів інформації, 
причому на нижчих рівнях використовується більш детальна і конкретна 
інформація, що охоплює лише окремі аспекти функціонування системи, а на 
більш високі рівні потрапляє узагальнена інформація, що характеризує умови 
функціонування всієї системи і приймає рішення відносно системи в цілому.  

5.  Принцип інтеграції – направлений на вивчення інтегративних 
властивостей і закономірностей. Інтегративні властивості з’являються в 
результаті зіставлення елементів до цілого, зіставлення функцій у часі і 
просторі. Синергетичний ефект – ефект зіставлених дій. 

6.  Принцип формалізації – будь-яка система з більшою чи меншою 
коректністю може бути представлена формальними моделями, в тому числі 
формально-логічними, математичними, кібернетичними та ін. Цей принцип 
націлений на отримання кількісних і комплексних характеристик системи. 

Досконалі формально-логічні моделі представлення структури систем 
і їх функціонування мають в своїй основі принципи, завдання, властивості 
множин і логічні принципи індукції. Природно виникають проблеми 
визначення принципів в окремих типах систем. 

 

Для завдання множин властивостей: 
1. Принцип згортання. 
Нехай ϕ(х) - деяка властивість об’єкта х або умова на об’єкт х . Тоді 

існує множина, елементами якої є точно всі об’єкти, які мають деяку 
властивість (або задовольняють деякій умові) ϕ(х) .  
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2. Принцип екстенсіональності. 
«Дві множини рівні тоді і тільки тоді, коли вони складені із одних і 

тих самих елементів». 
Отже, що для двох різних множин знайдеться об’єкт, який є 

елементом одної із них і не є елементом другої. 
3. Принцип виділення. 
Для заданої множини А і властивості ϕ(х) існує множина, елементами 

якої є точно такі елементи із А, що для них виконуються ϕ(х). 
 

Логічні принципи індукції: 
1. Принцип єдиної відмінності. 
«Якщо після введення якого-небудь фактора з’являється, або після 

видалення його зникає відоме явище, причому ми не вводимо і не 
видаляємо ніякої іншої обставини, яка могла б мати в деякому випадку 
вплив, і не робимо ніяких змін серед первісних умов явища, то вказаний 
фактор і складає причину явища». 

2. Принцип єдності подібності Милля (у формулюванні В. Минто) 
«Якщо всі обставини явища, крім одного, можуть бути відсутніми, не 

знищуючи при цьому явища знаходяться у відношенні причинного зв’язку з 
явищем, при умові, що були прийняті всі міри для того, щоб ніяких  інших 
обставин, крім взятих до уваги, фактично не було». 

3. Принцип єдиного залишку Милля (у формулюванні В. Минто) 
«Якщо вилучити з якого-небудь явища ту частку, яка згідно 

попереднім дослідженням, виявилась наслідком відомих причин, присутніх 
при появі, то залишок явища є наслідком решти причин». 

Найглибше ці проблеми відображені в роботах Раченка І.П. 
Дослідження Раченка І.П. спрямовані на використання системних 

фундаментальних знань в професійній підготовці педагога для оволодіння 
узагальненими, інваріантними засобами, які дозволяють розв’язувати безліч 
конкретних задач, в тому числі діагнозувати, проектувати і прогнозувати 
самостійну творчу діяльність.  

Принципи НОПП – основні положення науки організації педагогічної 
праці, які після їх засвоєння стають внутрішніми переконаннями учителя, 
визначають його відношення до реальної педагогічної діяльності. Це 
специфічні закономірності, на основі яких формується новий стиль 
мислення і науково-організованої діяльності. 

Учитель, який володіє принципами НОПП, а також специфікою 
організації різних видів педагогічної діяльності, компетентний в найбільш 
складній сфері людської діяльності — в сфері її організації». 

 

Раченко І.П. виділяє наступні принципи: 
1. Цілеутворення. 
2. Вибір форм і методів. 
3. Вибір і використання ТЗН. 
4. Обґрунтоване планування. 

5. Обґрунтоване нормування. 
6. Облік і контроль. 
7. Оптимальність. 
8. Перспективність. 
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9. Стимулювання. 
10. Комплексність. 

11. Науковість. 
12. Навчання учнів НОПП. 

Гуманістично-чуттєві основи педагогічної системи виділяє 
Амонашвілі Ш.А.:  

«Перший принцип — любити дитину. Любов є людським сонцем. 
Учитель повинен випромінювати людську доброту і любов, без яких 
неможливо виховати гуманну душу в людині. 

Другий принцип (він слідує з першого) — це надати людяності тому 
середовищу, в якому живе дитина. Тобто увага до всіх сфер спілкування 
дитини з метою забезпечення її душевного комфорту і рівноваги. 

Третій принцип — прожити в дитині власне дитинство. Це надійний 
шлях для того, щоб діти довірились учителю, оцінили його доброту, 
прийняли його любов. Одночасно це і шлях пізнання життя дитини». 

Мова йде тільки про організацію праці і тому потребує уточнення і 
деталізації кожного принципу, множини предметів праці, методів і часу 
роботи з ними. 

Вихідні ідеї і принципи завдяки компетентності виконавця повинні 
перетворитися в чіткі алгоритми, інструкції, проекти систематичної роботи, 
тобто обрости методичним і організаційним забезпеченням. А у випадку 
комп’ютерної підтримки традиційних алгоритмічних розрахунків, 
графічних побудов, прийоми їх аналізу і синтезу реалізуються в  програмах 
для комп’ютерів, утворюючи програмне забезпечення для обробки системи. 
Контроль і зворотний зв’язок визначають інформаційне забезпечення. 

Принципи, висловлені Раченком І.П., вимагають наявності в 
особистості готовності до праці. 

Принципи морально-психологічної готовності до праці вказує 
Макаревич: 

1. Виховання в праці з дитячих років. 
2. Ідейне і моральне загартування молодої людини. 
3. Досвід безпосередньої роботи на виробництві в різних його 

підрозділах. 
4. Постійне завантаження молодого робітника і спеціаліста 

серйозною напруженою роботою, необхідність пошуку рішень в критичних 
ситуаціях затруднення. 

5. Постійне ознайомлення працівника з перспективами праці і 
виробництва, як в масштабах галузі, так і в рамках конкретного 
виробництва. 

6. Широкий розвиток методу ділових ігор, програвання різних 
виробничих ситуацій. 

7. Ознайомлення робітників і спеціалістів із конкретними зразками 
поведінки людей в різних виробничих і науково-технічних ситуаціях. Край 
важливо бережливо накопичувати, зберігати і широко поширювати кращий 
досвід діяльності робітників та інженерів, досвід знаходження розв’язків 
складних науково-технічних і виробничих проблем. 
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8. Створення у людини духовного настрою на роботу. Цьому 
служать різні традиції та звичаї. 

Методичний варіант  способу деталізації принципів в НОПП для 
роботи молодого вчителя математики розробляли Радченко І.П., Тєміров 
Є.І. та Єрднієв Б.П. в посібнику «Памятки учителю математики по научной 
организации педагогического труда». Крім питань організації діяльності 
учнів розглянуто питання способів досягнення прискореного і поглибленого 
засвоєння математичного матеріалу на основі методу укрупнення 
дидактичних одиниць. Тут принципи такі: 

 

1) Сумісне і одночасне вивчення взаємозв’язаних дій, операцій, 
функцій і т.п.(зокрема, взаємно обернених) 

2) Забезпечення єдності процесів складення і розв’язування задач 
(рівнянь, нерівностей і т.п.) 

3) Розгляд  у взаємопереходах визначених і невизначених завдань 
(зокрема деформованих вправ) 

4) Зворотність структури вправ, що створює умови для 
протиставлення висхідного і перетворюваного завдання. 

5) Розгляд складної природи математичних знань, досягнення 
систематичності знань 

6) Реалізація принципу доповнювальності в системі вправ 
(усвідомлення досягається в результаті міжкодових переходів для образного 
і логічного в мисленні, між його свідомим і підсвідомим компонентом). 

Ефективність цих принципів пояснюється  зміцненням і розширенням 
системи асоціативних зв’язків 
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Через компетенції  – до мовно грамотної особистості 
 

Коваленко О.П. 
 

Проблема реалізації компетентніcного підходу до навчання 
обґрунтовується у вітчизняній педагогіці з 2000 року. Компетентнісна 
система знань пов'язана з розумінням динамічності знань, з посиленням 
самостійності та активності людини, із залученням особистісної сфери в 
освітній процес. 

У системі документів, виданих за останні роки Міністерством освіти і 
науки України, дослідженнях науковців простежуються загальні підходи до 
формування основних груп компетентностей. 

У Критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 
загальної середньої освіти компетентність визначено результатом 
навчання та виокремлено їх основні групи: соціальні, полікультурні, 
комунікативні, інформаційні, саморозвитку та самоосвіти, продуктивної 
творчої діяльності. 

У Концепції профільного навчання записано основне завдання школи: 
«…формування соціальної, комунікативної, технологічної компетенцій 
учнів на допрофесійному рівні». 

Провідний освітянський документ – Концепція 12-річної середньої 
загальноосвітньої школи серед основних завдань визначає виховання 
«…національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально 
компетентної особистості». 

Корсакова О. і Трубачова С. подають визначення компетентності як 
загальної здатності особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, 
здібностях, здобутих завдяки навчанню. 

Бондар С. наголошує, що „...компетентність – це здатність 
особистості діяти. Але жодна людина не діятиме, якщо вона особисто не 
зацікавлена в цьому. Природа компетентності така, що вона може 
проявлятися лише в органічній єдності з цінностями людини, тобто в 
умовах глибокої особистої зацікавленості в даному виду діяльності... Отже, 
цінності є основою будь-яких компетенцій». 

А Шишов С. компетенцію не зводить ні до знань, ні до навичок; бути 
компетентним не означає бути ученим або освіченим. 

Сутність та упровадження компетентнісного підходу полягає в 
наступному: 

– існують численні підходи до класифікації компетентностей, що 
свідчить про різний ступінь деталізації поняття; 

– компетентність тісно пов'язана з діяльністю людини, може 
формуватися і проявлятися тільки в діяльності; 

–  необхідність переходу від знаннєвої парадигми до компетентісної є 
вимогою часу; 

–  компетентність пов'язана з формуванням життєвих умінь людини, 
необхідних для повноцінного, успішного життя; 
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–  компетентність – це результат навчання; 
–  компетентність виходить за межі змісту навчального предмета, це є 

надпредметне утворення; 
– компетентність тісно пов'язана з діяльністю людини, може 

формуватися і проявлятися тільки в діяльності; 
Формування компетентності в педагогічному процесі може 

здійснюватись через залучення відповідних методів та прийомів навчання, а 
весь педагогічний процес має бути адаптований до компетентнісної 
стратегії. 

А для цього необхідно навчити учнів учитися. Структура цього 
вміння передбачає, що учень: 

–  сам визначає мету діяльності або приймає учителеву; 
– проявляє зацікавленість навчанням, докладає вольових зусиль; 
– організовує свою працю для досягнення результату;  
– відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв'язання 

задачі;  
– виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні 

дії, прийоми, операції; 
– усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити; 
–  має уміння й навички самоконтролю та самооцінки. 
Комунікативна мовленнєва компетенція (відповідно до 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, напрацьованих Радою 
Європи) розглядається як така, що складається з певних компонентів: 
лінгвістичного, соціолінгвістичного та прагматичного. 

Лінгвістичні компетенції включають лексичні, фонологічні, 
синтаксичні знання і вміння та інші параметри мови. 

Цей компонент пов'язаний не лише з рівнем або якістю знань. Він 
пов'язаний також з когнітивною організацією та способом, за яким знання 
зберігаються; за їх доступністю. 

Соціолінгвістичні компетенції стосуються соціокультурних умов 
користування мовою: через правила ввічливості, норми, які регулюють 
стосунки між поколіннями, статями, класами та соціальними групами. Цей 
компонент пронизує весь процес спілкування між представниками різних 
культур, навіть тоді, коли його учасники часто не усвідомлюють цього 
впливу. 

Прагматичні компетенції пов'язані з функціональним вживанням 
лінгвістичних засобів: продукування мовних функцій, актів мовлення тощо. 

Комунікативна мовленнєва компетенція реалізується у виконанні 
різних видів мовленнєвої діяльності, а саме: сприймання, продукція, 
інтеракція (зокрема, усна або писемна). 

Види мовленнєвої діяльності контекстуалізуються у таких сферах: 
суспільній, особистій, освітній та професійній. 

Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти визначено 
наступні рівні володіння мовленням (діапазон, правильність, швидкість, 
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взаємодія, зв'язність): аудіювання, читання, діалогічне мовлення, 
монологічне мовлення, писемне мовлення (письмо). 

Важливим етапом у формуванні мовно грамотної особистості є 
вироблення умінь вступати в комунікацію (спілкування). Комунікація – 
особливий тип людської діяльності.  Вона у суспільстві здійснюється  за 
певними законами, у межах відпрацьованих віками моделей, усталених 
форм. Поняття „спілкування” є більш загальним, а „комунікація” – 
конкретним. У сучасному діловому, насиченому інформацією  спілкуванні 
комунікація виконує такі функції: контактну, інформаційну, спонукальну, 
пізнавальну, координаційну, емотивну, впливову, налагодження стосунків. 

Засновники теорії мовленнєвого спілкування – Л.Виготський, 
О.М.Леонтьєв, О.Лурія та інші вважають комунікацію різновидом людської 
діяльності. У нього вступають не тільки для того, щоб обмінятися 
інформацією, а й для досягнення порозуміння, встановлення ділових 
стосунків. 

Сьогодні в Україні мовна ситуація є складною. В основу спілкування 
більшості  учнів покладено суржик. Результатом такої мовної ситуації є, на 
жаль, відхилення від мовних норм учнівського мовлення на всіх мовних 
рівнях.  

Помилки на лексичному рівні зумовлені недоречними  запозиченнями 
з російської: нєдєля (тиждень), откритка (листівка), кип’яток (окріп), 
карандаш (олівець). На морфологічному рівні теж зафіксовано багато 
помилок: гривнів (гривень), зла собака (злий собака), посуда (посуд). На 
синтаксичному рівні порушується дієслівне керування та прийменникові 
конструкції – дякую вас (дякую вам),  учити мові ( учити мови), відповідно 
плану (відповідно до плану). 

Найхарактерніші помилки у мовленні більшості учнів можна  
поділити на кілька груп. 

 Русизм та вирази під впливом  російської мови – адрес – адреса; 
приймати (брати) участь; протиріччя (суперечності). 

 Діалектні слова –  сахарь, базарь, кісто, катлєти. 
 Побутування молодіжного сленгу – кльово, фізра, училка.  
 Сплутування паронімів – громадянський - громадський, музичний – 
музикальний; особовий – особистий; військовий – воєнний.  

 Неправильне відмінювання – у тисячу п’ятому  році (у тисяча п’ятому  
році) двадцятого лютого (двадцяте лютого). 

 Помилкове вживання суфіксів – учительша, Сергієвич. 
 Алогізми різного походження – стерти дошку (витерти), поставити 
ручки (покласти). 

 Уживання слів у  невластивому їх значенні: 
Взути – обдурити; зелень, капуста – гроші; фіолетово – байдуже; 

тачка – таксі, авто. 
Тому виконуючи важливу місію у навчально-виховному процесі на 

уроках української мови  і літератури, учителі-філологи повинні дбати  про 
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культуру  усного і писемного мовлення школярів, готувати їх до життя у 
насиченому інформаційному просторі.  
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Формування світоглядних компетентностей на уроках філософії 
 

Касяненко О.М. 
 

Курс «Основи філософії» є надзвичайно необхідним в класах 
суспільно-гуманітарного профілю навчання. Без даної дисципліни 
неможливе повноцінне формування особи з гуманітарною освітою. Термін 
«гуманітарний» походить від латинського слова gumanus – людяний, тому 
основним завданням предметів даного профілю є формування сучасної 
людини з усім набором чеснот, чітким уявленням про минуле людства, 
розумінням законів сучасного світу та з твердою націленістю на майбутнє, 
а все це є предметом вивчення філософії, яку справедливо вважають 
«матір’ю усіх наук». 

«Філософія», з грецької, буквально перекладається, як «любов до 
мудрості», а сучасній людині життєво необхідно бути мудрою, щоб 
вирішити глобальні проблеми, що ставлять людство на межу виживання. У 
цій ситуації питання світоглядної орієнтації людини, усвідомлення нею 
свого місця і ролі в житті суспільства, відповідальності за свої справи і 
вчинки стають визначальними. У становленні ж світоглядної культури 
людини філософія відіграє вирішальну роль. Саме філософія допомагає 
людині вирішувати проблеми її буття, сенсу існування, обґрунтовує 
пріоритетні цінності в житті суспільства, визначає прийнятні шляхи і 
способи досягнення цих цінностей. 

На уроках філософії учні починають розуміти, що абсолютних істин 
не існує, кожна точка зору має право на існування, а значить вчаться 
толерантно ставитися до інших, бути людяними, але при цьому 
навчаються, також, грамотно та цивілізовано дискутувати, відстоювати 
власну думку. Крім того, вивчають методи і способи пізнання та 
дослідження дійсності, які на відміну від думок і поглядів є правильними і 
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не правильними, що дуже допомагає молодим людям в пізнанні світу та 
практичній діяльності. 

Філософія допомагає учням пізнати себе, оскільки досліджує 
питання духовного та психічного життя людини, вказує ідеали на які слід 
рівнятися. Знайомить дітей із засадами економічного та політичного життя 
суспільства без знання яких не можливо бути сучасною людиною. 

На уроках філософії учні намагаються зрозуміти феномен людини, 
як істоти соціальної, її місце в Природі та Всесвіті. Ще одним завданням 
курсу «Основи філософії» є ознайомлення з культурними надбаннями 
людства, а також з найкращими представниками та течіями філософської 
думки. 

При вивченні «Основ філософії» важливу роль відіграють 
інтерактивні методи навчання, вони пожвавлюють обстановку, сприяють 
засвоєнню знань та допомагають розкритися учням. Найбільш доцільно 
використовувати такі методи: «Акваріум», «Коло ідей», «Навчаючись – 
вчуся», «Мозковий штурм», фронтальні опитування у формі 
«Філософського хокею» та методу «Мікрофон», особливо хочеться 
відмітити метод «Займи позицію», а також урок-конференцію. 

Добре зарекомендували себе також традиційні методи: лекції з 
елементами бесіди, уроки-семінари. 

 
 

Формування здоров'язберігаючої компетентності у процесі 
профільного навчання 

 

Корягіна Н.В. 
 

Здоровье – это ещё не всё,  
но всё без здоровья – это ничто.  

Сократ 
Проблема здоров’я людини в контексті загальнолюдських цінностей 

набуває все більше значення. Серед проблем, які існують на сьогоднішній 
день в школі, центральне місце займає проблема здоров’я дітей, без 
вирішення якої у країни немає майбутнього. 

Школа в системі неперервної освіти повинна орієнтуватися на 
навчання і виховання дітей з урахуванням їх індивідуального фізичного 
здоров’я, вирішувати одночасно з навчанням завдання з оздоровлення 
дітей, профілактики захворювань, проблеми соціальної адаптації та 
інтеграції молодого покоління в сучасне суспільство.  

Профільне навчання як вид диференційованого навчання передбачає 
врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, створення умов для 
навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного 
самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті та 
структурі організації навчання. Воно спрямоване на формування єдиної 
життєвої, світоглядної, наукової, культурної, професійної та 
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здоров’язберігаючої  компетентності учнів, що забезпечить їх подальше 
самовдосконалення та самореалізацію [3, c.66]. 

Здоров’язберігаюча компетентність, яка є однією із ключових 
компетентностей, визначених українськими педагогами. Компетентнісне 
ставлення до власного здоров’я є запорукою життєвого успіху особистості. 

Під поняттям здоров’язберігаючої компетентності слід розуміти 
характеристики, властивості учня, спрямовані на збереження фізичного, 
соціального, психічного та духовного здоров’я – свого та оточення [4, c.8]. 

Компетентнісне відношення до здоров’я набувається дитиною у 
процесі становлення здорового способу життя. Здоровий спосіб життя – це 
щоденна життєдіяльність, яка відповідає спадковим особливостям даної 
людини, умовам її життя та спрямована на формування, збереження і 
зміцнення здоров’я і на повноцінне виконання людиною її соціально-
біологічних функцій. 

Організм людини функціонує за законами саморегуляції. При цьому 
на нього впливає безліч зовнішніх факторів, багато яких має негативний 
вплив. До них перш за все слід віднести: порушення режиму дня, 
режиму харчування, навчального процесу; несприятливі екологічні 
умови; шкідливі звички; спадковість;  недостатню рухову активність; 
низький рівень знань про власний організм та медичного забезпечення [2, 
c.6]. 

Одним з найбільш ефективних способів протидії цим чинникам є 
дотримання правил здорового способу життя. Вчені визначили, що стан 
здоров'я людини на 50%, залежить від способу життя, а останні 50% 
припадають на екологію (20%), спадковість (20%), медицину (10%) (тобто 
на незалежні від людини фактори) [2, c.10].  

Здоров'я людини: моральне, фізичне, соціальне, емоційно-психічне, 
інтелектуальне, генетичне. Виходить, система навчання людини повинна 
бути оснащена тими технологіями, які дозволяють людині самостійно 
вміти піклуватися про всі види власного здоров'я. 

Виходячи із вищезазначеного, функція педагога у формуванні 
здоров’язберігаючої компетентності під час профільного навчання полягає 
у  організації процесу засвоєння вмінь та навичок, які лежать в основі норм 
і правил, що дозволяють вести здоровий спосіб життя; вмінь та навичок 
саморегуляції; надання знань, уявлень, понять про здоров’я.  

Отже, компетенція педагога включає: 
− володіння відповідним змістом та програмою навчання знанням, 

вмінням і навикам здорового способу життя; 
− володіння технологіями, методичними навиками і прийомами 

організації освітнього середовища школи (наочного оточення, технологій 
навчання і виховання), що сприяють формуванню   здорового способу 
життя учнів. 

Таким чином, компетентність педагога з проблеми збереження 
здоров'я дитини припускає і професійний, і особистісний 
компонент.   Професійний компонент включає: 
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• Знання і володіння технологіями, методичними прийомами і 
підходами, відповідним наочним змістом, сприяючим збереженню здоров'я 
учасників освітнього процесу. 

• Наявність знань, умінь і навиків організації і здійснення своєї 
професійної діяльності як здоров’язберігаючої. 

Особистісний компонент: 
• Наявність життєвої позиції, яка визначається ціннісним 

відношенням до здоров'я і   потребою його збереження і зміцнення.  
• Наявність здібностей до організації здорового способу життя.  
• Здібність до самоврядування згідно прийнятим нормам, 

правилам, обставинам, ситуаціям; здатність планувати своє життя і 
реалізовувати задумане; здатність змінювати свою поведінку згідно 
зовнішнім і внутрішнім вимогам [5, c.48]. 

Багатоаспектне поняття здоров'я визначило шляхи формування 
здоров’язберігаючого освітнього простору в школі: 

 Створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов 
життєдіяльності дитини в школі (шум, освітленість, повітряне середовище, 
дизайн, колір стін, використані будматеріали; меблі: розміри, розміщення в 
приміщенні; їдальня: асортимент, якість їжі, організація живлення, якість 
питної води; екологічний стан прилеглої до школи території; стан 
сантехнічного устаткування). 

 Побудова навчально-виховного процесу відповідно до 
мотиваційної сфери учнів; забезпечення індивідуалізації і диференціації 
навчання і виховання (об'єм учбового навантаження, її відповідність 
віковим і індивідуальним можливостям школяра; розклад уроків; розподіл 
навантаження по днях тижня; організаційно-педагогічні умови проведення 
уроку: щільність, чергування видів навчальної діяльності, проведення 
фізкультхвилинок, вправ для зору; особливості статуту школи і норм 
шкільного життя; медичне і психологічне забезпечення школи; участь 
батьків учнів у житті школи; стиль управління адміністрації, 
психологічний клімат педагогічного колективу). 

 Побудова режиму функціонування школи відповідно до 
психофізіологічних особливостей  (психологічний клімат в класах, на 
уроці; наявність емоційних розрядок; стиль педагогічного спілкування 
вчителя з учнями; характер проведення опитування та іспитів, проблема 
оцінок; особливості роботи з «важкими підлітками»; ступінь обмежень в 
свободі природних тілесних, емоційних і розумових проявів дитини під час 
перебування в школі; особистісні, психологічні особливості вчителя, його 
характеру, емоційних проявів; стан здоров'я вчителя, його спосіб життя і 
відношення до свого здоров'я). 

 Створення і впровадження технологій, по формуванню 
мотивації до здорового способу життя, системи валеологічних знань і 
умінь. 
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Збереження здоров'я учасників освітнього процесу досягається через 
уроки, позакласні заходи, навчальні семінари, тренінги для дітей, педагогів 
і батьків. 

Через уроки потрібно створити систему мотивації педагогів і учнів 
на збереження і зміцнення здоров'я, удосконалити систему профілактичної 
діяльності, направлену на стабілізацію і збереження здоров'я учнів: 

- включення питань профілактики захворювань, шкідливих звичок і 
пропаганди здорового способу життя у викладанні біології, географії, хімії, 
основ безпеки життєдіяльності, фізичної культури, валеології; 

- застосування здоров’язберігаючих особистісно орієнтованих 
технологій  на уроках; 

- дотримання санітарно - гігієнічних правил і норм при проведенні 
навчальних занять; 

- фізкультурні хвилинки і динамічні паузи. 
Через позакласні заходи прагнути прищепити любов  до здорового 

способу життя без шкідливих звичок шляхом: проведення змагань 
(наприклад,«Класи вільні від куріння»), проведення діалогів про здоров’я, 
створення агітбригад зі здорового способу життя; одержання заняття з 
профілактики вживання ПАР (поверхнево активних речовин) 

Через спортивно – оздоровчу роботу, організацію якісного 
харчування, організацію роботи груп продовженого дня, обстеження і 
своєчасне лікування  дітей, Психолого-педагогічний і медико-соціальний 
супровід дітей [1, c. 120]. 

Отже, формування здоров’язберігаючої компетентності залежить від 
багатьох факторів як зовнішнього середовища так і внутрішніх переконань 
особистості. Тому педагоги мають докладати максимум зусиль для того, 
щоб випускник володів здоров’язберігаючою компетенцією для його 
подальшого професійного розвитку, самовдосконалення та самореалізації. 

 
Література: 

1. Богданова А. С. Формування навичок здорового способу життя – 
зміст та мета навчально-виховного процесу в школі : Посібник для 
самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації / А. С. Богданова. 
– Луганськ, 2006. – 170 с. 

2. Вайнер Э. Н. Учиться без ущерба для здоровья / Э. Н. Вайнер. – 
Липетск : ИРО, 2007. – 103 с. 

3. Вольянська С. Є. Профільна старша школа. Програмно-цільовий 
проект / С. Є. Вольянська // Програмно-цільові проекти (з досвіду роботи 
Харківського регіону). – Харків : ХОНМІБО, 2007. – С. 64–74. 

4. Концепція профільного навчання в старшій школі // 
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2003. – № 
24.– С. 3-15 

5. Моделі компетентного випускника 12-річної школи: сутність 
пріоритети, пошуки відповідей на виклики ХХІ століття. // Матеріали 
Всеукраїнської науково-пошукової конференції. – Донецьк, 2007. – С. 46–50. 



 

 36

Формування соціальної компетентності учнів у процесі профільного 
навчання  

 

Симоненко Л.І. 
 

 Зараз, коли Україна переживає тяжкі часи економічної кризи 
виховний процес у школі вимагає від вчителів неабияких зусиль для того, 
щоб зуміти виховати та навчити особистість нового типу, яка творчо та 
креативно мисле, швидко реагує на будь-які зміни і сама створює їх. Тому 
наші вчителі просто зобов’язані підвищувати і розвивати свій рівень 
ключових життєвих компетентностей і зокрема соціальних 
компетентностей. Так як тільки компетентний вчитель може виховати 
компетентну особистість. 

Невід`ємно пов’язані між собою соціальні компетенції та сімейно-
побутові. Соціальні та сімейно-побутові компетенції – це здатність і 
готовність особистості до соціальної дії, соціальної активності та 
мобільності, набуття і виконання пов’язаних з ними соціальних ролей, 
гуманне ставлення до людей, свідоме ставлення до виконання сімейних 
ролей [1]. Кожен вчитель крім того, що повинен займатися своїм розвитком 
рівня компетентностей він повинен формувати їх у своїх учнів, повинен 
виховати соціально компетентнісну особистість. До змісту соціальної 
компетентності ми можемо віднести: 

 

Початкова школа (допрофільна підготовка): 
• участь в обговоренні планів і проблем родини; 
• звичка ділитися подіями особистого, шкільного життя в родині; 
• виконання постійних доручень у родині; 
• уважне і дбайливе ставлення до інших людей (однокласників, 

вчителів, знайомих); 
• дбайливе ставлення до землі, рослин і тварин; 
• прагнення зберігати природу в повсякденній життєдіяльності і праці; 
• оволодіння дитиною новою роллю – роллю учня; 
• вироблення дитиною правильних уявлень про роль (про права та 

обов’язки учня, значення навчання для подальшого життя); 
• активність у пошуку власного місця в соціальній структурі. 
Основна школа: 

• знання основних положень Конституції України, чіткі уявлення про 
політичну структуру держави; 

• володіння інформацією про основні політичні партії, що діють у 
країні, їхні програми, позиції лідерів; 

• знання законів, що регламентують участь громадян у суспільно-
політичній діяльності; 

• досвід суспільної організаторської діяльності через участь у роботі 
виборних органах учнівського самоврядування; 

• здатність захищати та реалізувати свої конституційні права і свободи; 
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• здатність виконувати загальнолюдські та громадські обов’язки; 
• чіткі уявлення про сутність родини, функції батьків (соціальні функції 

сім`ї, фізіолого-гігієнічні основи сімейного життя, труднощі 
становлення сім`ї); 

• знання етичних і правових аспектів сімейного життя; 
• здатність контролювати свою поведінку і вчинки у взаєминах з 

навколишнім середовищем; 
• володіння навичками самообслуговування, господарсько-побутової, 

економічної діяльності в сім`ї; 
• активність у пошуку власного місця в соціальній структурі; 
• здатність контролювати свою поведінку у конфліктних ситуаціях; 
• усвідомленість ролі людини в перетворенні навколишнього 

середовища і діяльності по охороні природи; 
• уміння оцінювати явища навколишньої дійсності, свою поведінку і 

поведінку інших людей з морально-гуманістичних позицій, почуття 
краси і міри; 

• уявлення про суспільство як динамічну цілісність, складової якої є він 
сам; 

• бажання та здатність бути активним членом цієї цілісності – 
цілеспрямовано змінювати її; 

• навички конструктивної поведінки в конфліктних ситуаціях; 
• оволодіння учнем соціальних ролей (наприклад, ролями «Споживача» 

(«Покупця»), «Працівника» (у 8-9 класах), «Дослідника», «Вчителя» 
(під час проведення уроків у молодших класах тощо); 

• навички осмислення своєї поведінки у певній ролі та її модифікації. 
Старша школа: 

• прояв турботи, милосердя і терпимості по відношенню до рідних і 
близьких; 

• наявність чітких уявлень про різні аспекти подружнього життя; 
• виконання постійних господарсько-побутових функцій сім`ї; 
• перевага гуманістичної орієнтації в системі особистих цінностей; 
• здатність оцінювати явища навколишньої дійсності, свою поведінку 

та поведінку інших людей з позиції моральності, почуття краси і міри; 
• дбайливе відношення до живої природи, прагнення зберігати природу 

в повсякденній життєдіяльності; 
• організованість і відповідальність, терпимість до недоліків інших 

людей; 
• самоповага, самодисципліна, самокритичність; 
• участь у соціальних проектах – допомозі нужденним; 
• участь у захисті й реалізації прав інших людей; 
• участь в житті школи; 
• здатність встановлювати позиції норми взаємодії з соціальними 

структурами та спільнотами; 
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• здатність і готовність до активного пошуку власного місця в 
соціальній структурі; 

• володіння певним рольовим етикетом (правилами поводження); 
• активність у пошуку власного місця в соціальній структурі; 
• здатність контролювати свою поведінку у конфліктних ситуаціях; 
• потреба у досягненнях [3]. 

 

Підвищуючи свою соціальну компетентність кожен вчитель повинен 
володіти основними поняттями соціально-педагогічної роботи. А саме: 
соціальна діагностика (суспільна, індивідуальна), соціальна адаптація 
(організаційна , економічна, педагогічна, професійна), соціальна 
профілактика, соціальна терапія (трудова, терапія самовиховання, методи 
поведінкової терапії, музикотерапія, арттерапія, культуротерапія, 
психогімнастика, ландшафтотерапія, йоготерапія, бібліотерапія, ігротерапія) 
[2]. 

Виходячи в доросле життя, діти мають обов’язковий мінімум набору 
елементарних знань, уявлень, практичних умінь та навичок, які гарантують 
дитині адаптацію до життя, здатність орієнтуватися в ньому, адекватно 
реагувати на явища, події, людей. Розвиток соціальної компетентності – це 
результат тривалої роботи вчителів та самого учня (саморозвиток, 
самовиховання, самоосвіта, самоконтроль, тощо). Для досягнення 
позитивного результату корисними можуть бути всі форми роботи, адже 
найважливішим чинником становлення соціальної компетентності є 
виховний простір навчального закладу, перебування дитини в ньому. 
Розвиток компетенцій учня неможливий без впливу навчального закладу як 
виховної системи, яка організовує та здійснює низку взаємопов`язаних, 
життєвих подій. 

Таким чином, одним з головних завдань школи є створення 
сприятливих умов для набуття кожною дитиною соціального досвіду та 
реалізація принципів послідовності та наступності у цій роботі. 

 

Література: 
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2. Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, 

перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
(Донецьк, 5–6 листопада 2008 р.). – У 3-х томах. – Т. 3. – Донецьк : Каштан, 
2008. – 402 с. 

3. Моделі компетентного випускника 12-річної школи: сутність, 
пріоритети, пошук відповідей на виклики ХХІ століття : матеріали 
Всеукраїнської науково-пошукової конференції (Донецьк, 16–17 травня 
2007 р.). – Т 2. – Донецьк : ДОІППО, 2007. – 572 с. 
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Становлення змісту технологічної компетентнісно орієнтованої освіти 
в навчальних закладах України: досвід, проблеми та перспективи 

 

Цина А.Ю. 
 

Визначаючи сьогодні шляхи розвитку освітньої галузі «Технології» ми 
повинні виходити з сучасного стану трудового навчання, зміст якого в 
загальноосвітніх навчальних закладах складається з трудового навчання у 5-9 
класах і 10-11 класах. На трудове навчання відводиться по 1 годині у 5,6 і 9 
класах та по 2 години  – у 7-8 класах. У навчальних закладах із поглибленим 
вивченням іноземних мов і з російською мовою навчання на трудове навчання 
відводиться по 1 годині на тиждень [3, 125, 144]. Школярі навчаються за 
програмами «Трудове навчання 5-12 класи» 2005 року видання [8].  

Важливо, щоб трудове навчання з 7 по 9 класи мало характер 
допрофільної підготовки. З цього навчального року інструктивно-
методичним листом МОН України дозволено на базі міжшкільних 
навчально-виробничих комбінатів (МНВК) здійснювати допрофільну 
підготовку у 8-9 класах за рахунок годин на трудове навчання. Це пов’язано з 
тим, що в наступному році виникнуть проблеми з наповнюваністю учнями 10 
класів і МНВК матимуть недостатню завантаженість. Запорукою якісної 
змістової спрямованості такої підготовки є вимога наявності грифу МОН на 
навчальних програмах допрофільної підготовки учнів.  

Учням 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів МНВК 
пропонують модель компетентнісно орієнтованого допрофільного навчання, 
що базується на диференціації спецкурсів за вибором та факультативів і 
вивченні профорієнтаційного курсу «Людина та світ професій» [2, 140]. 
Система допрофільної підготовки з усвідомленого вибору профілю навчання 
із залученням МНВК забезпечує учням можливість змінювати один напрям 
на інший або поєднувати їх у динамічних профільних групах, сформувати які 
в загальноосвітній, а особливо в малокомплектній школі, майже неможливо. 
Така організація допрофільної підготовки створює для учнів можливість 
обґрунтованого вибору профілю навчання і пов’язаної з ним професійної 
діяльності [1, 5]. 

 
Рис. 1. Структура трудового навчання учнів 10-11 класів. 

 
Сучасне трудове навчання учнів 10-11 класів (Рис. 1) може 

здійснюватися за універсальним профілем (безпрофільна школа) в обсязі 2 
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години на тиждень. Учні навчаються за навчальними програмами, 
складеними починаючи з 1986 року [3, 534]. Нові специфічні програми для 
старшокласників повинні мати гриф МОН України або бути затвердженими 
на рівні області в інституті післядипломної освіти педагогічних працівників. 

Профільне навчання в Україні нині охоплює 66% старшокласників. 
Профільне навчання за технологічним профілем посідає в країні друге місце 
серед навчальних профілів, поступаючись лише природничо-математичному 
профілю, хоча ще 5 років тому технологічний профіль був першим у цьому 
списку. За технологічним профілем сьогодні навчається 128 тис. учнів 
старших класів [1, 5]. У країнах Євросоюзу розподіл за академічним та 
професійним напрямами навчання в старшій середній школі складає від 28 до 
70%. В Україні найкращі області Херсонська, Київська мають показник 
професійно-технологічного навчання до 30%. Гірші показники – 4-6% мають 
Львівська, Донецька області. За наказом МОН України від 20.05.2003р. за № 
306 на вивчення технологічного профілю відводиться 5 (+1) година на 
тиждень [3, 181]. 

Соціологічні опитування показують, що понад 70% учнівської молоді 
разом з атестатом про загальну середню освіту бажають отримати і робітничу 
професію. Професійне навчання старшокласників в сучасних умовах 
здійснюється за державними стандартами професійно-технічної освіти, коли 
заклад освіти, МНВК отримують ліцензію на підготовку кваліфікованих 
робітників і в межах годин технологічного профілю здійснюють навчання 
певній професії.  

Сьогодні існує також допрофесійне навчання старшокласників за 
спрощеними варіантами державних стандартів професійно-технічної освіти. 
Це навчання без ліцензій і без видачі свідоцтв державного зразка. Учні 
навчаються 2 роки по 5 годин на тиждень і не отримають документу про 
професійну освіту. У 12-річній школі такого не буде. 

З наступного року у 10-х класах 12-річної школи учні не тільки 
технологічного профілю, а й усіх профілів навчання вивчатимуть предмет 
«Технології». Навчальна програма предмету «Технології» з грифом МОН, за 
якою учні 10 класів почнуть навчатися через рік, вже існує і знаходиться на 
сайті МОН [6]. У цьому навчальному році ми повинні започаткувати 
ознайомлення з нею майбутніх учителів технологій. Програма технологій має 
модульну структуру і складається з двох частин – інваріантної та варіативної 
(Таблиця 1). 

Таблиця 1 
Загальний тематичний план програми «Технології» 

Кількість годин № 
п/п 

Назва модулів 
10 клас 11 клас 12 клас 

1. Базовий модуль 12 12 – 
2. Варіативний модуль 20 20 35 
3. Резерв часу 3 3 – 
 Всього 35 35 35 
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Основою 12-годинної інваріантної складової у 10 та 11 класах є 
базовий модуль «Проектні технології у перетворюючій діяльності людини», 
вивчення якого передбачає продовження засвоєння методу проектів, основи 
якого учні вивчали на уроках трудового навчання у 5-9 класах. Базовий 
модуль виступає як інструментарій реалізації варіативної частини програми, 
зміст якої вчитель добирає виходячи з індивідуальних інтересів та здібностей 
учнів, матеріальних можливостей школи, регіональних особливостей та 
виробничого оточення, в якому знаходиться навчальний заклад. Варіативний 
модуль засвоюється старшокласниками через проектну діяльність, 
результатом якої є творчий проект. Важливим на цьому етапі є формування 
компетентності творчості. 

На оголошений у вересні цього року Всеукраїнський конкурс 
рукописів підручників для учнів 10-го класу загальноосвітніх навчальних 
закладів подано три підручники за технологічним профілем: «Технології 
(рівень стандарту, академічний рівень)», «Технології. Основи дизайну 
(профільний рівень», «Технології. Деревообробка (профільний рівень)».  

Вивчення технологічного профілю у порівнянні з 11-річною школою 
збільшується з двох до трьох років по 5 годин на тиждень. Технологічний 
профіль 12-річної школи має затверджену Концепцією профільного навчання 
структуру, яка складається з трьох напрямів: загальнотехнологічного, 
професійного і інженерно-технічного (Рис. 2) [3, 90-103]. 

 

 
Рис. 2. Структура технологічного профілю навчання старшокласників 
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інтегровані знання і вміння притаманні для певних груп споріднених 
професій. 

Професійне спрямування передбачає підготовку учнів за 
робітничими професіями у межах технологічного профілю. Актуальність 
такого виду спрямованості технологічного профілю навчання засвідчує 
аналіз досвіду профільного навчання у старшій школі США, де всі профілі 
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мають виробниче спрямування, що є запорукою підготовки випускника до 
ринку праці, готовності заробити на своє утримання і навчання. В наших 
найближчих сусідів у Республіці Польща торік з 11686 функціонуючих шкіл 
для молоді, близько 60% мали професійне спрямування [7, 6].  

Суттєві проблеми існують у забезпеченні професійного напряму 
навчально-методичною літературою. За п’ять років видано 62 підручники, а 
за останні два – жодного. За роки незалежності зовсім не видавалась 
методична література. Те, що робиться на місцевому рівні ентузіастами ПТО, 
– лише частково розв’язує проблему. Гарний приклад продемонструвала 
фірма «Кнауф»: вона видала комплект підручників для будівельної галузі [9, 
4]. Тому, забезпечення професійного спрямування профільного навчання 
старшокласників повинно стати не лише справою МОН, а й галузевих 
міністерств і роботодавців, які не поспішають вкладати кошти у створення 
професійного капіталу своїх потенційних працівників. Професійна 
компетентність, як набута старшокласниками в результаті профільного 
навчання власність, забезпечуватиме їх подальшу економічну незалежність і 
свободу. За словами Президента АПН України В.Г. Кременя, «людина 
саморелізовуватиметься в тій сфері, для якої вона більш здатна в умовах 
конкуренції» [4, 4]. 

Інженерно-технічне спрямування – це вузькоспеціалізований, 
обмежений за кількістю учнів технічний напрям з підготовки 
старшокласників до вступу до вищих навчальних закладів певного профілю. 
Сюди відносяться такі спеціалізації «Матеріалознавство і технології 
конструкційних матеріалів», «Енергетика», «Комп’ютерна інженерія», 
«Легка промисловість», «Основи телекомунікацій», «Агротехніка», 
«Технічна та комп’ютерна графіка». 

У загальноосвітніх навчальних закладах є категорія курсів за вибором, 
які реалізуються за рахунок годин варіативної частини навчальних планів, що 
мають також і інваріантну складову, до якої входить предмет «Трудове 
навчання». За рахунок варіативних годин навчальних планів вивчаються 
курси за вибором. Учні загальноосвітніх навчальних закладів разом з 
батьками вибирають курси за вибором: допрофільні і профільні курси. На 
варіативну складову у 5-9 класах за типовими навчальними планами для 
різних закладів відводиться від 1,5 до 5,5 годин на тиждень [3, 155]. Завдання 
допрофільних курсів – ознайомити учнів з напрямами технологічного 
профілю та зорієнтувати школярів у виборі професії. І тут потрібен не 
стільки психолог як профорієнтолог, який орієнтує учнів на робітничі 
професії. 

Включення до навчальних планів шкіл обов’язкових занять за вибором 
(елективні курси), професійних проб, а також психолого-педагогічна 
підтримка самовизначення учнів є однією з умов організації допрофільної 
підготовки.. Виходячи з профорієнтаційного значення курсів за вибором 
школи, їх зміст повинен бути короткочасним, а кількість повинна бути 
достатньою для варіативного ознайомлення учнів з особливостями можливих 
напрямків майбутнього профільного навчання в старшій школі.  
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Курси за вибором школи можуть мати предметний, міжпредметний і 
позапредметний характер. Найбільш економічними в умовах становлення 
допрофільної підготовки учнів сучасної основної школи можуть бути 
пропедевтичні по відношенню до профільних предметні курси у варіативній 
складовій змісту базових загальноосвітніх шкільних предметів. Так, 
наприклад, із п’яти розділів програми трудового навчання учнів 5-9 класів 
тільки два перших є інваріантними, а решта є варіативними і можуть 
базуватися на тих виробничих технологіях, які складатимуть у подальшому 
основу профільної підготовки старшокласників [8, 5]. Такі курси у вигляді 
варіативних розділів програми трудового навчання допомагатимуть учневі в 
обґрунтуванні майбутнього профілю навчання, встановленню його 
можливостей в умовах навчання на підвищеному рівні профільної школи. 
Варіативні (елективні) розділи розробляються науково-методичними 
центрами, методистами, а також самими педагогами. В 90-х роках в Україні 
вже були створені десятки різних орієнтовних тематичних планів для учнів 8-
9 класів, які можуть бути взяті сьогодні за основу при складанні варіативних 
розділів програми трудового навчання [5].  

Варіативна складова профільних курсів в 10-11 класах за типовими 
навчальними планами технологічного профілю має підсилювати обраний 
профіль. На це відводиться 7 годин на тиждень. Вона повинна поглиблювати 
знання учнів з обраного напряму і забезпечувати кількість годин державного 
освітнього стандарту професійно-технічної освіти підготовки кваліфікованих 
робітників. Наприклад, за держстандатром ПТО на підготовку оператора 
комп’ютерного набору необхідно 900 годин. Години технологічного профілю 
в 10-12 класах забезпечують лише 512 годин. Для повного оволодіння 
професією не вистачає 388 годин і тут можна використовувати години курсів 
за вибором. 

Упровадження нового змісту технологічної компетентнісно 
спрямованої освіти в умовах профільного навчання старшокласників 
створюватиме сприятливі можливості для врахування індивідуальних 
особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у школярів орієнтації 
на певний вид майбутньої професійної діяльності. Оновлений зміст 
технологічної освіти в умовах профільної школи значно розширює 
можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії, найповніше 
реалізуючи принцип особистісно орієнтованого навчання. 
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Формування професійної компетентності вчителів-словесників у 
системі профільної школи 

 

Лисенко А.В. 
 

Учитель – це завжди учень. Він лише до тих пір  
здатний насправді навчати і виховувати, поки сам  
працює над своїм власним вихованням і освітою. 
                                                              А. Дістервег 

Перебудова системи шкільної освіти передбачає максимальне 
врахування індивідуальних здібностей учнів, їхніх можливостей, інтересів, 
нахилів, задатків. Відомо, що діти мають різні інтереси, різні здібності і 
рівень їх розвитку, а в старших класах – і різні життєві плани. Саме це 
спричинило пошуки нових форм  диференціації навчання, які передбачають 
об’єднання учнів за інтересами і нахилами у спеціальні навчальні класи, в 
яких навчання і розвиток їх відбувалися б в оптимальних умовах за певним 
профілем. Тому не випадково пріоритетами державної політики розвитку 
системи освіти є особистісно орієнтоване навчання, створення однакових 
можливостей для учнів у здобутті якісної освіти в навчальних закладах 
різного типу, а також умов для профільного навчання, метою якого є – 
забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до 
здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофільної 
підготовки, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного 
зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства, 
Профільне навчання спрямоване на здобуття старшокласниками навичок 
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самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, 
розвиток їх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, 
соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти. 

Нова державна політика в галузі освіти закріплена в Законах України 
“Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, в Національній доктрині 
розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції профільного навчання. 
Принципи її реалізуються шляхом створення нових типів загальноосвітніх 
закладів, у яких ураховано інтереси усіх суб’єктів навчального процесу, 
максимальний розвиток творчого потенціалу як школярів, так і вчителів. 
Визначальною рисою цих документів є орієнтація школи на особистість 
учня, здатність його навчатися впродовж усього життя та 
самореалізовуватися у різних видах творчої діяльності. Нині для кожного, 
як зазначає С.Караман, хто працює зі здібними учнями, має стати 
очевидною цінність психологічних знань.  Якщо нехтувати внутрішніми 
законами розвитку психіки учня відповідної вікової групи, ігнорувати 
соціальну ситуацію дитячого життя, то ніякий найдосконаліший зміст, нові 
типи шкіл не забезпечать стимулююче середовище для повноцінного 
розвитку особистості. У спільній двоєдиній діяльності головне полягає в 
тому, щоб учитель прищепив бажання учням самостійно здобувати знання 
[2, с.57]. 

 Саме сьогодні учитель має підготуватися до впровадження таких 
технологій, які забезпечать особистісно орієнтоване, індивідуально 
диференційоване, адаптивно-інтегроване навчання. Пріоритетним у 
розвитку освіти України в ХХІ столітті є  “підготовка людей високої 
освіченості і моралі, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, 
професійного розвитку, освоєння і впровадження науково містких та 
інформаційних технологій, мобільності та конкурентоспроможності на 
ринку праці “[3, с.5]. 

Нові підходи до вирішення проблем освіти висувають ряд вимог і до 
підготовки вчителя-словесника. Цілком зрозуміло, що специфіка роботи у 
профільних класах потребує спеціальної методики, зумовленої, по-перше, 
науково-теоретичним рівнем програмного матеріалу, по-друге, освітньою 
метою, по-третє, своєрідним суб’єктом навчального процесу – здібним 
учнем. Сучасному вчителеві української мови та літератури вже 
недостатньо просто мати глибокі предметні знання, володіти практичними 
уміннями та навичками. Йому необхідно творчо використовувати набуті 
знання в нестандартній і змінній ситуації, виявляти конструктивність в 
організації і плануванні педагогічного процесу. 

Удосконалення професійної компетентності вчителя викликано 
підвищенням соціальних вимог до нього, модернізацію освіти взагалі, 
зміною світоглядної парадигми, необхідністю підвищення майстерності 
сучасного педагога. Гуманістична освітня парадигматика включає в себе 
вимоги високої професійної компетентності вчителя, його готовність до 
педагогічного співробітництва і співтворчості зі своїми учнями не тільки у 
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змістовно-предметному, але й процесуально-технічному векторі, до 
здійснення особистісно зорієнтованого навчання  [8].       

Вивчення шляхів формування професійної компетенції вчителів-
словесників потребує розробки моделі професійної компетентності вчителя 
української мови та літератури, себто описової ідеальної характеристики, 
що розкриває вимоги до знань, умінь, діяльності та внутрішніх якостей 
учителя, а отже, і визначення суті основних понять, що вживаються для її 
характеристики та розкриття. Таким поняттям зокрема є поняття 
"професійна компетентність".  

Протягом останніх років термін “компетентність” став часто 
вживаним в освітянській літературі. Учені розрізняють компетентність 
професійну (І.Зязюн), психологічну (І.Сингаївська), комунікативну 
(Т.Трофімова), громадянську (В.Скиба), цивілізаційну (К.Корсак), 
конструкторсько-технологічну (В.Шуляр) та ін. 

Термін “competence” (від. лат. “competere” ("співпадати", 
"погоджувати", "бути здатним") у перекладі з англійської означає: 
“здатність”, “уміння”; “достаток”; “змога”. Тлумачний словник англійської 
мови (Webster Universal Dictionary) тлумачить поняття  "competence" як 
відповідність, достатність, уміння для виконання певної роботи, завдання, 
обов'язок; розумові здібності або загальні вміння і навички. У вітчизняній 
енциклопедичній літературі радянського періоду термін “компетенція” 
означає коло повноважень, наданих законом; знання або досвід в тій чи 
іншій галузі [9, с. 200]. 

У тлумачних словниках зустрічається термін “компетентний”, що 
тлумачиться, як  такий, що “має достатні знання в якій-небудь галузі; який з 
чим-небудь добре обізнаний; тямущий; який ґрунтується на знанні; 
кваліфікований; який має певні повноваження; повноправний; 
повновладний” [5, с. 910]. 

На наш погляд, професійну компетентність учителя слід розуміти як 
уміння, змогу, наявність відповідних здібностей, умінь та досвіду володіння 
навчальним предметом, основами педагогіки та методикою його 
викладання, комунікативними вміннями та основами формування 
виховуючих відносин, набором психологічних знань, умінь та навичок, 
необхідних для успішного здійснення професійної діяльності й активної 
професійної позиції, які він розвиває шляхом освіти та практики. 

Таким чином компетентність визначається об’ємом компетенцій, 
колом повноважень у сфері професійної діяльності. У більш вужчому 
розумінні професійна компетентність – це коло питань, у яких суб’єкт 
володіє знаннями, нормами, досвідом, сукупність яких відображає стиль 
його мислення і рівень кваліфікації, а також особисті здібності, які 
забезпечать можливість у реалізації своєї фахової майстерності. 
Компетентний педагог – особа, яка має цілісне бачення педагогічного 
процесу, здатна адекватно використовувати ситуації та застосовувати наявні 
засоби (у самому широкому значенні) в організації діяльності суб’єктів 
процесу для досягнення соціально важливих цілей.    
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Існує фундаментальний зв’язок між професійною компетентністю і 
професійною діяльністю педагога. Ефективна професійна діяльність є 
одночасно критерієм досягнутого рівня професійної компетентності, а також 
головним фактором її формування. Структура педагогічної діяльності включає 
різноманітні елементи, однак в їх сукупності, як вказує Б.Степанишин, 
“вирішальне значення мають знання й уміння” вчителя [7, с. 11]. 

На тлі загальних вимог до знань і вмінь сучасного вчителя, 
висвітлених у Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ ст.), 
Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законі “Про 
загальну середню освіту” та інших нормативних документах до вчителя-
словесника в сучасних умовах висувається низка специфічних вимог.  

Проблема визначення їх змісту давно є об’єктом досліджень учених-
методистів. Серед науковців, яким належить найбільший внесок в розробку 
цієї проблеми, можна назвати Т.Бугайко, Ф.Бугайка, В.Неділька, 
Б.Степанишина, Є.Пасічника, Н.Волошину, С.Пультера, В.Шуляра та ін. 

Так, Т.Бугайко та Ф.Бугайко змістом професійної компетентності 
вчителя-словесника вважають: ґрунтовне знання теорії та історії літератури, 
народної творчості та найважливіших творів світової літератури, знання історії 
України та світового мистецтва, сучасних досягнень науки і техніки [1]. 

В.Неділько підкреслює, що підготовка вчителя-словесника повинна 
бути позбавлена обов’язкових методичних рецептів, приписів щодо певної 
ситуації для кожного філолога. Вона має бути зорієнтована на озброєння 
кожного вчителя знаннями, розуміння загальних закономірностей розвитку 
навчально-виховного та літературно-мистецького процесу, спрямована на 
формування творчих задатків у викладанні мови та літератури, 
використанні й оновленні відомих їй інноваційних форм, методів і прийомів 
вивчення предметів у загальноосвітніх навчальних закладах [4]. 

Є.Пасічник, окрім ерудованості та професійних знань учителя-
словесника, звертає увагу на володіння елементами педагогічної техніки, 
спеціальними педагогічними здібностями: рефлексивними, гностичними, 
комунікативними, організаторськими тощо [6]. 

Б.Степанишин виділяє у структурі змісту професійної компетентності 
такі знання та вміння вчителя:  

а) спеціальні – знання теорії своєї науки та практичних умінь  її 
застосування в школі; 

б) педагогічні – знання дидактики, теорії виховання, усвідомлення 
основної мети навчання і виховання; 

в) психологічні – знання психологічних основ викладання свого 
предмета, психічних станів учнів, закономірностей вікових та 
індивідуальних особливостей  сприймання ними змісту навчання; 

г) методичні – знання шляхів, методів, прийомів і засобів донесення 
літературознавчої освіти до учнів [7, с. 13]. 

Аналогічних думок дотримується і вчений-методист Є.Пасічник, який 
зазначає, що “в цілому можна визначити такі основні напрями підготовки 
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учителя-словесника: філологічний, педагогічний, психологічний, 
методичний” [6, с. 45]. 

Конкретизуючи визначення стосовно професійної компетентності 
вчителя української мови та літератури, відзначимо, що професійна 
компетентність вчителя-словесника – це уміння, змога, наявність відповідних 
здібностей та досвіду викладання української мови та літератури на основі 
глибокого знання цих навчальних предметів, основ педагогіки, психології та 
методики їх викладання, володіння необхідними комунікативними й 
операційними вміннями, які він розвиває шляхом безперервної освіти та 
практики, а також наявність активної і адекватної сучасності професійної 
позиції. Процес формування професійної компетентності триває протягом 
усього життя людини. На кожному етапі він наповнюється новим змістом, 
новими організаційно-педагогічними формами й методами, новими 
потребами і відповідними підходами до інтегрування індивідуальних, 
професійних, соціальних аспектів життєдіяльності.   

Проведене дослідження, власні спостереження переконують, що 
основна стратегія вчителя-словесника в системі профільної школи полягає, 
по-перше, у відмові від шаблонів і стереотипів, пошуках нових оцінок, 
узагальнень, підходів, проявах мислительної гнучкості й оперативності; по-
друге, у врахуванні психологічних та соціальних чинників, які впливають на 
процес вивчення мови  та літератури в середньому та старшому шкільному 
віці (потреби, психічний стан здібних учнів, почування певності й 
безпечності, відчуття кожного членом групи), а найголовніше те, що, учні 
мають відчувати, що їхні заняття мають сенс, вписуються в загальну 
картину життя – і їхнього особистого, і загальнолюдського. 
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Комп’ютерна грамотність як важлива складова професійної 
компетентності сучасних вчителів 

 

Овчаров С. М. 
 

Нові інформаційно-комунікаційні технології змінюють роль сучасного 
вчителя, викликають необхідність створення нових педагогічних прийомів і 
сучасних підходів до професійної підготовки майбутніх учителів. 
Майбутньому вчителеві потрібні аналітичні, інформаційні, комунікативні 
уміння, тобто він повинен бути професійно компетентним, що означає не 
лише володіння об’ємом знань у певній галузі, а потенційну готовність 
кваліфіковано розв’язувати широке коло завдань у сфері професійної 
діяльності. Традиційні освітні методи більше не забезпечують у повному 
об’ємі учителів уміннями та навичками, необхідними для навчання учнів на 
сучасному рівні. Інтерактивні навчальні комп’ютерні системи, цифрові 
дидактичні засоби навчання, електронний інструментарій для збору й аналізу 
даних – це далеко неповний перелік ресурсів, які надають можливість 
сучасним педагогам належним чином організовувати навчальний процес [3, 
168]. 

Поняття «компетентність» введено у науковий обіг понад чверть 
століття тому. Під «компетентністю» розуміють спеціальні структуровані 
набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі 
навчання. Компетентний – той, який має достатні знання в якій-небудь 
галузі; який з чим-небуть добре обізнаний; тямущий [1, 657]. 

Майбутньому педагогові потрібні аналітичні, інформаційні, 
комунікативні уміння, тобто він повинен бути професійно компетентним. 
Більшість сучасних дослідників дотримуються точки зору, що, у цілому, 
компетентність – це можливість не просто володіти знаннями, але 
потенційно бути готовим вирішувати завдання із знанням справи. У більш 
широкому розумінні, компетентність визначає об’єм знань, коло 
повноважень у сфері професійної діяльності. У вужчому розумінні 
професійна компетентність – це коло питань, у яких суб’єкт володіє 
пізнаннями, досвідом, сукупність яких відображає стиль мислення і його 
кваліфікацію, а також особисті здібності, що забезпечують можливість 
реалізації певної професійної діяльності. Тому одним з головних завдань 
сучасної педагогічної освіти є формування професійної компетентності 
майбутніх учителів, підготовка їх до життєдіяльності в умовах 
інформаційного суспільства. 

У зв’язку з цим сьогодні на перший план виходить завдання 
модернізації науково-методичного забезпечення сучасної системи освіти. 
Пошук закономірностей мислення для системи освіти дуже важливий з 
погляду методології пізнання і, врешті-решт, побудови освітніх програм і 
розробки методик навчання, заснованих на комп’ютерних технологіях. На 
жаль, у більшості освітніх закладів нашої країни сьогодні склалася 
парадоксальна ситуація: є досконала комп’ютерна техніка, проводяться 
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дослідження в області методології пізнання в умовах інформаційного 
суспільства, а в практиці освітніх установ, зазвичай, панують традиційні 
методи навчання. Насамперед це зумовлено низьким рівнем підготовки 
сучасних учителів до широкого використання комп’ютерних технологій у 
навчальному процесі. Тому найважливішим завданням фахової 
педагогічної освіти є ґрунтовна підготовка майбутніх учителів в області 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Особливістю використання комп’ютерної техніки у навчальному 
процесі є можливість його організації за допомогою інтерактивних 
комп’ютерних програм. Тоді, за наявності телекомунікаційного каналу, 
комп’ютер може виступати посередником між викладачем і студентом 
(учнем), брати на себе частину навчального процесу. Для цього 
комп’ютерна техніка володіє можливостями зберігання й оперативної 
обробки інформації, у тому числі і мультимедійної. До цього слід додати 
можливість отримання доступу до видалених баз даних (електронних 
бібліотек), спілкування за допомогою електронних телеконференцій, 
користування електронною поштою тощо. Тому комп’ютер сьогодні 
можна використовувати не тільки як потужний дидактичний засіб у 
традиційному процесі навчання, але і реалізувати з його допомогою 
навчання, засноване на інших організаційних і дидактичних принципах, 
наприклад, дистанційне навчання. 

Настав час, коли сучасні вчителі, і не тільки вчителі інформатики, 
повинні оволодіти основами використання комп’ютерної техніки як засобу 
навчання, широко впроваджувати нові інформаційні технології в шкільну 
практику, використовувати шкільний комп’ютерний клас для проведення 
уроків із різних предметів. Ці проблеми є особливо актуальними сьогодні 
ще й тому, що за рівнем оснащення шкіл комп’ютерами, їх технічними 
характеристиками та співвідношенням кількості учнів на один комп’ютер 
Україна значно відстає від більшості розвинених країн світу. 

Однією з найважливіших складових професійної компетентності 
сучасного педагога є інформаційна компетентність, яку слід розуміти як 
здатність особистості орієнтуватися в потоці інформації, уміння 
працювати з різними її видами, знаходити і відбирати необхідний матеріал, 
класифікувати його, узагальнювати, критично до нього ставитися, на 
основі здобутих знань вирішувати будь-яку інформаційну проблему, 
пов’язану з професійною діяльністю. Інформаційна компетентність є 
основним компонентом інформаційної культури, яка, у свою чергу, є 
частиною загальної культури особистості [2, 5]. 

Для вчителів-предметників інформатика не є профілюючим 
предметом, тому для них на першому плані важливою стає сформована 
інформаційно-комунікаційна компетентність у застосуванні ІКТ. Вона 
насамперед передбачає наявність у особистості здатностей: 

• застосовувати ІКТ у навчанні та повсякденному житті; 
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• раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під 
час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її 
пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням; 

• будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою 
засобів ІКТ тощо [5, 88]. 

У свою чергу інформаційна компетентність сучасних учителів 
передбачає наявність певного рівня комп’ютерної грамотності, до 
структури якої належать: 

• знання основних понять інформатики та обчислювальної техніки; 
• знання загальних принципів побудови й функціонування 

комп’ютерної техніки; 
• знання сучасних операційних систем та їх оболонок, володіння 

їхніми основними функціями; 
• міцні навички використання хоча б одного текстового редактора; 
• первинна уява про алгоритми та мови програмування; 
• досвід використання прикладних програм утилітарного 

призначення; 
• володіння основами роботи у всесвітній комп’ютерній мережі 

Internet [4, 7]. 
Але слід враховувати, що комп’ютерна техніка та відповідне 

програмне забезпечення швидко розвиваються і постійно оновлюються. 
Тому вчителі, які давно закінчили педагогічні заклади освіти й лише 
періодично проходять курси підвищення кваліфікації при інститутах 
післядипломної освіти педагогічних працівників, у достатній мірі не 
володіють навичками використання комп’ютерних програм навчального 
призначення. Це не дозволяє їм проводити уроки з дотриманням сучасних 
вимог на основі використання нових інформаційно-комунікаційних 
технологій. Саме тому побудова інноваційних дидактичних моделей, 
розробка власних навчальних програмних засобів, проектування освітніх 
програм, заснованих на сучасних комп’ютерних технологіях, повинні бути 
основою навчальних програм для підвищення професійної кваліфікації 
вчителів у галузі ІКТ. 

Зрозуміло, що професійне вдосконалення вчителів є найважливішою 
частиною процесу реформування освіти. Проте воно стане результативним 
лише за умови, якщо буде спрямоване на досягнення конкретних змін у 
поведінці вчителя в класі, зокрема тоді, коли професійне зростання стане 
безперервним процесом, що відбувається в унісон з рештою компонентів 
системи освіти. Іншими словами, учитель повинен постійно 
самовдосконалюватися за рахунок новітньої наукової інформації, 
отриманої насамперед за допомогою сучасних інформаційно-
телекомунікаційних технологій. Тому нова інформація, помножена на 
досвід педагога, дозволить учителеві систематизувати отриману 
інформацію і вчасно донести її до своїх учнів. 
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Таким чином, сучасний учитель повинен володіти професійною 
компетентністю, уміти грамотно використовувати сучасні інформаційно-
телекомунікаційні технології у навчально-виховному процесі, постійно 
професійно самовдосконалюватися, прагнути оволодівати новими 
педагогічними та інформаційними технологіями. 
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Формування технологічних компетентностей та 
конкурентоспроможної особистості в умовах ринку праці 

 
Чемшит В.Г. 

 
Найважливіше питання життя  

 полягає в умінні жити  
 Дж. Лебок 

Початок ХХІ ст., третього тисячоліття, має свій смисл, свою 
філософію. Час визначення стратегічних орієнтирів, народження нової 
якості життя, інноваційної культури. Змінюється все: змінюється самий 
характер праці, яка дедалі більше стає інтелектуальною; змінюється 
економічна діяльність, техніка, база й організаційні форми, її структура, 
умови й вимоги, які вона ставить до рівня знань і кваліфікації свого 
головного учасника – людини, яка працює в умовах неперервних змін і 
нововведень. 

Уперше в історії людства покоління ідей і покоління речей 
змінюються у часі швидше, ніж покоління людей. 

Реалії сьогодення – це ринкова економіка з її невід’ємними 
мегатрендами: глобалізацією, технологіями та конкуренцією, які 
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знаходяться у складній залежності й обумовлюють динаміку кожного з 
них. При цьому, «технології породжують конкуренцію та прискорюють 
глобалізацію, яка, в свою чергу, стимулює посилення конкуренції» (6,с.46) 
і сприяє появі безробіття взагалі та серед дипломованих фахівців у тому 
числі. 

Зміни вимагають конкурентоспроможності, професійної й соціальної 
мобільності, неперервної освіти й професійного, духовного 
самовдосконалення. 

Певним чином можна окреслити параметри, що обумовлюють 
конкурентоспроможність майбутнього фахівця – це технічні та 
технологічні; економічні; соціально-організаційні. Для 
конкурентоспроможної особистості домінуючим є наявність більш 
високого рівня творчого мислення, відомого як латеральне мислення ( 
здатність відмовитися від стереотипів, здатність поглянути на проблему з 
іншого боку, здатність прийняти неочевидне рішення). 

Конкурентоспроможність – це новий якісний стан фахівця, який 
можна віднести до числа стратегічних цінностей, що поряд з орієнтацією 
на власні сили і наполегливість, сприяють подоланню індивідуального 
психологічного бар’єру, пригніченості, песимізму, невизначеності в 
життєвій перспективі, упорядковують всю систему життєдіяльності в 
умовах переходу до нових ринкових відносин і в результаті допомагають 
соціуму вийти з тупікової ситуації. 

Поняття конкурентоспроможності особистості фахівця призводить 
до найбільш складної проблеми: які здібності, характеристики, якості, 
знання та вміння гарантуватимуть конкурентноздатність випускника на 
ринку праці в умовах нестабільності бізнес-середовища. 

Конкурентоспроможність учня – це вміння постійно навчатися, 
орієнтуватися в світі інформації ефективно її використовувати, прагнення 
до саморозвитку. А такий підхід може використовуватися в 
загальноосвітніх навчальних закладах за умови, коли учень відчуває себе 
суб’єктом діяльності. Основне кожному чітко з’ясувати і усвідомити це 
поняття для себе. 

Конкурентоспроможність формується так як і будь-яке інше вміння.  
Динамічні зміни, які відбуваються в світі визначили основні 

напрямки розвитку освіти, що спрямовані на реалізацію дитиноцентриської 
розвивальної парадигми. Нова парадигма має забезпечувати формування в 
учнів готовності й здатності активно творити нові реалії життя, гідно 
репрезентувати свою націю, безперервно оновлювати власний досвід, 
проектувати подальший освітній та життєвий шлях. 

Перехід школи до дванадцятирічної освіти об’єктивно вимагає 
переведення освітнього процесу на технологічний рівень: вибір  
індивідуального процесу на технологічний рівень. 

Школа покликана виконувати життєво важливу функцію – функцію 
стимуляції, допомоги і підтримки при входженні молодого покоління у 
світ життєвого досвіду. 
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Гостра суперечність між новою системою вимог і можливостей 
особистості породжує необхідність формування у молодого покоління 
життєдіяльності.  

Завдання життєздатної особистості – бути компетентною, 
конкурентоспроможною особистістю, сформувати свої смисложиттєві 
установки. 

О.Є. Лебедєв виділяє чотири рівні освіченості, які можуть бути 
досягнуті в процесі середньої освіти, а саме: грамотність; функціональну 
грамотність; інформованість; компетентність. 

Освіта – це не підготовка до життя, це передусім саме життя дитини, 
це світ людини, і він має бути гідним її, щоб, перебуваючи в ньому, 
людина могла поліпшити і світ, і саму себе.  

Індивідуальна життєва і освітня траєкторія – це персональний шлях 
реалізації особистісного потенціалу кожного учня. 

Дванадцятирічна школа – школа життєвої компетентності 
(компоненти: знання, уміння та навички, життєтворчі здібності, життєвий 
досвід, життєві досягнення особистості, які об’єктивізують міру її життєвої 
компетентності). 

Кожна людина – проект буття і смислу… І несе в особі особливу 
місію 

Проектуючи творчо своє життя, розробляючи і здійснюючи 
індивідуальний життєвий сценарій, особистість оволодіває не лише 
необхідними знаннями, а й компетентністю, і зрештою, можливо, 
найвищим мистецтвом – мистецтвом жити.  

Молоді люди, котрі вступають сьогодні в життя, відчувають на собі 
всі складнощі формування чітких життєвих орієнтирів, які спираються на 
внутрішньоузгоджену і структуровану систему цінностей. Вони 
відчувають себе особистістю і прагнуть максимальної самореалізації. 
Найгостріша проблема сьогодення в тому, що молодь далеко не завжди 
пов’язує своє майбутнє з життям в Україні. Відчуваючи в собі значний 
внутрішній потенціал, молоді люди водночас низько оцінюють суспільні 
можливості, які сприяли б їхній самореалізації.  

Тому місія нової школи полягає в тому, щоб допомогти кожній 
людині усвідомити сенс свого життя, визначити свій «образ буття», 
«зустрітися зі своєю сутністю» (М. Хайдеггер), оволодіти універсальними 
константами життєвого світу, постійно шукаючи відповіді на «останні 
питання буття» (В. Біблер), що визначають орієнтири в її розвитку, 
систему смисложиттєвих координат, у яких вона може існувати (1, с. 6, 
20). 

Випереджувальна, компетентнісно спрямована освіта базується на 
засадах самоорганізації, саморозвивальної системи. 

Сучасне високотехнологічне виробництво характеризується 
різноманітністю технічних засобів і технологій, котрі за своєю сутністю і 
призначенням дозволяють забезпечити гарантоване отримання необхідного 
продукту праці відповідно до заданих цілей діяльності. 
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Характер технічної оснащеності виробництва і наявних технологій у 
їх сукупності відображають рівень інтелектуального, духовного 
потенціалу суспільства, можливості самореалізації кожної людини.  

Отже, підростаючому поколінню потрібно оволодіти знаннями про 
сутність технологічних перетворень навколишньої діяльності. У кожного 
школяра повинні бути сформовані чіткі уявлення про способи 
перетворюючої діяльності людини, її еволюцію й тенденції розвитку, 
результати і наслідки впливу виробничої діяльності на особистість, 
суспільство і природу. Необхідною умовою усвідомлення проблем і 
процесів техногенного розвитку суспільства слід вважати наявність знань і 
вмінь виконувати різні перетворюючі процедури, прогнозувати і 
проектувати власну діяльність у технологічному середовищі, що безперервно 
змінюється і удосконалюється. 

Колись освіта виходила з потреб держави. Сьогодні акценти 
розставлені інакше – маємо зробити людину такою, щоб вона могла 
вирішувати державні завдання за своїм покликанням, бути 
високоморальною, духовно-розвиненою, мобільною в своєму розвитку.  

Зміст освітньої галузі «Технологія» забезпечує розвиток системи 
технологічної підготовки школярів, яка передбачає створення умов для 
реалізації потенціалу творчої діяльності кожного учня з метою його 
самореалізації та самовизначення; структурування змісту предмета за 
культуродоцільним, інтегративним, синергетичним, концентричним 
принципами; формування культури перетворювальної діяльності, що 
спрямована на створення матеріальних і духовних цінностей в різних сферах 
діяльності і є необхідною будь-якому спеціалісту; виконання соціально і 
особистісно значущих проектів (індивідуальних, колективних, 
міждисциплінарних); профорієнтацію учнів на роботу в різних сферах 
виробництва, задоволення їх професійно-пізнавальних потреб; підготовку 
учнів до ведення домашнього господарства, організації простору своєї 
життєдіяльності за законами краси та гармонії тощо. 

Але центральною проблемою залишається якість технологічної освіти, 
яка залежить не від об'єму засвоєних знань, умінь і навичок учня, а від 
оволодіння ключовими компетентностями, що складають основу соціалізації 
особистості та формування конкурентоспроможності на ринку праці. 

Саме це повинно бути метою, основою процесу та кінцевим 
результатом освітньої галузі «Технологія». 

«Технологія» як соціально-економічна й психолого-педагогічна 
категорія є одним з ключових понять у назві проектно-технологічної системи 
трудового навчання, де основними пізнавальними одиницями є проектна й 
технологічна діяльність, тобто процес проектування (з використанням 
наукових знань) якісних і оригінальних виробів, що мають практичне 
застосування. Проектно-технологічна система характеризується творчою 
діяльністю, кінцевим результатом якої є розробка й виготовлення творчого 
проекту. 
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Саме проектно-технологічна система трудового навчання створює 
можливості у формуванні економічних, екологічних, маркетингових, 
технологічних компетентностей. 

Кредом проектної діяльності для учнів є твердження «Все, що я 
пізнаю – я розумію, для чого це мені потрібно, де і як можу ці знання 
застосувати». Для педагога – це прагнення знайти розумний баланс між 
академічними і прагматичними знаннями та навичками. 

Очевидно, що оволодіння технологіями перетворювальної діяльності, 
формування життєвих компетентностей учнів, навчання їх проектно-
технологічної діяльності потребує цілеспрямованої систематичної роботи 
педагогів щодо засвоєння глибоких знань з педагогіки, психології, змісту 
предмета, а також відповідного науково-методичного забезпечення.  

Дін Равен у своїй книзі «Компетентність у сучасному суспільстві: 
виявлення, розвиток і реалізація» включив у список 37 видів 
«компетентностей», серед яких: «готовність і здатність навчатися 
самостійно», «персональна відповідальність», «розуміння плюралістичної 
політики», «самоконтроль», «готовність використовувати нові ідеї і інновації 
для досягнення мети», «знання того, як використовувати інновації», «здатність 
слухати інших людей і брати до уваги те, що вони говорять» та інше(5,150- 
155, 275-298, 337-342).  

Компетентність – це інтегрована характеристика якості особистості, 
яка включає знання, уміння, ставлення та досвід, що усвідомлені 
(рефлексивно) і застосовуються в практичній діяльності особистості. 

Компетентність – це загальна здатність, що базується на знаннях, 
досвіді, цінностях, здібностях, що набуті завдяки навчанню. 

У системі загальної середньої освіти основними групами 
компетентностей, яких потребує сучасне життя, є: соціальні; 
полікультурні; комунікативні; інформаційні; саморозвитку та самоосвіти; 
компетентності, що реалізуються у прагненні і здатності до раціональної, 
продуктивної творчої діяльності. 

Трудова компетентність є інтегрованим результатом навчально-
трудової діяльності учнів і формує передусім на основі опанування змісту 
програми трудового навчання. Компетентна людина не тільки повинна 
розуміти сутність проблеми, а й вміти роз’язувати практично. 

Крім того, формування компетентностей у галузі сучасного 
виробництва (здатність одержувати техніко-технологічні знання, знання з 
природничих наук, економіки; соціальні та підприємницькі навички, а також 
загальнокультурні цінності) значною мірою впливає на розвиток 
конкурентноспроможної особистості. 

У першу чергу вчителю потрібно добре знати зміст програми, щоб 
структурувати її відповідно до тих компетенцій, тобто знань, способів 
діяльності, які є особистісно значущими для дитини. Конструювання ситуацій 
вибору, наближення різних варіантів побудови навчально-виховного процесу 
до конкретної дитини значною мірою визначає професійну культуру вчителя, 
характер його щоденної діяльності. 
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Нині головним завданням методичних об'єднань вчителів трудового 
навчання є поетапне вивчення змісту програми та технологій її 
структурування з метою максимального врахування внутрішніх умов 
діяльності школи та освітніх потреб і можливостей її учнів. Технології 
структурування змісту розроблені на концептуально-методологічному рівні, 
але, на жаль, не використовуються в педагогічній практиці. Важливим є 
усвідомлення взаємообумовленості процесів проектно-технологічної 
діяльності та структурування змісту. Існують різноманітні технології 
структурування змісту традиційної системи навчання: проектні, 
інформаційно-комунікаційні, модульні, інтерактивні тощо. 

Відомо, що в умовах науково-технічного прогресу змінюється зміст 
освіти. Нині школярі мають бути ознайомленими з такими поняттями, як 
гнучка технологія, багатоопераційний верстат з числовим програмним 
управлінням, промислові роботи, автоматичні лінії, системи 
автоматичного проектування, мікропроцесори та мікропроцесорна техніка. 

За допомогою ПК можна підвищити рівень техніко-технологічного 
забезпечення операцій, що виконуються учнями. Під техніко-
технологічним забезпеченням трудової діяльності школярів розуміємо 
механізми, верстати, пристрої, технологічну документацію, що 
використовуються для підвищення якості кінцевого результату(продукту) 
цієї діяльності. Для виконання операцій на якісно високому рівні школярі 
мають засвоїти елементи графічної грамоти, технологічні процеси 
виготовлення виробів, навчитись організації праці та способам і прийомам 
контролю якості виробів. 

Зауважимо, що те покоління, яке буде працювати в технічно 
оснащеному й комп’ютеризованому виробництві, нині ще вчиться в школі. 
Тому дуже  важливо поглибити в школі технічну підготовку молоді. Один 
із шляхів – на базі чинних програм трудового навчання знайомити 
школярів із застосуванням ПК на виробництві, вчити їх «інформаційній 
культурі», готувати до трудової діяльності, в якій електронно-
обчислювальна техніка буде основним засобом виробництва (2, с. 140). 
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Компетентнісний підхід у викладанні російської мови як засіб 
виховання соціально активної особистості 

 

Гелеверя Р.О. 
 

Зміни, що відбулися в останні десятиліття в освіті, впливають на 
основні орієнтири її розвитку, а тому сучасне викладання будь-якого 
предмета неможливе без урахування актуальних тенденцій галузі. 

Традиційна інформаційна освіта орієнтувалася на «знаннєвий 
підхід», але не була спрямована на підготовленість випускника до життя.  

Сучасні тенденції шкільного навчання в Україні передбачають 
формування в учнів не тільки знань, умінь з предмета, але й ключових 
(загальнопредметних, надпредметних, універсальних) компетентностей, 
що відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям із мовної освіти. 

Виділяють три комплекси компетентностей: 
- ціннісно-змістовий (світогляд, ціннісні орієнтації учня, 

здатність бачити, розуміти навколишній світ, брати на себе 
відповідальність за те,  що в ньому відбувається, опановувати способи 
фізичного, духовного саморозвитку); 

- комунікативний, що передбачає вміння успішно здійснювати 
усне й письмове спілкування у різних життєвих ситуаціях, співпрацювати 
у розв’язанні різноманітних завдань; 

- навчально-пізнавальний, інформаційний, що забезпечує вміння 
індивіда вчитися протягом життя, користуватися різноманітними 
технологіями доступу до інформації, критично її оцінювати, включати її 
знання до когнітивних структур. 

Формування компетенцій є сьогодні головним змістом будь-якого 
уроку російської мови. Метою сучасного уроку повинно бути створення 
умов для формування лінгвістичної, комунікативної і 
лінгвокультурознавчої компетенцій. 



 

 59

Сучасний урок – це урок-комунікація, що дає учителю змогу 
організувати навчальну ситуацію, у якій школярі самостійно будують 
мовні поняття або виводять правило й одночасно знаходять і фіксують 
навчальні дії для досягнення мети. 

Формування лінгвістичної компетенції учнів – це не просто 
«наповнення» їх знаннями про російську мову, це погляд на навчальний 
предмет з іншої, ніж двадцять років тому, точки зору. Створення умов для 
осмислення мовного явища, що вивчається на уроці, його комунікативної 
значущості і навчання учня  використовувати це явище у своєму усному і 
письмовому мовленні є запорукою того, що лінгвістичні знання школяра 
припиняють бути самодостатніми і відіграватимуть інструментальну роль. 

Для модернізації шкільного навчання мови важливими є також 
психолінгвістичні й культурологічні дослідження мовної діяльності, що 
показують зв’язок мови і культури, допомагають знайти ті ключові слова, 
що сприяють діалогу культур.  

Визнаючи спрямованість і конкретне наповнення предмета 
російської мови, слід мати на увазі, що складовими комунікативної 
компетенції є мовна, мовленнєва, соціокультурна і діяльнісна.  

Комунікативна компетенція передбачає здатність використовувати 
мовні засоби для розв’язання комунікативних завдань; включає знання 
законів і правил спілкування, вміння визначати його мету та самостійно 
працювати над мовним матеріалом, розуміти не лише зміст, але й сенс 
усних та письмових текстів, спілкуватися адекватно до сфер і ситуацій 
мовлення. 

Здатність розпізнавати мовні одиниці, визначати їх функції і 
використовувати у мовленні формує мовна компетенція, яка подає знання 
про мову як знакову систему, розвиває лексико-граматичні вміння. 

Однією із складових комунікативної компетенції є також 
мовленнєва, яка виявляється в умінні використовувати мовні засоби, 
лексичний склад і граматичну будову мови, закони їх функціонування для 
розуміння чужих висловлювань і складання власних. 

Соціокультурна компетенція передбачає ознайомлення учнів із 
особливостями соціальних і національно-культурних відносин у 
суспільстві, розвиток уміння дотримуватися норм, які регулюють суспільні 
стосунки; розкриває соціальну роль мови. Вона спрямована на широке 
використання текстів, що містять відомості про духовну і матеріальну 
культуру народу, моральні цінності, переконання, традиції і звичаї, про 
літературу і мистецтво, предмети побуту тощо. 

Діяльнісна компетенція являє собою обов’язкову складову частину 
роботи над мовною і мовленнєвою лініями. Вона передбачає розвиток 
загальноосвітніх умінь, а також оволодіння стратегіями, які визначають 
успішність мовленнєвої діяльності. 

Оскільки спілкування (за своєю суттю) є текстовою діяльністю, 
навчання має здійснюватися на основі сучасної теорії тексту (звідси 
зв’язок із текстоорієнтованим підходом). 
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Для реалізації компетентнісної орієнтованості навчання російської 
мови необхідно використання не лише індивідуальної, але й колективної, 
групової та інших форм організації навчальної діяльності учнів. Значення 
цієї роботи визначається тим, що вона дає змогу більшості школярів 
висловитися з приводу обговорюваної теми і бути вислуханим. Така 
робота допомагає їм усвідомити необхідність орієнтувати свої слова на 
співрозмовника, намагатися бути зрозумілим і переконливим для 
досягнення успіху. 

Отже, результативність сучасного уроку стратегічна. Це вклад у 
довгостроковий банк формування в учнів умінь працювати та 
використовувати набуті знання в життєвій практиці. 

Саме над вирішенням цих проблем протягом останніх років працює 
обласна спеціальна дослідницька група вчителів російської мови, яка 
створила методичний мультимедійний банк даних, видала навчальні 
посібники для 5-9 класів (комунікативний курс), рекомендований 
Міністерством освіти і науки України, «Н.В.Гоголь на уроках русского 
языка: украинская тематика», а також збірники текстів з російської мови 
для 5-9 класів (соціокультурний аспект), «Гоголь и Полтавщина» тощо. 

Перефразуючи слова відомого педагога В.О.Сухомлинського: «Урок 
– це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя», можна сказати, 
що наскільки  сучасно мислить учитель-філолог, настільки буде сучасним 
створюваний ним урок, щоб спонукати учнів до пізнавальної діяльності, 
стимулювати розвиток їх мовленнєвих та розумових здібностей. 
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Національне виховання як важливий аспект профорієнтації учнів 
 

Дзюба Я.В. 
 

Соціально-економічні зміни, які стоять на одному з перших місць в 
умовах переходу до ринкових відносин, вимагають якісно нових 
технологій у формуванні особистості школяра. Через що дедалі гострішою 
стає залежність місця держави в цивілізованому світі та її можливостей у 
створенні умов для вільного самовизначення громадян, набуття ними 
доступних знання і професійної майстерності, самореалізації в тій галузі, 
де індивід може виявити свої здібності й таланти. І саме успішне 
вирішення цієї проблеми в основному залежить від позитивних результатів 
у формуванні особистості майбутнього працівника на всіх етапах 
безпосередньо його шкільного життя. На даному елементі наголошується в 
Національній доктрині розвитку освіти, Законі України «Про загальну 
середню освіту», Концепції державної системи професійної орієнтації 
населення та Концепції профільного навчання. У названих документах 
закладено одне із основних нововведень – профілізація навчання в 
середніх загальноосвітніх закладах. Одне з головних завдань профільної 
школи – допомогти старшокласникам у виборі майбутньої професії, адже 
підготовка учня до вибору профілю навчання – це фактично перший 
серйозний етап вибору професії. Тому потрібно створювати оптимальні 
умови для виховання свідомої, дорослої людини. 

Поряд з інтеграційними процесами зростає потреба розвитку 
національної традиційної культури, збереження національної сутності 
українського народу передусім шляхом використання можливостей 
педагогічної україністики [1]. 

Сьогодні наш світ заполонили новітні технології, досконалість, 
комфорт. Але сучасна людина, обізнана, освічена повинна все більше 
залучатися до історичної спадщини українського народу, до її прадавньої 
культури, до мистецтва. Адже без глибокого і систематичного пізнання 
народної духовності і матеріально-побутової культури неможливо 
формувати нові ціннісні орієнтації в умовах державної незалежності. Саме 
тому особливу увагу потрібно приділяти виховання нового громадянина 
нашої держави. Національне виховання на базі школи дає якісно нові 
уявлення учням про оточуючий світ. Формує нового громадянина своєї 
держави. 

Перебудова всіх сфер життя нашого суспільства, активізація 
людського фактора в розв’язанні соціально-економічних проблем 
підвищують вимоги до учасника суспільного виробництва. У цих умовах 
школа повинна готувати відповідального, дисциплінованого і разом з тим 
ініціативного, творчо думаючого й працюючого трудівника. Важливе місце 
тут належить національному вихованню учнів. 

Школа, за висловом В. О. Сухомлинського, “колиска народу”, і її 
покликання – виколисати з дітей народ, носіїв і продовжувачів його 
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духовності [2]. Саме тому національне виховання є важливим аспектом 
профорієнтації учнів, у дитини з’являється прагнення відтворити призабуті 
народні ремесла, у процесі чого розвивається любов до праці, свого 
народу. 

Виховання людини в усі часи – від сивої давнини до сьогодення – є 
найважливішою запорукою прогресу громадянського суспільства, 
необхідною умовою збереження соціального миру й порядку. Від 
продуктивності педагогічної роботи безпосередньо залежить майбутнє 
державності України, духовний стан нашого народу, його науково-творчий 
та виробничий потенціал. Адже ми є початковою ланкою у профорієнтації. 
Тому одним із головних завдань педагога є створення умов для всебічного 
розвитку і становлення свідомості кожної особистості учня. 

Свідомий вибір професії виступає показником сформованості 
професійного самовизначення. В основі правильного професійного 
самовизначення лежить протиріччя між прагненням молодої людини до 
самостійності і неготовності школяра до здійснення обґрунтованого 
вибору професії. Саме тому учень, який має сформовану національну 
самосвідомість, глибоко відчуває самого себе, власні знання, погляди, 
переконання, ідеали, оцінювальні судження, пов'язані зі ставленням до 
своєї нації, її історії, культури й духовності, власний статус і роль у 
соціальному етнічно-культурному середовищі.  

Одним з найважливіших напрямків сучасної педагогічної науки є 
розробка концептуальних підходів до визначення мети і змісту навчання та 
виховання учнів шкіл, пошук нових ефективних шляхів їх фізичного, 
розумового й морального розвитку. А залучення учнів до народних 
традицій сприяє вихованню національної свідомості, прилучення до 
надбань народної культури, що є дуже важливим на сучасному етапі 
розвитку нашої держави. Адже духовно-культурне відродження 
української нації неможливе без національної системи навчання та 
виховання, яка вимагає повернення до багатовікового досвіду нашого 
народу, що зафіксований в національних традиціях. І ці традиції є 
надійним фундаментом, на якому формується національна свідомість 
українців.  

«Процес навчання, – на думку Д.О. Тхоржевського, – який моделює 
у своїх суттєвих рисах процес продуктивного мислення і спрямований на 
відкриття учнями нових знань і способів дій, називають проблемним» [3, с. 
103]. 

Мистецька сторона предметної діяльності учня в процесі занять 
декоративно-прикладним мистецтвом полягає, насамперед, у визначеннi 
художньої ідеї твору – того образу, який виникає в уяві дитини, тих думок 
і почуттiв, якi вона хоче передати оточуючим. Носієм художнього образу є 
зображальнi засоби: матерiал, форма, пропорції текстура і кольори 
декоративних елементiв. Композицiя, тобто поєднання цих елементiв 
забезпечує (або не забезпечує) цiлісне сприйняття твору декоративно-
прикладного мистецтва, тобто художню довершеність  задуманого виробу. 
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Важливо те, що технiчна й мистецькi сторони в процесi декорування 
виробiв тісно переплiтаються. Художнiй задум обов’язково 
співставляєтъся з призначенням – основною функцією предмета.  

Відродження і збереження багатовікового досвіду має стати метою 
життя кожного свідомого патріота! Повернення родових традицій є 
надійним фундаментом свідомості. Звертання до традицій зовсім не 
означає нехтування сьогоденням. Адже відомо, що тільки осмисливши 
минуле, пізнавши витоки своєї культури й історії, можна й чіткіше 
зрозуміти сьогодення, уявити майбутнє. Дослідження і вивчення різних 
видів декоративно-прикладного мистецтва, сприяє національно-
культурному розвитку підростаючого покоління, створює місток між 
матеріальною і духовною культурою суспільства. 

Україна нині потребує свідомих, вихованих молодих громадян – 
сильних як духовно, так і фізично. На період закінчення середньої школи 
старшокласник повинен бути готовим до вирішення важливих для себе та 
самостійних рішень. 
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Теоретико-методологічні основи побудови моделі випускника 
профільної 12-річної школи 

 

Цина В.І. 
 

Введення профільного навчання є одним з основних напрямів 
модернізації освіти. Основна мета профільного навчання - розвантажити 
шкільні програми й надати школярам можливість поглибленого вивчення 
тих предметів, які їх більше захоплюють і будуть необхідні для його 
подальших життєвих планів. 

Основними завданнями профільного навчання є:  
1) створення умов для врахування  й розвитку навчально-

пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів 
старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки; 

2) виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього 
життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до 
свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією; 
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3) формування соціальної, комунікативної, інформаційної технічної, 
технологічної компетенцій учнів на допрофесійному рівні, спрямування 
молоді щодо майбутньої професійної діяльності; 

4) забезпечення наступно-перспективних зв'язків між загальною 
середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю. 

Як бачимо, мета профільної освіти повністю відображує формування 
основних життєвих компетенцій. 

Сьогодні ситуація склалася так, що підлітки часто здійснюють 
вимушений вибір профілю подальшого навчання. В умовах несамостійної 
професіоналізації звичайні вікові завдання підліткового віку виникають 
перед учнями в спотвореній формі. 

Наприклад, завдання формування часової перспективи перед 
дитиною взагалі не ставиться, оскільки в більшості випадків це завдання за 
неї "вирішують" батьки. У результаті не формується часова перспектива і - 
як наслідок - втрачається навчальна мотивація в даний момент. 

Профорієнтаційна робота з учнями у профільному навчанні має свої 
специфічні риси. Одна з особливостей полягає в тому, що більшість 
профільних класів уже так чи інакше, вільно або вимушено вибрали певну 
спеціалізацію навчання. 

В більшості випадків підліток має вже готовий план навчання у ВНЗ 
й професіоналізацію. Така форма професійного самовизначення "ззовні" 
може призвести до пасивності, втрати мотивації навчання, зниження 
інтересу до власної особистості й розмитості самосвідомості. 

Іншою крайністю є передчасне обмеження світогляду й 
самосвідомості старшокласника, пов'язане з вузько утилітарним 
ставленням до освіти. 

Профільне навчання найефективніше в тих випадках, коли немає 
часу на навчання в процесі роботи. Для сучасних "короткоживучих" 
професій необхідні вже підготовлені кадри, готові відразу приступити до 
роботи. Це значить, що вибір повинен бути усвідомленим, самостійним. 

Маємо парадокс: з одного боку, часу на вибір немає, з іншого боку - 
цей вибір повинен бути вільним, усвідомленим, самостійним [2]. 

На нашу думку слід зазначити, що зараз більшої цінності набуває не 
наявність знань,  а саме вміння відшукати ці знання, аналізувати, виділяти 
головне, відтворити з власним поглядом. Звісно всі ці вимоги потрібно 
висувати до всіх учнів в класі, але очікувані результати покажуть лише ті 
учні, які добре орієнтуються у предметі, вільно володіють вивченим 
матеріалом і вміють його застосовувати. Та треба мати на увазі, що таке 
відношення в кожного учня буде лише до окремих предметів, це ті або які 
йому подобаються, або ті які він вчить для майбутньої професії. Тобто ми 
знову повернулись до питання профільної освіти. 

Мета профільної освіти трансформується в ідеальну модель 
майбутнього “виробу” – випускника профільного класу. Якщо в 
навчальних закладах, що дають професію, обов’язково вказується 
кваліфікаційна характеристика, тобто ті знання і вміння, якими має 
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володіти претендент на певну професію, то і в школі має бути певна 
модель випускника профільної школи, тобто ніби його кваліфікаційна 
характеристика. Конструювання моделі випускника загальноосвітньої 
середньої школи (ідеального учня) обговорювалось і раніше, проте 
ігнорувалась специфіка профільної школи, у якій втілюється сукупність 
різних характеристик, властивостей, компетентностей, необхідних для 
успішного вибору шляхів соціального, особистісного і професійного 
самовизначення випускника профільного класу.[2, 53] Сьогодні саме 
модель випускника задає системоутворюючий орієнтир у цілепокладанні 
освітньої установи, стає на кшталт конструкту, відповідно до якого має 
будуватися діяльність учителя і діяльність учня. Ідеальну модель 
випускника можна уявити у вигляді особистісних рис, якими має володіти 
випускник профільного класу. 

Випускник як продукт профільного навчання може 
характеризуватись у двох аспектах:  

1) володіти певним рівнем знань і навичок, способами організації 
його діяльності, що забезпечують йому готовність до продовження освіти в 
певному вузі і адаптацію в суспільстві;  

2) стимулювати прагнення до неперервного самовдосконалення, 
самопізнання, саморозвитку, реалізації себе як громадянина, спеціаліста-
трудівника, прибічника здорового способу життя. Він повинен володіти 
комплексом способів і вмінь взаємодії із зовнішнім світом, що дозволяє 
йому максимально реалізувати свої потенційні задатки і потреби. 
Проектування моделі випускника профільного класу відповідно до 
соціального замовлення передбачає врахування соціально-економічної 
ситуації в найближчій перспективі. 

Відповідно до компонентів загальної спрямованості особистості 
випускника будь-якого класу до моделі випускника профільного класу 
відносять: систему моральних цінностей; володіння культурними нормами 
і традиціями, дотримання яких сприяє вихованню духовного світу 
школяра; гнучкість мислення, почуттів і рухів, яка поєднується з умінням 
витримувати норми діяльності і поведінки, що задаються в сім’ї, школі, 
соціокультурному середовищі; наявність твердого характеру в поєднанні з 
нормами моралі і моральними принципами; розуміння культури сімейних 
стосунків; уміння долати перешкоди; вироблення в собі опору шкідливим 
звичкам, свідомого ставлення до здоров’я як провідної цінності. [2, 56] Для 
випускника профільного класу найбільш значущими цінностями, які 
стосуються психічного розвитку і рівня навченості, є: розвиток 
пізнавальної сфери, формування мотивів свідомого бажання вчитись, 
прагнення до самоосвітньої і творчої діяльності; створення емоційної 
атмосфери, у якій можливе формування культури почуттів, естетичної 
спрямованості світосприйняття, збагачення емоційного досвіду в процесі 
соціально-значущої успішної діяльності, розвиток емоційно-образного 
мислення; здатність до самоаналізу, самооцінки, уміння володіти методами 
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рефлексивного мислення, усвідомлення особистісного сенсу навчання у 
профільній школі. 

До компонентів профільної спрямованості освіти, що притаманні 
моделі випускника, належать: необхідні уміння (навчально-інтелектуальні, 
навчально-пізнавальні, навчально-організаційні, інформаційно-пошукові); 
навички науково-дослідної роботи, які дозволяють виконувати нескладні 
теоретичні і експериментальні дослідження; свідоме засвоєння системних 
узагальнених теоретичних знань, необхідних учням певної профільної 
спрямованості.[2, 57] 

Характеризуючи компоненти загальної спрямованості особистості 
випускника профільного класу та його систему складених в школі 
цінностей, можемо провести паралелі з основними ключовими 
компетентностями. З їх порівняння можемо зробити висновок, що 
профільна освіта якнайефективніше сприяє формуванню життєвих 
компетенцій, які в свою чергу формують риси сучасного громадянина 
України, який має бути здатним: 

• швидко адаптуватись у мінливих життєвих ситуаціях, критично 
мислити; 

• використовувати набуті знання та вміння в навколишній дійсності, 
бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо 
мислити; 

• бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, 
уміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій; 

• цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для 
самореалізації у професіональному та особистісному плані, так і в 
інтересах суспільства й держави; 

• уміти добувати, переробляти інформацію, одержану з різних 
джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку та 
самовдосконалення; 

• бережливо ставитись до свого здоров’я та здоров’я інших як до 
найвищої цінності; 

• вибирати альтернативи, що пропонує сучасне життя;  
• уміти визначати стратегії власного життя, орієнтуватись у системі 

найрізноманітніших суперечливих і неоднозначних цінностей; 
• визначати своє життєве кредо та стиль свого життя. 
Соціальна ситуація розвитку дітей, що навчаються в профільних 

класах, полягає в тому, що суспільство в особі батьків і вчителів висуває 
дитині суперечливі вимоги включитися в процес професіоналізації, 
удосконалюватися в одному напрямку й мати універсальні знання, набори 
особистісних рис. Залишаються невичерпаними мотиви підліткового 
періоду, спрямовані на спілкування з однолітками. 

Ця специфічна соціальна ситуація розвитку породжує низку 
діяльностей, спрямованих на розв'язання протиріччя. Такими 
специфічними діяльностями є форсоване навчання й особливі захоплення. 
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Захоплення дозволяють вирішити протиріччя, закладене в соціальній 
ситуації дітей. З одного боку, стає можливим продовження спілкування з 
однолітками, а з іншого боку - інтенсивне навчання й професіоналізація. 
Здебільшого захоплення мають універсальний характер. Найяскравішим 
прикладом є захоплення комп'ютером або окремими навчальними 
предметами - засобом реалізації професій. Ця провідна для нового вікового 
періоду діяльність приводить до виникнення новоутворень. Таким 
унікальним новоутворенням виявляється, наприклад, псевдопрофесійний 
світогляд, що є особливим варіантом "почуття дорослості" і виникає 
усередині діяльності особливих захоплень. 

Псевдопрофесійний світогляд являє собою набір стереотипів 
мислення, переживання й поведінки, які характерні для професіоналів 
певної галузі. Цей світогляд відрізняється яскравою виразністю й стає 
центром особистості підлітка [2]. 

Теоретико-методологічною основою вироблення моделі випускника 
12-річної школи має стати компетентнісний підхід. Це зумовлено: 

1. Широким визнанням компетентнісного підходу у країнах Європи, 
Євросоюзу. Компетентнісний підхід відповідає баченню європейської 
освіти XXI століття, яке висловлено Єврокомісією, активно схвалюється 
представниками європейських працедавців. Цей підхід перебуває в руслі 
Болонського процесу (на що необхідно звернути особливу увагу, адже 
сьогоднішні учні - це завтрашні студенти та майбутні фахівці). 

2. Принциповою спроможністю компетентнісного підходу 
відобразити та врахувати вимоги до життєдіяльності особистості, її 
трудової та навчально-пізнавальної діяльності, які висуває XXI століття. У 
моделі компетентного випускника можна врахувати й адекватно 
відобразити вимоги XXI століття до особистості, її життєвої 
компетентності (життєстійкості, життєздатності, життєтворчості), 
життєвих компетенцій. Компетентнісний підхід зорієнтовано на розкриття, 
розвиток і реалізацію життєвих навичок, необхідних особистості у XXI 
столітті. 

3. Методичними перевагами компетентнісного підходу - 
визначеністю, зрозумілістю, технологічністю його понять і категорій, 
наявністю перспективних освітніх методик та європейського досвіду 
реалізації підходу. 

4. Теоретичними, методичними та практичними здобутками в 
упровадженні та реалізації компетентнісного підходу, напрацьованими 
вітчизняними науковцями з теорії, психології та педагогіки 
життєтворчості, теорії життєвої компетентності. 

Виходячи з вищезазначеного, ми переконані в доцільності розробки 
моделі компетентного випускника 12-річної школи. 

Компетентний випускник - це життєво компетентна молода людина, 
яка володіє життєвими навичками та компетенціями, необхідними для 
успішного самостійного вирішення життєвих завдань, з якими вона 
зустрічатиметься (або вже зустрічається) у різних сферах власної 
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життєдіяльності (виробництво, політика, життя громади, освіта, сімейне 
життя, мистецтво та дозвілля, релігія тощо). Компетентний випускник 
спроможний зберегти, розкрити, розвинути та конструктивно реалізувати 
свій життєвий і життєтворчий потенціал в умовах складних вимог і 
ризиків, які висуває до нього сьогодення. 

Підготовка компетентного випускника – це реалізація високої 
гуманістичної місії середньої освіти. Адже школа - це не лише місце, де 
здобувають тільки знання, уміння та навички, тобто освіту. У школі 
розвивається та примножується життєвий потенціал особистості, її життєва 
компетентність. У школі може й має відбуватися становлення 
індивідуально-особистісної життєтворчості учня [2]. 

Така форма освіти старшокласників дозволяє їм отримати за 
обраним профілем більш глибокі, різносторонні теоретичні і прикладні 
знання, уміння і міцні практичні навички дослідницького характеру, 
підготувати себе до успішного продовження освіти у середньому (вищому) 
професіональному навчальному закладі відповідного напряму чи до праці 
у сфері матеріального виробництва. Цьому сприяє також і те, що 
профільна диференціація освіти учнів на старшому етапі являє собою 
логічне продовження рівневої диференціації освіти учнів, здійснюваної на 
середньому ступені, у V-ІХ класах, у формі професійної орієнтації та 
інших видів допрофільної підготовки [1]. 

Хочеться зауважити, що в профільній освіті чітко виражене 
формування життєвих компетенцій. Тобто від учня який навчається у 
профільному класі на відповідному рівні, не нижче середнього, очікуємо: 

1) що учень вільно володіє фактичним матеріалом, уміє на основі 
цього матеріалу встановлювати відповідні причинно-наслідкові зв’язки та 
робити відповідні умовиводи та судження, давати комплексну оцінку 
фактам, - словом, учень у своєму школярському віці стає своєрідним 
об’єктивним науковцем, для якого єдиною метою є пізнання істини; 

2) сформованість в учня як особистості відповідних емоційно-
аксіальних констант на певні факти та події; 

3) учень зможе застосувати набуті знання в практичній діяльності 
(економічній, громадсько-політичній тощо). Тобто, учні, наприклад, 
усвідомлюватимуть всі переваги (втім, як і недоліки) ринкової економіки 
та знатимуть, як себе вигідно вести на ринку; будуть переконані у святості 
демократичних цінностей і утверджуватимуть їх у своїй діяльності як 
громадянина, виступаючи за дальший розвиток громадянського 
суспільства, європейську та євроатлантичну інтеграцію України і т.і.; 
відчуватимуть себе органічною частиною європейського християнського 
культурного простору за одночасної толеранції інших цивілізацій [2]. 

Як висновок хочеться сказати, що пробільність навчання робить 
учнів більш конкурентно-спроможнішими на ринку праці. Така освіта 
розвиває в дітях вміння творчого засвоєння матеріалу. В майбутньому 
перед спеціалістам з такою освітою дуже рідко стоятиме питання «Що я 
знаю?», бо вони твердо знатимуть відповідь на питання «Де я зможу 
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знайти?», «Як я можу знайти?». Саме така обізнаність є більш цінною, 
адже запам’ятати все не реально. А мислити не  стандартно, творчо, 
креативно потрібно вчитися. 
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Організація профільного навчання 
 

Овчаренко І.П. 
 

Актуальним завданням сьогодення в галузі освіти є підготовка 
людини, здатної творити нове і сприймати зміни, налаштованої на те, щоб 
набути ціннісно значущих компетенцій, необхідних їй для самовизначення 
спочатку з профілем навчання, а потім з професією. 

Вибір профілю навчання часто відбувається стихійно (“за компанію” 
з другом, за престижністю спецільності тощо). Як свідчать результати 
анкетування, проведеного серед абітурієнтів професійно-технічних і 
вищих навчальних закладів ( далі – ВНЗ), відповідаючи на запитання, хто 
був їхнім порадником у виборі професії, більшість учнів поставили школу 
і вчителів лише на 4-6 місця. Відтак усе більше науковці доходять думки, 
що школярів треба  заздалегідь готувати до свідомого вибору профілю 
навчання з урахуванням вікових  особливостей дітей. 

Учитель це може робити уже в початковій школі, проводячи 
екскурсії на підприємства ( передусім на ті, де працюють батьки учнів) для 
ознайомлення з різними професіями. 

Етапи профільного навчання 
В організації профільного навчання виділяють три етапи роботи: 
- допрофільна підготовка; 
- власне профільне навчання; 
- аналіз і корекція адаптаційних процесів в умовах профільного 

навчання учнів. 
Перший етап є необхідним елементом профільного навчання. Згідно 

з Концепцією профільного навчання в Україні допрофільна підготовка має 
здійснюватись через уже відомі й перевірені на ефективність традиційцні 
форми: факультативи, предметні гуртки, студії, секції, учнівські  наукові 
товариства, МАН, станції технічної творчості, предметні  олімпіади тощо. 
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Окрім традиційних, для здібних учнів  застосовують і нові форми та 
методи навчання: турніри, конкурси, фестивалі, науково-практичні 
конференції, імітаційне моделювання, уроки-бенефіси, уроки-аукціони 
ідей, дослідницьке проектування, винахідництво тощо. Це сприяє розвитку 
природних здібностей, прояву ініціативності у розв'язанні поставлених 
завдань, формуванню творчої особистості, орієнтації на певний 
навчальний профіль. 

Особливої актуальності підготовка до вибору профілю навчання 
набуває у 8-9 класах, коли учні мають визначитись з майбутнім профілем 
навчання, побачити свою  фахову перспективу. Такий вибір – 
відповідальна справа, що впливає на подальшу освіту, фахове визначення і 
загалом на подальшу долю учня. 

Чотири аспекти допрофільної підготовки 
У допрофільній підготовці виділяють чотири аспекти: 
- підготовка до вибору профілю у процесі навчання; 
- профдіагностика учнів; 
- профконсультаційна робота; 
- робота з батьками. 
У більшості  підлітків ще недостатньо розвинені особистісні якості, 

необхідні для вибору профілю: готовність до вибору і відповідальність за 
нього, наявність здібностей, інтересів, об'єктивна самооцінка, 
самостійність, сила волі. Окрім того, дітям бракує знань для вибору 
профілю навчання і професійного самовизначення: про свої здібності, про 
гаму професій, про потреби регіону у певних спеціалістах тощо. До того ж 
у цьому віці знижена потреба у професійному самовизначенні, учні 
довіряють вирішити ці питання батькам. 

Велику увагу потрібно приділяти діагностиці інтересів, нахилів, 
здібностей учнів 6-8 класів. Ця робота потребує підключення шкільного 
психолога, який міг би на основі існуючих методик розробити програму 
вивчення пізнавальних інтересів учнів задля виявлення їхніх особливостей. 
Під керівництвом психолога у школі має вестись постійна діагностично-
прогностична робота в даному напрямі. Це й індивідуальні бесіди, і 
тренінгова робота,   і використання запитальників, і експертний аналіз 
навчальної і позанавчальної діяльності тощо. 

З учнями 8-9 класів варто проводити первинну профдіагностику ( за 
методиками Е.А.Клімова “Диференційно-діагностичний  запитальник” або 
С.Я.Карпіловського “Карта інтересів”). Якщо учень не визначив свої 
уподобання або колись обрана ним професія не відповідає особливостям 
його особистості, необхідна глибока профдіагностика. Паралельно з нею  
проводять профконсультаційну роботу: класні години, присвячені вибору 
професії, психологічний тренінг того ж спрямування, зустрічі з 
випускниками, що стали студентами, тощо. Робота з батьками: батьківські 
збори, присвячені  специфіці профільного навчання, зустрічі батьків з 
психологами (98% батьків виступають за профільне навчання). 
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Що треба враховувати при плануванні роботи 
Плануючи роботу, спрямовану на професійне самовизначення 

школярів, адміністрація школи має передбачити такі етапи: 
- формування мотивів вибору професії ( як соціальних, так і 

особистісно значущих); 
- створення умов для моделювання свого майбутнього з 

урахуванням професійних інтересів і планів; 
- надання учням розгорнутої інформації щодо профільної і 

професійної підготовки; 
- надання  можливості проводити у 8-9 класах пробні та орієнтуючі 

курси; 
- виховання шанобливого ставлення до людей праці, незалежно від 

видів професійної діяльності. 
За всієї різноманітності таких курсів їх можна умовно поділити на 

пробні та орієнтуючі. Перші розробляють вчителі-предметники з метою 
зацікавлення учнів предметами певного профілю та зорієнтувати їх щодо 
вибору відповідного профілю навчання у старшій школі. Відвідуючи такі 
курси різнопредметних (пробні) і різнофахових (орієнтуючі) напрямів, 
учень може “приміряти” до себе ту чи іншу спеціальність. 

Пробні курси 
Організувати функціонування таких курсів, заохотити вчителів до 

складання хоча б кількох програм і проконтролювати проведення 
відповідних занять – завдання керівника закладу. Можна запропонувати 
вчителям організувати пробні предметні курси (їх можна організувати й на 
міжпредметній основі) у формі дослідницьких лабораторних практикумів, 
експериментальних задач, нескладних проектних завдань, дослідницьких 
експедицій, які перетворять учня з пасивного спостерігача на активного 
дослідника, що значно підвищить його інтерес до предмета. Наприклад, за 
час пробного курсу з біології можна навчити учня проводити “посів” 
бактерій, готувати для цього поживне середовище, здійснювати моніторинг 
росту мікроорганізмів, користуватись мікроскопом тощо. Мета такого курсу 
– допомогти учням побачити специфіку природничого профілю, дати їм 
уявлення про загальнонаукові методи пізнання (спостереження, постановка 
проблем, гіпотез, їх перевірка, моделювання ситуацій, формулювання 
висновків тощо). Рекомендований обсяг таких курсів – 6-7 годин залежно 
від предмета, тематики курсу та інтересу учнів до нього. 

Орієнтуючі курси 
Дещо складніше для адміністрації середнього загальноосвітнього 

навчального закладу організувати на етапі допрофільної підготовки 
функціонування орієнтуючих курсів, тематика яких має надпредметний 
характер і спрямована на вирішення завдань не лише профільної, а й 
частково професійної орієнтації. Наприклад, учень, начитавшись науково-
популярної літератури і захопившись ідеєю відкриття в Україні  нових 
енергетичних джерел та корисних копалин, що може сприяти   економічній 
та енергетичній незалежності держави, мріє стати геологом. Для таких 
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дітей можна запросити представника батьківського комітету, геолога за 
фахом, який може провести  такий курс на громадських засадах, зімітувати 
геологічну експедицію в найближче довкілля, розповісти учням не лише 
про романтику, а й про важкі будні геолога. 

Для проведення орієнтуючих курсів вчителі не готові. Тому для 
вирішення цієї проблеми можна залучити батьківський комітет, 
піклувальну раду, відповідні адміністративні структури та регіональні 
організації. У великих містах такі курси можуть мати й міжшкільний 
характер, організовують їх для учнів найближчих шкіл. Ініціаторами 
проведення курсів у мікрорайонах на прохання батьків та учнів можуть 
виступати адміністрація школи, районний методичний кабінет. 

Пробні та орієнтуючі курси відіграють важливу роль у системі 
допрофільної підготовки, оскільки полегшують вибір профілю навчання. 
Відвідування учнями таких курсів зменшує помилку у виборі спочатку 
профілю навчання, а потім і професії. Регламентувати кількість курсів, які 
має відвідувати учень, немає потреби. Варто лише запропонувати їх 
надлишкову кількість, ознайомити з тематикою й надати свободу вибору. 
Особливостями зазначених курсів на допрофільному етапі є їх 
варіативність, короткотривалість та нестандартність. Варіативність 
передбачає створення для учня можливостей спробувати свої сили в 
опануванні різних за напрямами курсів, перевірити свої інтереси, усунути   
сумніви щодо вибору. 

Чим краще адміністрація школи подбає про функціонування таких 
курсів, про їх різноманітність і нестандартність, тим кращими у школі 
будуть умови для ефективної допрофільної підготовки як першої сходинки 
допрофільного навчання, а потім і професійного самовизначення 
випускника. 

Профільне навчання – це міждисциплінарна комплексна 
проблема, для розв'язання якої необхідні зусилля всього педагогічного 
колективу школи. 

Спецкурси 
Спеціальні курси – це курси профільного доповнення, які  

поглиблюють, розширюють межі профільних предметів, розвивають і 
доповнюють їх зміст  (деякі з них можуть його інтегрувати), забезпечують 
задоволення індивідуальних освітніх інтересів, потреб і нахилів  кожного 
школяра, а також внутрішньопрофільну спеціалізацію  і професійну 
спрямованість. Інакше кажучи, спецкурси виконують роль надбудови, 
доповнюючи зміст профільних предметів. Вони є важливим компонентом 
профільного навчання і способом максимальної індивідуалізації 
потенціалу кожного учня, компенсуючи  досить обмежені можливості 
базових   і профільних предметів. 

Порівняно з  профільними предметами  перевага спецкурсів полягає 
в тому, що вони мають більшу варіативність змісту, посилюють 
прикладну, практичну і дослідно-експериментальну складову профільного 
навчання, характеризуються  нестандартністю, урахуванням регіональних 
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умов. Саме спецкурси допоможуть усунути суперечності між освітніми 
потребами молоді і традиційним "асортиментом" навчальних предметів у 
школі. Нині спостерігаємо тенденцію до скорочення обсягу інваріантних 
навчальних предметів і збільшення варіативності навчання за рахунок  
розширення спектру спецкурсів. 

Отже, зростають можливості шкіл щодо формування змісту  
навчання (спецкурси впроваджують за рахунок шкільного  компонента 
навчального плану), тому в різних школах з однаковим профілем навчання 
можуть бути різні спецкурси. Це залежить від рівня підготовки вчителів, 
матеріально-технічної бази закладу, традицій школи, напрямів розвитку 
регіону (промислового чи аграрного ) і найголовніше – від запитів, 
інтересів та можливостей самого учня. Адже, маючи змогу   професійно  
самовизначитись, власноруч будувати своє подальше життя, він може 
обирати    й відвідувати від трьох до шести курсів у межах гранично 
допустимого навантаження. 

Функції спеціальних курсів 
Спецкурси покликані сприяти: 
- вивченню ключових проблем сучасності в обраній галузі знань; 
- засвоєнню основних профільних предметів на належному рівні за 

рахунок насичення їх додатковим змістом, який поглиблює і розширює 
знання з основних предметів; 

- орієнтації  на діяльнісний аспект змісту, удосконалення навичок 
пізнавальної, дослідницької діяльності, функціональність знань, у тому 
числі тих, що виходять за межі профілю; 

- забезпечення   внутрішньопрофільної спеціалізації за рахунок 
залучення міжпредметних зв'язків, що дозволяє ввести курси різної 
спрямованості. 

Наприклад, спецкурси “Біоорганічні полімери” ( хімія та біологія), 
“Природні мінерали в техніці” ( хімія, фізика та географія); 

- підтримці профільних предметів на належному рівні; 
- ознайомлення з основами майбутньої професійної діяльності. 

Наприклад, ”Основи медицини”, “Основи геології”, що відіграє роль проби 
на “профпридатність”. До речі, така проба дає учневі змогу визначитись, 
чи правильно він обрав професію, і, можливо, відмовитись від неї. 

Тематика і зміст спецкурсів 
Метою засвоєння спецкурсів є орієнтація учнів на індивідуалізацію і 

соціалізацію навчання, на підготовку до усвідомленого й відповідального 
вибору сфери майбутньої професійної діяльності. Виходячи з цілей 
профілізації навчання, тематика і зміст спецкурсів мають відповідати 
таким вимогам: 

- сприяти свідомому професійному самовизначенню, адаптації у 
суспільстві; 

- мати соціальну актуальність та особистісну значущість, надавати 
можливість для поглибленої профілізації; 
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- підтримувати вивчення базових і профільних предметів, 
забезпечувати умови для внутрішньопрофільної спеціалізації; 

- володіти значним розвивальним і виховним потенціалом, 
відповідати  логіці особистісно орієнтованої освіти; 

- робити внесок у формування цілісної картини світу; 
- сприяти розвитку ключових компетенцій, з'ясовувати, для  яких 

професій потрібен зміст даного спецкурсу. 
Принципи формування змісту спецкурсів 
Принципи формування змісту різних напрямів профілювання  

відрізняються. Зокрема, для спецкурсів природничих  профілів це: 
- формування цілісної наукової картини світу, системного 

мислення; 
- науковість як загальнодидактичний принцип; 
- розширення меж профільних курсів ( за рахунок міжпредметних 

зв'язків, інтеграції знань); 
- поглиблення змісту курсів, розрахованих на обдарованих дітей; 
- практична спрямованість і прагматичний підхід для підтримки 

інтересу до профільного предмета і  вироблення професійних умінь та 
навичок; 

- інтегративний характер змісту для зменшення перевантажень 
учнів і  звільнення від дубльованих тем у  суміжних предметах або ж для 
підвищення загальнокультурного рівня учнів. Наприклад, “Адреси 
світових шедеврів культури” тощо; 

- адресний характер спецкурсу, орієнтованого на конкретного учня; 
- розвивальний характер колективу, тобто розвиток пізнавальної 

самостійності та ініціативи, що забезпечить професійне удосконалення 
упродовж життя; 

- урахування вікових особливостей школярів ( поєднання логіки 
розвитку особистості та логіки розгортання доступного навчального 
матеріалу); 

- урахування в навчанні особливостей певного регіону, що дуже 
цікавить учнів; 

- професійна спрямованість, що полегшує вибір професії ( надання 
учням якомога більше інформації про професії, які можна здобути, 
обравши певний профіль). 

Розроблення програми спецкурсу 
Керуючись зазначеними принципами, учитель, який розробляє 

програму спецкурсу, повинен крок за кроком: 
- проаналізувати зміст профільного предмета; 
- порівняти відмінності між змістом спеціального і профільного 

курсу; 
- визначити мету, тему, функції, зміст у межах профілю; 
- виділити у змісті спецкурсу блоки знань, розділи, теми, відвести 

необхідну кількість годин на кожну з них; 
- виявити наявність навчальної літератури, обладнання і матеріалів; 
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- передбачити основні види діяльності при засвоєнні курсу, 
виділити частку самостійної, творчої та  експериментальної роботи; 

- обміркувати очікувані результати вивчення спецкурсу, з’ясувати, 
які освітні продукти мають створити учні у процесі його засвоєння; 

- визначити критерії оцінювання засвоєння програми курсу та 
форми звіту учнів про результати його засвоєння. 

Форми і методи навчання на спецкурсах визначено відповідно до 
вимог профілізації навчання, урахування індивідуальних особливостей 
учнів, перспектив розвитку і саморозвитку  особистості. Визначення форм 
організації навчального процесу зумовлено цілями курсу. Це можуть бути 
як традиційні, так і нетрадиційні уроки: конкурси, брейн-ринги, 
презентації творчості видатних людей тощо. Набули поширення і такі 
форми організації навчальної діяльності учнів: робота на комп’ютерах з 
наставниками, консультантами тощо. 

Пріоритетними методами вивчення змісту спецкурсів ( і у 
профільному навчанні в цілому) сьогодні є такі, що сприяють діалогу 
культур, становленню цілісного світогляду, розвитку особистості. Це в 
основному інтерактивні методи, що стимулюють пізнавальну діяльність ( 
діалогічні: бесіди, дискусії, диспути, рольові ігри), імітаційне 
моделювання, тренінги, метод проектів тощо. Значною має бути й частка 
самостійної роботи учнів з різними джерелами інформації. Важливо 
передбачити використання форм і методів, які б включали учнів у 
практичну діяльність відповідно до профілю навчання і давали б їм 
уявлення про умови та процеси майбутньої професії згідно з обраним 
профілем навчання. 
 

 
Профільна та допрофільна підготовка як шлях до вибору професії  

(з досвіду роботи Лубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10) 
 

Теремецька О.І. 
 

Ми виховуємо не носія знань,  
а людину, яка має жити в  

суспільстві і приносити йому користь. 
    О.Сухомовський 

Проблема вибору професії стара як світ, а вдало обрана професія 
скорочує частоту фізичних і технічних проблем, пов`язаних із здоров`ям, 
посилює задоволеність людини життям. Робота відіграє важливу роль у 
житті кожної людини й дуже впливає на її стан та самопочуття. Отже, 
адекватність вибору й рівень освоєння професії впливають на всі сторони й 
загальну якість життя. Тому одним із центральних і доленосних у житті 
кожної людини, її професійній кар`єрі є питання про пошук, вибір і 
оволодіння професією. Саме на це спрямоване профільне навчання. 



 

 76

Профільне навчання – вид диференційованого навчання, який 
передбачає врахування здібностей учнів і створення умов для навчання 
старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що 
забезпечується шляхом змін у меті, змісті та структурі організації 
навчання. 

Мета профільного навчання – забезпечення можливостей для 
рівного доступу учнівської молоді та здобуття загальноосвітньої 
профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти 
впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, 
професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного 
суспільства. 

Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно 
орієнтованого навчання. Саме цей принцип є домінуючим у роботі 
колективу Лубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10. 

Основними завданнями профільного навчання вважаємо: 
- виховання в учнів любові до праці, формування готовності до 

свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією; 
- створення умов для врахування й розвитку навчально-

пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів 
старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки; 

- забезпечення наступно-перспективних зв`язків між загальною 
середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю; 

- формування соціальної, комунікативної, інформаційної, 
технічної компетентності учнів на допрофільному рівні, спрямування 
підлітків щодо майбутньої професійної діяльності. 

У школі впроваджено технологічний напрям профілізації, який 
включає в себе вивчення автосправи та швейної справи. З 2003-2004 
навчального року школа є опорною у місті з профілізації старшої школи.  

План роботи опорної школи на 2008-2009 навчальний рік передбачає 
наступні заходи: 

 

1 Складання навчального плану для класів профільного навчання 
2 Розподіл класів для вивчення профільного навчання 
3 Спланувати роботу методичних об`єднань учителів профільного 

навчання 
4 Перевірка календарних планів роботи учителів профільного навчання 
5 Поновлення бази даних із допоміжної методичної літератури, 

довідкової літератури з профільного навчання 
6 Придбання комплекту плакатів для вивчення автосправи 
7 Підготовка до презентації робіт учениць із швейної справи 
8 Відвідування уроків учителів швейної справи та автосправи 
9 Розробка системи уроків з дотриманням дидактичних принципів 

навчання 
10 Підготовка виставки робіт учнів зі швейної справи до Дня Миколая 
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11 Зміцнення матеріальної бази кабінетів профільного навчання 
12 Поповнити кабінети профільного навчання дидактичними та 

методичними матеріалами 
13 Оформлення авторських методичних матеріалів 
14 Проведення зустрічей з представниками вузів України 
15 Анкетування учнів та батьків 9-их класів з метою визначення 

професійної спрямованості 
16 Забезпечення своєчасної курсової перепідготовки учителів, які 

викладають у профільних класах 
17 Провести екскурсії на підприємства обраного профілю навчання 
18 Розглянути питання забезпечення наступно-перспективних зв’язків 

між середньою та професійною освітою відповідно обраного профілю
  
Велика увага приділяється допрофесійній освіті школярів, яка має 

складні соціально-педагогічні завдання: вона має висвітлити місце і роль 
шкільних предметів у структурі всіх професій; дає можливість учневі 
отримати певні уявлення про свої можливості та вподобання; дозволяє 
визначити динаміку розвитку функціональної грамотності, технологічної 
вмілості. 

Допрофільну підготовку ми проводимо за трьома етапами: 
- початковий (період навчання в 1-4-х класах), який включає 

загальне ознайомлення зі світом професій, читання художніх текстів про 
людей праці та про професії, які існують, заняття у гуртках „Юні 
помічники бібліотекаря”, „Світ вишиванок”, „Умілі руки”, „Юний 
художник”; 

- ознайомчо-пошуковий (період навчання в 5-7 класах), 
спрямований на формування трудових ціннісних орієнтацій, мотивації 
самопізнання, особисту активність у виборі майбутньої професії. У цей 
період відбувається ознайомлення учнів з поширеними професіями, 
формування пропедевтичних умінь самооцінки, самоаналізу з метою 
усвідомлення свої життєвої та професійної спрямованості тощо. Учням 
пропонується участь у гуртках декоративно-прикладного мистецтва, 
народознавства, який передбачає підготовку учнів-екскурсоводів у 
шкільному музеї декоративно-ужиткового мистецтва і народних промислів 
України, драматичному, на заняттях якого розвиваються творчі акторські 
здібності, технологічному, де хлопців навчають роботі з металом; 

- базовий (період навчання у 8-9-х класах) передбачає 
ознайомлення з науковими основами вибору професії, оволодіння 
методиками самопізнання, самооцінки, розвитку індивідуальних 
професійно важливих якостей. Для учнів 8-9-х класів із варіативної 
складової робочого навчального плану додається 1 година на вивчення 
трудового навчання (9 клас), 0,5 години - на вивчення креслення (9 клас), 
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факультатив з основ дизайну (для дівчат 8-их класів). Все це сприяє 
орієнтації на обраний профіль навчання у 10-11-х класах.  

- велика увага у допрофільній підготовці відводиться роботі з 
батьками, які повинні допомогти дитині у виборі професії. Щорічно з 
батьками проводяться роз`яснювальні бесіди щодо необхідності 
профільного навчання в сучасній школі; ознайомлення з нормативно-
правовою базою організації профільного навчання; зустрічі учнів 8-9-их 
класів з батьками, які є висококваліфікованими спеціалістами в певній 
галузі господарства; ознайомлення батьків з регіональними навчальними 
закладами; зустрічі з представниками навчальних закладів (ліцея, коледжа) 
міста; організовуються „круглі столи” для батьків учнів 9-их класів з 
проблем подальшого вибору професії їхніми дітьми. 

  

Школа підтримує тісні зв`язки з професійним ліцеєм, який готує 
малярів-штукатурів, слюсарів, кухарів-кондитерів та інших представників 
робітничих професій. Традиційними стали спільні заходи учнів 10-11-х 
класів школи з учнями ліцею, які проводяться зазвичай під час Тижня 
профосвіти і профорієнтації. 

Профільна освіта – це не зовсім новий напрям для нашої вітчизняної 
школи. Наш підхід до профільного навчання сформувався на переконанні 
того, що все навчання старшокласників має здійснюватись з урахуванням 
їхніх індивідуальних фізіологічних особливостей, нахилів, здібностей та їх 
життєвих планів. Профільне навчання в нашій школі спрямоване на 
набуття учнями навичок самостійної науково-практичної діяльності, 
розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, 

Структура профільного навчання 
в Лубенській ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 

5-9 класи 10-11 класи 

Профільне навчання Допрофільне навчання 

Мета: виявлення інтересів та перевірка 
можливостей щодо оволодіння учнем 
певним профілем 

 Завдання: 
 - створення умов для виявлення 
нахилів та здібностей учнів; 
 - формування практичного 
досвіду та інтересів у різних сферах 
пізнавальної діяльності; 
 - орієнтація на вибір профілю 
навчання в старшій школі. 

Завдання: 
 - задоволення освітніх потреб 
учнів; 
 - розвиток творчої 
самостійності; 
 - формування системи уявлень, 
ціннісних орієнтацій; 
 - створення умов для подальшої 
професійної підготовки, вибору 
професії або сфери трудової діяльності. 

Мета: Задоволення освітніх та 
професійних потреб учнів і розвиток 
здібностей у певній галузі пізнавальної 
та практичної діяльності 
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соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти. Ми 
виходимо з того, що профільне навчання – це процес „зростання” 
впродовж усього перебування учня в школі, тому намагаємося створити всі 
умови для того, щоб це „зростання” відбулося і учень вийшов зі школи 
підготовленим до самостійного життя і самореалізації в складних умовах 
кризи та нестабільності в суспільстві. 

 
 

Сутність методу тестування 
 

Кравченко Т.О. 
 

Наша держава спрямовує зусилля на приведення освіти у 
відповідність до освітньої системи світового  рівня, обов’язковими 
ознаками якої є доступність, компетентнісна орієнтація і якість. Інтеграція 
України у міжнародне співтовариство вимагає співставлення освітніх 
рівнів та узгодження принципів підготовки спеціалістів. З травня 2005 
року Україна стала учасником Болонського процесу. Зараз надзвичайно 
актуальним завданням для освіти є запровадження сучасних технологій 
навчання  й оцінювання. 

Важливо не лише навчати, а й правильно контролювати знання. 
Адже саме контроль результатів забезпечує зворотний зв'язок у навчанні. 

Останнім часом у педагогіці домінує тенденція використання 
кількісних методів педагогічного контролю. Серед засобів об’єктивного 
контролю найбільш обґрунтованим є метод тестування із залученням 
технічних засобів для сканування та обробки результатів. 

Метод тестування широко використовується у європейських країнах. 
В Україні зараз триває процес відтворення технології стандартизованого 
тестування, яка використовується у тестуваннях у більшості розвинутих 
країн. 

Педагогічне тестування в умовах профілізації школи застосовується 
для вимірювання певних особистісних якостей, рівня знань і навичок під 
час навчання, при професійному відборі тощо. 

Метод тестування передбачає, що інструментом вимірювання є тест, 
складений із тестових завдань, процедурою є тестування, методом 
оцінювання є шкалювання. Педагогічне тестування вимірює рівень знань 
екзаменованого. 

Критеріями якості вимірювання є валідність, об’єктивність, 
надійність, точність. Під валідністю розуміють комплексну 
характеристику, яка включає, з одного боку, відомості про придатність 
методики вимірювати саме те., для чого вона створена, а з іншого боку, 
інформацію про те, яка її дієвість, ефективність, практична корисність. А 
Анастазі дає таке визначення валідності тесту: «…це поняття, яке 
визначає, що вимірює тест і настільки якісно це здійснюється». 
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Об’єктивність показує, на стільки мінімізовано вплив суб’єктивних 
факторів. Це така характеристика якості методу, яка проявляється у тому, 
настільки отримані результати відповідають дійсності, є достовірними. 

Надійність – це точність діагностичних вимірювань, а також 
стабільність та стійкість їх результатів по відношенню до впливу різних 
зовнішніх факторів. 

Точність методу визначає мінімальну або систематичну похибку, з 
якою можна провести вимірювання даним методом. 

Тестовий процес починається з композиції завдань у тестовій формі. 
Композиція тесту означає склад, структуру, поєднання та взаємне 
розташування спочатку завдання у тестовій формі, а потім – тесту як 
інструменту вимірювання. На жаль, сьогодні в Україні ми спостерігаємо 
тенденцію появи на ринку педагогічних матеріалів псевдотестів, які лише 
імітують наявність наукового підґрунтя. Саме аналіз виданих та 
розповсюджених на ринках тестових матеріалів сумнівної якості для 
підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 
дає змогу зробити такий висновок. Головними ознаками справжнього 
правильно організованого тестового процесу (за В.С. Аванесовим) є 
науковість, ефективність, об’єктивність та якість отриманих тестових 
результатів. 

Якщо говорити не лише про контролюючу роль тесту, а й про 
навчальну, то варто зазначати як позитивні сторони, так і негативні. 
Правильне використання якісно створеного тесту дозволяє поліпшити 
якість освіти, рівень навчальних досягнень випробовуваних, отримати 
об’єктивну інформацію про результати успішності учнів, на яку можуть 
опиратися як науковці, розробляючи нові методи навчання, складаючи 
нові програми, плани, так і виконавці, організовуючи сам навчальний 
процес.  

Слід відзначити, що у навчальному процесі школярів не варто 
вимірювання навчальних досягнень проводити лише у формі тестів. Адже 
тести не замінять вчителя, який за допомогою допоміжних навідних 
питань може здійснювати корекцію відповіді та міркування учнів. 
Працюючи лише з тестами, учні втрачають навички зв’язного мовлення, 
аргументації відповіді. І результати тестування можуть не завжди бути 
достовірними через списування або запам’ятовування учнями  правильної 
відповіді. 

Вважається, що найефективнішим є використання тестів для 
проведення екзаменів, підсумкового контролю навчальної успішності. Це 
дає можливість отримати достатньо об’єктивну та надійну інформацію і 
прийняти на її основі правильне управлінське рішення. Це можливо за 
умови використання якісних тестів.  Для кожного випадку повинен бути 
розроблений спеціальний тест, що відповідає завданню та меті 
конкретного тестування.  
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Успіх вирішення проблеми профільної, компетентнісно орієнтованої 
школи, ефективність прийнятого рішення напряму залежать від 
інструменту, за результатами застосування якого робляться висновки.  
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Проблеми формування компетентностей особистості в процесі 
профільного навчання 

 

Борщ Ж.В. 
 

У сучасних умовах актуальною є проблема формування 
компетентності особистості, яка готова пристосовуватися до нових 
життєвих потреб, активно діяти, бути конкурентноспроможною, вміти 
планувати стратегію власного життя, орієнтуватися у системі життєвих 
цінностей. 

Стратегія розвитку сучасної шкільної освіти вимагає 
впровадження профільного навчання як одного з пріоритетних напрямів 
розвитку освіти України. Старша школа має функціонувати переважно 
як профільна. Її профільність, з одної сторони, створює умови для 
диференціації навчання, врахування індивідуальних здібностей, 
особливостей розвитку, освітніх потреб учнів. З іншої – профільність 
навчання визначається на основі врахування соціокультурного 
середовища, регіональних потреб, матеріальної бази школи, кадрових 
можливостей. Основними складовими реалізації профільної навчання 
старшокласників є: оновлення змісту освіти, організаційних форм, 
оптимізація методів навчання, покращення матеріально-технічної бази 
шкіл, інформатизація, підвищення ролі самостійної і творчої діяльності, 
здійснення цілісного інтегративного, синергетичного, особистісного, 
діяльнісного, варіативного, компетентнісного підходів до навчально-
виховного процесу.  

У сучасній науково-педагогічній літературі велика увага 
приділяється аналізу компетентнісного підходу, який розглядає поняття 
«компетенція» і «компетентність» як провідні. Слід зазначити, що якщо 
в аналізі результатів навчально-виховного процесу раніше 
використовували поняття «освіченість», «підготовленість», 
«вихованість», «загальна культура», то в наш час все частіше ми 
зустрічаємо поняття «компетенція» і «компетентність». У наш час зміст 
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поняття «освіченість» ототожнюють з поняття «компетентність». Це 
поняття походить від латинського competens (competentis), що означає 
відповідний, належний. Компетенція - це добра обізнаність людини, що 
ґрунтується на глибокому вивчені знань з певної галузі і яка зумовлює 
готовність до тієї, чи іншої діяльності [4, с. 6-8]. «Компетентність - це 
психосоціальна якість, що означає силу та впевненість, які дає людині 
усвідомлення своєї здатності ефективно взаємодіяти з оточенням» [5, с. 
184]. Отже, компетентність – це складне особистістне утворення або 
інтегрована характеристика якостей особисті, що складається із системи 
знань, умінь, навичок, які дозволяють ефективно функціонувати в 
певному вид діяльності і є результатом підготовки випускника школи.  

Компетентність характеризується особистісно зумовленими 
світоглядними, смисловими цінностями і є досвідом для застосування 
компетенції, як основи. Компетенції слугують ціннісними орієнтирами 
для учня та об’єднують в єдине ціле особистісне і соціальне. 
Компетенцію можна розглядати як певну норму якості середньої 
профільної освіти, як її результат. Компетентність випускника середньої 
школи проявляється у сукупності знань, умінь, навичок, практичній 
діяльності і повсякденному житті при розв’язанні різноманітних 
проблем. Тому компетентність доцільно розглядати і як систему 
ціннісних орієнтацій випускника школи. 

Учені виділяють цілу низку ключових компетенцій: базова 
компетенція, загальнокультурна компетенція, соціальна компетенція, 
політична компетенція, комунікативна компетенція, інформаційна 
компетенція, компетенція у сфері культури і дозвілля і т. ін. 
Враховуючи, що компетентність це інтегрована якість особистості, яка 
має формуватися у процесі навчання у школі, то  її доцільно розглядати 
як певне нормативне утворення. Якщо освіченість випускника школи 
представити у вигляді системи знань, умінь і навичок, компетентність – 
у компетенціях. Таким чином, компетенція – це якість особистості, яка 
базується на знаннях, вміннях, цінностях, які здобувають школярі 
навчаючись у школі. 

Формування компетентності випускника профільної школи має 
якісні відмінності у навчальному процесі, оскільки відпадає необхідність 
примушувати, або постійно вмотивовути необхідність вивчення кожної 
теми з навчальних дисциплін, оскільки школярі орієнтовані на здобуття 
профілюючих знань і пов’язують їх зі вступом до вищого навчального 
закладу, тобто зі своєю майбутньою професією. Профільна освіта 
формує готовність до майбутньої діяльності, що виступає як основа 
конкурентоспроможності на ринку праці. Компетентність школяра не 
існує поза особистістю і тісно пов’язана з її діяльністю, проявляючись 
через взаємодію з оточуючим світом. Отже компетентність – це активна 
дієва сутність особистості. Зміст профільної освіти має бути практично 
спрямованим, поряд з теоретичними знаннями учні здобуватимуть 
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прикладні, необхідність яких покликана реаліями сучасного життя. Це 
вимагає постійного удосконалення технологій навчання. 

Згідно з Концепцією профільного навчання в старшій школі 
профілізація середньої освіти здійснюється на основі п’яти основних 
напрямів: природничо-математичного, технологічного, художньо-
естетичного, спортивного, суспільно-гуманітарного [2]. Кожен з 
названих напрямів передбачає цілісність фундаментальної та прикладної 
підготовки і виховання. Державний стандарт базової і повної середньої 
освіти наголошує на тому, що «зміст базової і повної середньої освіти 
створює передумови… для … формування соціальної, комунікативної, 
комп’ютерної та інших видів компетентностей учнів» [1]. Незалежно від 
профілю випускник середньої школи має досягти певний рівень 
загальноосвітньої підготовки згідно Державному стандарту у 
відповідності до семи освітніх галузей: мови і літератури, 
суспільствознавство, естетична культура, математика, природознавство, 
здоров’я і фізична культура, технології. Концепцією передбачено, що 
кожна освітня галузь має на меті через змістові лінії формування різних 
компетенцій. Так, освітня галузь «мови і література» формує 
комунікативну, мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну, 
літературну компетенції. Формування компетенцій нерозривно 
пов’язане з ціннісними орієнтаціями особисті школяра. Досліджуючи 
проблему ціннісних орієнтацій, вчені з різних галузей гуманітарних 
знань довели інтегральну сутність психологічного утворення, яким є 
ціннісна орієнтація. Вона забезпечує єдність і цілісність свідомості, 
емоційно-почуттєвої сфери і поведінки особистості, виявляючи її 
ставлення до явищ навколишньої дійсності. 

Кожна з освітніх галузей має забезпечити різні життєво важливі 
компетенції. Соціокультурна компетенція передбачає «засвоєння 
культурних і духовних цінностей свого та інших народів, норм, які 
регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють 
естетичному і морально-етичному розвиткові» [1]. 

Освітня галузь «Суспільствознавство» серед інших завдань, має на 
меті готувати школярів до взаємодії з соціальним середовищем, що 
можливе завдяки формуванню відповідних компетенцій, а змістове 
наповнення галузі українознавчою основою дозволить виховати 
«активного компетентного громадянина» України, «людини з 
гуманістичними і демократичними цінностями». Серед цілей освітньої 
галузі «Математика» доцільно виділити здобуття математичних знань, 
умінь і навичок, що необхідні у повсякденному житті та вивченні інших 
освітніх галузей, у формуванні наукового світогляду, інтелектуального 
розвитку школярів, здійснення основних напрямів виховання. 
Досягнення поставлених завдань сприятиме формуванню життєвих 
компетенцій випускника школи. Навчальні предмети освітньої галузі 
«Природознавство» мають не тільки формувати науковий світогляд, 
адекватно сприймати та уявляти сучасну природничо-наукову картину 
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світу, а й виробити уміння «приймати виважені рішення в 
природокористуванні», усвідомлювати ціннісні орієнтації, що дозволять 
цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем. Освітня галузь 
«Технологія» готує дитину до активної трудової діяльності, що є 
основою життя, забезпечує умови для професійного самовизначення 
учнів на основі врахування власних здібностей, інтересів, що дозволяє 
свідомо обрати профіль. Цінним галузі є виховання активної життєвої 
позиції, формування відповідальності за результати власної діяльності. 
Отже, здійснюючи профільне навчання у старшій школі педагоги-
практики мають усвідомити, що цей вид навчання має виконувати 
основні завдання Державного стандарту повної середньої освіти, а 
профілізація відбуватися не за рахунок зниження якості 
загальнокультурного рівня випускників, який містить значні можливості 
щодо формування основних життєвих компетенцій особистості.  

Організація профільної освіти передбачає створення моделі 
школи, визначенні конкретного профілю або профілів, що базується на 
вивченні запитів учнів, потреб регіону, розробці і затверджені 
навчального плану, визначені змісту освіти з кожної дисципліни, 
розвитку технологій здіснення навчально-виховного процесу, значне 
місце в яких належить самостійній, творчий роботі учнів. 
Проблематичною залишається підготовка вчителя до роботи в 
профільній школі. 

Розглядаючи загальноосвітню і профільну підготовку випускників 
шкіл можна зробити висновки: 

- навчання в профільних класах є багатогранним процесом, що 
включає виявлення можливостей створення дидактичних умов для 
успішного реалізації завдань формування життєво цінних 
компетентностей; 

- процес навчання в профільних класах доцільно розглядати як 
системну підготовку щодо формування компетентностей; 

- незалежно від навчального профілю школа має надавати учням 
високий рівень загальноосвітньої підготовки, яка формує життєво 
важливі компетентності, а не тільки профільна. 
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РОЗДІЛ ІІ. ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ 

ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В СИСТЕМІ ПРОФІЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ 

 

Реалізація обласної програми впровадження профільного навчання 
учнів загальноосвітніх закладів на 2007-2010 рр. 

 

Пашко Л.Ф. 
 

Немає нічого сильнішого, ніж ідея, 
 час якої прийшов.  

В.Гюго 
Працівники інституту приймали  участь у створенні « Обласної 

програми впровадження профільного навчання учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів на 2007-2010роки». Програму розробляла робоча 
група в складі: Золотухіна В.М., Муліка К.М.,  Пашко Л.Ф., Якимець О.І., 
під керівництвом  Бардаченка А.І. Мета та основні завдання Програми: 

-проведення організаційно-методичних  заходів щодо забезпечення 
профілізації старшої школи, 

-створення відповідного програмно-методичного, матеріально-
технічного та кадрового забезпечення  профільного навчально-виховного 
процесу, 

-удосконалення системи  підвищення кваліфікації та перепідготовки 
педагогічних працівників  відповідно до потреб профільного навчання, 

-розширення та оптимізація мережі профільних класів, забезпечення 
впровадження допрофільної підготовки в ЗНЗ області, 

-створення умов для застосування сучасних інформаційних 
технологій в навчально-виховному процесі профільних класів. 

Створюючи програмно-методичне забезпечення навчально-
виховного процесу профільного навчання, викладачі кафедри підготували 
до друку Каталог програм, рекомендованих МОН України. Ці програми 
друкувались в різних виданнях, фахових журналах, в педагогічній пресі. 
До каталогу увійшли програми з предметів всіх напрямків профільного 
навчання. Крім цього, сюди увійшли авторські навчальні 
програми,створені педагогічними працівниками, які могли 
використовуватись після рецензування, схвалення радами, погодження в 
ПОІППО, та затвердження МОУН. 

Авторська навчальна програма проходить апробацію в школах  для 
визначення її придатності до використання в масовій практиці. Так, була 
створена програма факультативного курсу для класів художньо-
естетичного профілів за творчим задумом Матвієнка П.І. Укладачі 
програми – Лобач О.О. та Халецька Л.Л. За цією програмою працюють 
школи Гребінківського та Лохвицького районів області. Програма 
надрукована в збірці «Музичне краєзнавство Полтавщини: від витоків до 
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сьогодення» і рекомендована міністерством освіти України. Збірка містить 
також методичні матеріали та хрестоматійні довідки стосовно персоналіїв 
музичного краєзнавства Полтавщини. 

МОН централізовано випускає програми для різних профілів.  У 
зв’язку з переходом на -12-річний термін навчання  програми створюються 
та оновлюються, їх можна знайти на сайтах МОН, фахових журналах та 
ін.. МОН випущено 4 збірники з програм для проведення занять з 
спецкурсів і факультативів з української мови та літератури. Вчителі-
філологи творчо працюють над створенням нових проектів  програм, 
наприклад – «Допоміжні історичні дисципліни», «Літературно-мистецька 
Полтавщина», «Підготовка науково-дослідницьких робіт літературного 
характеру», та ін.. 

Підготовка вчителів до викладання профільних предметів 
здійснюється за  програмами, які  пройшли  відбір на Всеукраїнському 
конкурсі  навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 
класів ЗНЗ \ Наказ МОН України від 05.03.07 №194. У квітні 2009р. 
вийшов також наказ МОН №312 «Примірне положення про класи з 
поглибленим  вивченням предметів у загальноосвітніх закладах». 

Крім цього кафедра працювала над проведенням організаційно-
методичних заходів по реалізації даної програми. У 2006 році була 
проведена обласна науково-практична конференція «Методичні проблеми  
впровадження профільного навчання  в ЗНЗ області-шляхи  їх вирішення» 
В  матеріалах конференції були висвітлені  науково-методичні аспекти 
профілізації школи, стан впровадження профільного навчання  в ЗНЗ 
області,його проблеми та перспективи в сільській школі, передовий  
педагогічний досвід. В матеріалах конференції була представлена модель 
профільно-диференційованої школи ім. В.І. Вернадського Шишацького р-
ну, досвід впровадження допрофільного та профільного навчання в 
навчальних закладах м. Комсомольська, де допрофільним навчанням 
охоплені всі учні. ЗОШ №1 підтримує зв’язки з Кременчуцьким 
державним політехнічним університетом, а з 2006 року –2 з Харківською 
національною академією міського господарства. Школа підтримує також 
зв’язки з Полтавським  інститутом економіки та менеджменту «Світоч». 
Школа  працює за п’ятьма напрямками профільної та допрофільної 
підготовки. Форми організації профільного навчання – внутрішньо 
шкільна та зовнішня. Такі ж форм профільного навчання впроваджуються 
в НВК ім. Л,І. Бугаєвської, де профільні класи  працюють на базі гірничого 
та будівельного ліцеїв. 

Представлений також досвід впровадження профільного навчання в 
Миргородському районі, де навчальні заклади тісно співпрацюють з 
центром зайнятості і де надається перевага елективним шляхам 
профілізації на відміну від мережевих. У конференції взяли участь 
працівники нашого інституту. Зокрема, Халецька Л.Л. висвітлила стан, 
проблеми та перспективи профільного навчання художньо-естетичного 
напрямку. Гарус І.Б. представила досвід профільного та допрофільного 
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навчання фізико-математичного ліцею №4 м. Кременчука та шляхи 
реалізації концепції профільного навчання математики. О.І. Якимець 
представила Аналіз сучасного стану впровадження допрофільного та 
профільного навчання свідчить про те, що існують різні форми його 
організації – міжшкільні профільні групи \Кобеляцький р-н\ міжшкільні 
факультативи \ЗОШ №30 і25 м. Кременчука\ У більшості  шкіл поширена  
така форма організації профільного навчання як профільні класи, а з 
зовнішніх форм – міжшкільні навчально-виробничі комбінати та на базі  
вищих начальних закладів \ліцей при Аграрній академії\.  

У грудні 2008 року  центром практичної психології і соціальної 
роботи та кафедрою методики змісту освіти була проведена Всеукраїнська  
науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід 
профілізації освіти – теорія і практика» Матеріали конференції 
відображають проблеми підготовки учнів до обґрунтованого вибору 
професії, допрофільної підготовки, профільного навчання в контексті 
особистісно-орієнтованої освіти, диференційованих підходів до 
оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах профільного навчання, 
впровадження інноваційних технологій у трудовому навчанні, 
удосконалення підготовки вчителя до профільного навчання. Особлива 
увага була приділена психолого-педагогічному супроводу профілізації 
освіти. 

Кафедра методики і змісту освіти  пов’язує дослідження проблем 
профільної освіти з формуванням  ключових життєвих компетентностей. У 
2006 році була поведена науково-практична конференція «Проектне 
бачення компетентнісно-спрямованої 12-річної школи», у співробітництві 
з Академією пед.наук. в якій брали участь Ермаков І.Г., Овчарук О.В., 
Локшина О. 

Викладачі кафедри проводять постійно діючий  регіональний 
семінар   «Формування ключових життєвих компетентностей в процесі 
профільного навчання» Були проведені семінари на базі Божківської та 
Мачухівської ЗОШ І-ІІІ ст. ПОЛТАВСЬКОГО Р-НУ, 
НОВОСАНЖАРСЬКОГО НВК, ЗОШ І-ІІІ ст. №17 ім. Неленя 
м.Кременчука. Матеріали семінару видрукувані в двох науково-
методичних посібниках, які вийшли в 2008-2009 роках «Профільне 
навчання: досвід упровадження, інноваційні технології», та « Оцінювання 
знань учнів в умовах профільного навчання». У них відображений кращий   
педагогічний досвід профільного навчання в школах Полтавського, 
Диканського, Зіньківського, Лохвицького, Козельщинського, Гадяцького,  
Великобагачанського, Лубенського, Кременчуцького  та інших р-в області. 

Головний спеціаліст відділу загальної середньої та професійно-
технічної освіти ГУОН Якимець О.І. представила  результати моніторингу  
кількісних показників запровадження профільної освіти в області. 
Найбільша кількість учнів, охоплених допрофільною підготовкою, – у 
школах м. Полтави та Комсомольська .У процентному відношенні – на 
першому місці знаходиться формування конкуретоспроможної особистості 
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на уроках трудового навчання Пирятинський р-н, де допрофільною 
підготовкою охоплено 100 відсотків учнів, а по інших районах така 
картина: 

Хорольський р-н – 81,4            Карлівський – 79,3 
Гребінківський – 70,7               Великобагачанський – 69,4 
Миргородський – 64,2              Лубни – 60 
В інших р-х цей відсоток становить біля або менше 50.  
Підсумки проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

висвітлила проректор із навчальної роботи ПОІППО Кравченко Т.О.  
Кафедра тісно співпрацює з ГУОН та з відділами інституту.  
Значний внесок у вирішення даної проблеми обласної спеціальної 

дослідницької групи «Проектування як метод пізнання в освітній галузі 
«Технологія» (керівник-координатор Чемшит В.Г.), досвід якої 
впроваджується  не лише педагогічним загалом області, а й в інших 
регіонах України. В останній збірці напрацювань учасників СДГ 
«Формування конкурентоспроможної особистостиі на уроках трудового 
навчання і технологій» представлено науково-методичне обгрунтуванння, 
кращий досвід та відображені  різні аспекти даної проблеми: творчо-
активізуючі можливості проектних технологій, інноваційні технології як 
основа формування технологічних компетентностей, маркетингове 
дослідження в проектно-технологічній діяльності учнів, психологічний 
супровід виховання конкурентоспроможної особистості. 

Важливу роль у допрофільній, профільній та професійній підготовці 
школярів відіграє обласний постійно-діючий семінар-практикум «Роль 
професійної орієнтації учнівської молоді на здобуття актуальних на ринку 
праці професій та спеціальностей» (керівники: Чемшит В.Г. та Муліка 
К.М.). До роботи семінару залучаються науковці ПОІППО, ПДПУ та 
працівники Полтавського обласного та районних центрів зайнятості. 

На семінарі розкриваються науково-методичні проблеми вирішення 
шляхів формування ключових життєвих компетентностей, особлива увага 
відводиться психологічному супроводу та педагогічному проектуванню і 
діагностиці в умовах профільного навчання.  

Співробітниками НМЦ інтеграції змісту освіти розроблена система 
навчально-методичної літератури для початкової та середньої ланки 
загальноосвітньої школи. Для початкової школи розроблені підручники з 
довкілля для 1-4 класів до курсу «Я і Україна. Довкілля», робочі зошити до 
них для учнів та методичні посібники для вчителів, які мають гриф МОН 
України. Для середньої ланки розроблені і впроваджені в практику школи 
підручник «Природознавство. Довкілля» для 5 класу (авт. Ільченко В.Р., 
Гуз К.Ж., Булава Л.М.), підручник «Природознавство» для 6 класу (авт. 
Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М.), а також робочі зошити для учнів та 
методичні посібники для вчителів. Для 7 класу розроблено та впроваджено 
в школу підручники «Біологія» (авт. Ільченко В.Р., Рибалко Л.М., Півень 
Т.О.), «Фізика» (авт. Ільченко В.Р., Куликовський С.Г., Ільченко О.Г.) і 
навчальні посібники для учнів та вчителів, які мають гриф МОН України.  
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Починаючи з 3 класу, на уроках довкілля працюють групи за 
інтересами. Ця робота продовжується під час навчання на уроках 
природознавства у 5-6 класах. Для профільних класів старшої школи 
розроблена програма та підручник з інтегрованого курсу 
«Природознавство-10» для профільних класів гуманітарного напрямку і 
розробляється підручник з природознавства для 11 класу. 

Сьогодні першочерговим є  завдання підготовки вчителя до  роботи 
за новими програмами, підручниками, з використання  сучасних методик, 
засобів навчання інформаційно-комп’ютерних технологій. Важливим при 
цьому є забезпечення науково-методичного та психолого-педагогічного 
супроводу допрофільної підготовки та профільного навчання. Вищесказане 
і складає зміст роботи  всіх працівників інституту. 

 
 

Формування читацької компетентності учнів на уроках літератури 
рідного краю 

 

Поправка В.М. 
 

Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення 
освітніх систем, пов’язаних із визнанням значимості знань як рушія 
суспільного добробуту та прогресу. Ці зміни стосуються створення нових 
освітніх стандартів, оновлення та перегляду навчальних програм, змісту 
навчально-дидактичних матеріалів, підручників, форм і методів навчання. 

Існуючий вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку педагогічної 
думки свідчить про актуальність потреби у розробці теоретичних основ і 
практичних шляхів формування професійної компетентності майбутнього 
вчителя загальноосвітньої школи.  

В наш час проблеми формування компетенцій досить актуальні, 
особливо ж коли мова йде про цей процес з огляду на вивчення 
української літератури. Зміни в програмі з літератури, реформування в 
освіті, нові вимоги до знань учнів пояснюють недостатньо висвітлені 
питання компетентнісного навчання . 

Термін «компетентність» – одне з найуживаніших нових понять, 
що з’явилося в останнє десятиріччя. Компетентною вважають людину, 
яка з чим-небудь добре обізнана, має достатні знання в певній галузі. 

Одним із головних завдань шкільного курсу літератури 
методисти вважають формування загальної читацької компетентності 
учнів.  

Так, С.Шаповал визначає читацьку компетенцію як готовність 
особистості до сприйняття літературного твору на основі володіння 
прийомами роботи з художнім текстом. Л.Фурсова трактує літературну 
компетенцію як результат навчальної діяльності, який базується на 
сумі знань, отриманих у процесі літературної освіти,  і виявляється у 
вміннях, необхідних для сучасного життя. О.Ісаєва характеризує  
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структуру читацької  компетенції як  поєднання когнітивної й 
комунікативної складових. 

Учні оволодівають комплексом знань про художню літературу, її 
теорію та історію, а також літературно-творчими уміннями, досвідом і 
спробами діяльності у цій галузі. Це передбачає формуванню загальної 
читацької компетентності. 

 
Урок із літературного краєзнавства 

Урок із літературного краєзнавства може включати такі структурні 
елементи: вступна частина, вивчення нового матеріалу, закріплення нового 
матеріалу, повідомлення домашнього завдання, закінчення уроку.  

Мета уроку: розширити знання учнів з народної творчості рідного 
краю, виховувати інтерес в учнів до народної творчості, почуття 
національної гордості і відповідальності за збереження та передачу в 
спадок дорогоцінної перлини народної мудрості. 

 
Хід уроку 

І. Організаційний момент. 
ІІ. Повідомлення теми та мети уроку. 
ІІІ. Вступне слово вчителя. 
IV. Вивчення нового матеріалу. 
V. Закріплення нового матеріалу. 

 
Вступ 

Художня література посідає в житті людства, кожної окремої 
людини важливе місце. Це один із видів мистецтва, який вирізняється 
своєю універсальністю, який засобами слова може передати внутрішній 
світ людини й широкі картини суспільних подій, яскраві малюнки 
природи, найтонші відтінки кольорів, рух у будь-яких його виявах, може 
вільно переносити події в минуле, сучасне й майбутнє.  

Важко назвати куточок землі, подібний до Полтавщини, на 
літературному небосхилі якого сіяло б стільки зірок різної величини: 
близько п'ятисот імен літераторів зареєстровано у своєрідній 
літературній енциклопедії цього краю. 

 
Вивчення нового матеріалу 

Полтавська земля щедра на таланти і в наш час народжує багато 
митців, які несуть славу рідному краю, є його гордістю. У кожному 
районі області живуть і трудяться літератори: Баклай Н., Фурса Н., 
Кальченко А., Шестопалова А., Передерищенка М., Гаран О., 
Семеняка В. і багато інших. 

БАКЛАЙ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА – поетеса, прозаїк, яка 
народилася 24 лютого 1958 року в с. Терни Лубенського району на 
Полтавщині. Закінчила Гадяцьке державне культосвітнє училище 
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(бібліотечна справа) та Полтавський державний аграрний коледж 
управління і права Полтавської аграрної академії (юридичне відділення). 
Упродовж 1976-1986 років працювала в Лубенському краєзнавчому музеї, 
з 1986-го – у відділі реєстрації актів цивільного стану Лубенського 
міськрайонного управління юстиції, нині – головний спеціаліст. Мешкає в 
м. Лубни.  

Друкується з 1981 року. Твори публікувалися в багатьох українських 
часописах, видавалися в альманахах “Біла альтанка” (Полтава, 1996), 
“Новий обрій” (Австралія, 1997, 1998), в хрестоматії “Література рідного 
краю” (Лубни, 2000), в антології поезії полтавських літераторів XX 
століття “Калинове гроно” (Полтава–Кременчук, 2004).  

Автор поетичних збірок “Два береги душі…” (Полтава, 1993), 
“Осяяна Тобою” (Полтава, 1996), “Триєдиний біль” (Полтава, 1997), “Свіча 
невінчана” (Лубни, 1999), “Ще не вицвіло літо” (Лубни, 2003), “Ожинова 
купіль” (Лубни, 2005), історичної поеми “Лубни” (Глобине, 2004), а також 
книг прози “Коралове намисто” (Полтава, 1997) та “Меди тернові” (Лубни, 
2001).  

Член Національної спілки письменників України з 1995 року.  
ФУРСА НАТАЛКА В'ЯЧЕСЛАВІВНА – українська поетеса, 

народилася 15 жовтня 1964 року в м. Полтава. Закінчила Ромоданівську 
середню школу на Миргородщині та факультет журналістики Київського 
державного університету імені Т.Г. Шевченка (1986). Працювала 
кореспондентом Яготинської райгазети, молодшим науковим 
співробітником Яготинського історичного музею (Київська область). Після 
переїзду в 1993 році до Києва працювала журналістом у Прес-центрі 
Митного Комітету України, у редакціях різних видань та редактором у 
видавництвах Києва, а згодом – Полтави, куди перебралася в грудні 1996 
року. 

Вірші друкувалися в районній, обласній та всеукраїнській періодиці, 
в часописах “Вітчизна”, “Дніпро”, “Сільські обрії”, “Рідний край”, 
“Криниця”, “Згар”, видавалися в альманасі “Вітрила–82” (Київ, 1982), в 
навчальному посібнику “Література рідного краю” (Миргород, 1999), в 
антології поезії полтавських літераторів XX століття “Калинове гроно” 
(Полтава–Кременчук, 2004). Редактор та упорядник альманаху молодих 
поетів Полтави “Болотні вогні” (Полтава, 2002; Київ, 2004).  

Автор поетичних книг “Окрик” (Київ, 1993), “Дар Любові” (Полтава, 
1997), “Страсті по Страті” (Полтава, 2000, 2001), “Необлітане небо” 
(Полтава, 2002), “Нічого, крім повторень” (Київ–Хмельницький, 2004).  

Член Національної спілки письменників України (1997) та Асоціації 
українських письменників (2001).  

  ГАЛЬЧЕНКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – поет, народився 15 
грудня 1935 року в місті Луганську. Закінчив Літературний інститут імені 
М.Горького. Багато років працював на полтавському заводі “Легмаш”. Був 
редактором у видавництві “Криниця”, у 1991–2001 роках – директором 
Полтавського клубу письменників. Мешкає в Полтаві.  
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З 1964 року постійно друкувався в обласній та всеукраїнській 
періодиці, видавався в антології поезії полтавських літераторів XX 
століття “Калинове гроно” (Полтава–Кременчук, 2004).  

Автор поетичних книг “Пам’ять” (Харків, 1973), “Причастность” 
(Харків, 1977), “И светел дом” (Харків, 1985), “Пока живу” (Харків, 1988), 
“На круги своя” (Полтава, 1993), “Стерня” (укр. та рос. мовами; Полтава, 
2005).  

Член Національної спілки письменників України з 1997 року.  
ГАРАН ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА – українська поетеса, 

народилася в Полтаві 5 вересня 1977 року. Закінчила природничий 
факультет Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. 
Короленка (1999). Кілька років працювала за фахом у полтавських школах. 
7 квітня 2005 року була обрана головою Полтавської обласної організації 
Національної спілки письменників України. Мешкає в Полтаві.  

Дипломант Міжнародного конкурсу кращих творів молодих 
українських літераторів “Гранослов – 2000”, учасник кількох 
Всеукраїнських нарад молодих літераторів.  

Твори друкувалися в обласній та всеукраїнській періодиці. 
Видавалася в альманахах молодих поетів Полтави “Болотні вогні” 
(Полтава, 2002; друге видання – Київ, 2004), “Гранослов – 2000–2001” 
(Київ, 2002), “Привітання життя 2000–2002” (Львів, 2003).  

Перша збірка поезій “Солом'яний кінь” побачила світ у 
полтавському видавництві “Книгодрук” 2002 року.  

Член Національної спілки письменників України з 2002 року.  
ВІЦЕНЯ ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА – українська поетеса, публіцист, 

народилася 9 листопада 1954 року в с. Дібрівка Миргородського району на 
Полтавщині. Після закінчення в 1977 році факультету журналістики 
Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка працювала в 
редакції обласної молодіжної газети «Комсомолець Полтавщини», з червня 
1990 – у Всеукраїнській громадсько-політичній газеті «Зоря Полтавщини». 
Редактор відділу культури, член редколегії газети. Член Національної 
спілки журналістів України. Мешкає в м. Полтаві.  

Вірші друкує з 1970 року – в районній, обласній, всеукраїнській 
пресі, в часописах “Ранок”, «Дніпро», «Журналіст України», «Дзвін», 
“Добромисл”. Добірки творів видавалися в колективних збірниках поезії 
“Ворскла” (Харків, 1977), “У Ворскли і Янтри одні береги” (укр. та болг. 
мовами; Харків, 1981), навчальному посібнику “Література рідного краю” 
(Миргород, 1999), в антології поезії полтавських літераторів XX століття 
“Калинове гроно” (Полтава-Кременчук, 2004).  

Лауреат обласних журналістських премій імені Петра Артеменка, 
Григорія Яценка, міської літературної імені Володимира Короленка.  

Автор поетичних збірок «Космограма душі» (Полтава, 1999), 
«Несподіваний вогонь» (Полтава, 2001), «Усе в житті не випадково» 
(Полтава, 2004), художньо-документальної повісті «Сашенька» (Полтава, 
1994, видання друге, доповнене, авторизований переклад на російську 
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мову – Полтава, 2002), художньо-документальної оповіді «Життя, що 
стало долею» (Полтава, 2003).  

Член Національної спілки письменників України з 2001 року.  
ХАЛО ОЛЬГА ІВАНІВНА – українська поетеса і прозаїк, 

народилася 2 липня 1953 року в селищі Оржиця на Полтавщині. Закінчила 
філологічний факультет Черкаського педагогічного інституту (1977). 
Починаючи з 1982 року, чверть віку віддала педагогічній роботі, зокрема 
20 років працювала учителем української мови та літератури в м. Лубнах. 
Відмінник освіти України, вчитель-методист вищої категорії. Нині 
перебуває на заслуженому відпочинку. Тривалий час керувала 
літоб'єднанням при редакції газети “Лубенщина”. Мешкає в м. Лубнах.  

Вірші, новели, байки О. Хало друкувалися в обласних та 
всеукраїнських газетах та часописах. Добірки творів видавалися в 
колективних збірниках “Самоцвіти. Вірші педагогів України” (Київ, 1996), 
“Посульська муза” (Лубни, 1998), “Про витязя слово. Рядки поетичної 
Симоненкіани” (Черкаси, 2002), “Посади калину Пісенник”, (Полтава, 
2003), “Сонячні перевесла” (Лубни, 2003), “Відлуння Василевого Різдва” 
(Полтава, 2004), в антології поезії полтавських літераторів XX століття 
“Калинове гроно” (Полтава–Кременчук, 2004). Редактор-упорядник 
хрестоматійного посібника “Література рідного краю” (Лубни, 2000), 
“Дидактичного матеріалу з української мови (синтаксис) на основі 
історичних та літературних джерел Полтавщини” (Полтава, 2004). 
Сценарист і режисер-постановник багатосерійного художньо-
документального фільму “Лубни у XX столітті”.  

Автор прозової книги для дітей “Бешкетники” (Полтава, 1993), 
збірки віршів “Зупинися, щемна мить спокою…” (Полтава, 1994), 
історико-літературного нарису “Відгомін оржицьких степів” (Полтава, 
1998), поем “Северин Наливайко” (Лубни, 2001) і “Катерина Білокур” 
(Полтава, 2001), роману “Геєна” (Полтава, 2001), пісенника “Сонячна 
ромашка” (Полтава, 2002).  

Лауреат літературної премії імені Володимира Малика. Член 
Національної спілки письменників України з 2001 року.  

КОСТЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ – український поет, 
прозаїк, публіцист, літературознавець, народився 19 березня 1939 року в 
с.Ісківці Лубенського району на Полтавщині. Закінчив факультет 
журналістики Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка 
(1967). Працював робітником, службовцем, викладачем вузу, кадровим 
військовим, журналістом, редактором низки періодичних видань і книг 
багатьох авторів. Член Національної спілки журналістів України. У 2000–
2005 році – голова Полтавської обласної організації Національної спілки 
письменників України. Мешкає в м. Полтава.  

Друкуватися як літератор почав у 1954 році. Має численні публікації 
віршів та прози у виданнях Москви, Вірменії, Грузії, Казахстану, в газетах 
і часописах України. У 70–80-х роках XX ст. брав участь у колективних 
збірниках прози з військової тематики, які вийшли у видавництвах 
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Москви, Києва, Алма-Ати: “Граница”, “Заставы вступают в бой”, “На 
охрану Государственной границы назначаются…”, “Пограничники без 
погон”. Видавався в антології поезії полтавських літераторів XX століття 
“Калинове гроно” (Полтава-Кременчук, 2004).  

Автор повісті для дітей “Хлоп'ята із “Сузір'я Одуда” (Київ, 1984), 
поетичних книг “Поза дзвіницями осені” (Полтава, 1993), “Боже древо” 
(Полтава, 1995), “На полі оманному” (Полтава, 2002), роману-балади 
“Книга Велеса” (Полтава, 1998); літературознавчих видань “…І вимолимо 
в Бога рідне слово” (Полтава, 1999), “Полтавська плеяда” (Полтава, 2000), 
«Сонцепоклонник Тичина” (Полтава, 2003), “Тропами царя зверей” 
(Полтава-Глобине, 2003), “Синє яблуко” рідної літератури: Орнаментальне 
бароко у прозі Любові Пономаренко” (Полтава, 2004); книг публіцистики 
“Епоха Моргуна: хліб і правда” (Полтава, кн. I – 2000, кн. II – 2004), 
“Эпоха Моргуна: хлеб и правда” (Полтава, 2004), книги прози “Краюха 
вечности” (Полтава, 2005).  

Лауреат премії імені Київського заводу “Арсенал” (1983), 
одинадцяти літературних премій низки періодичних видань міст Києва, 
Москви, Єревана, Тбілісі, Сиктивкара (Комі АРСР), Воркути, Полтави, а 
також Полтавської обласної літературно-мистецької премії імені Панаса 
Мирного (2001).  

Член Національної спілки письменників України з 1997 року.  
ТАРАСЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – 

український поет, народився 23 жовтня 1948 року в с. Бориси 
Глобинського району на Полтавщині. Закінчив Полтавський педагогічний 
інститут ім. В.Г. Короленка (1970). Працював літпрацівником в обласній 
газеті “Комсомолець Полтавщини”, завідуючим відділом пропаганди 
обкому комсомолу, викладачем української літератури в Полтавському 
державному педінституті ім. В.Г. Короленка, інструктором обкому партії, 
заступником начальника відділу обласного УВС, на державній службі в 
апараті Полтавської обласної Ради. Нині працює в прес-службі управління 
Національного банку України в Полтавській області. Заслужений 
працівник культури України. Мешкає в Полтаві.  

З 1964 року друкувався в обласних та всеукраїнських періодичних 
виданнях, видавався в колективних збірках “Ворскла” (Харків, 1977), 
“Вітрила-78” (Київ, 1978), “Поезія” (вип. 1, Київ, 1983), “У Ворскли і 
Янтри одні береги” (Харків, 1981, укр. та болгар. мовами), в антології 
поезії полтавських літераторів XX століття “Калинове гроно” (Полтава–
Кременчук, 2004).  

Автор поетичних збірок (усі побачили світ у Полтаві): “О, як би я 
тебе любив!” (1994), “Засніжені мальви” (1995), “Отчий сад” (1996), “У 
променях вічності” (1998), “Апостол праведної ліри” (2002), “Вітрила 
осені” (2003), “Зустрічаю сонце” (2005); поетичних книг для дітей 
“Тарасикове літо” (1995), “Неслухняний гусачок” (1997), “Чия хатинка 
найкраща” (1998), “Рідне місто моє” (1999), “Маленька шкода” (2000), 
“Коник-стрибунець” (2001), “Васильків потічок” (2002), “Я – син степів” 
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(2003), “Котик-сон”, “Зустрічаю сонце” (2005). Автор багатьох пісень, 
зокрема для дітей, та співавтор гімну Полтавщини.  

Лауреат обласної літературної премії імені Панаса Мирного (2002). 
Член Національної спілки письменників України з 1997 року.  

РОТАЧ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ (літ. псевд. і крипт. – Петро 
Самотній, Пет. Ро, П. Петрович, Микола Гомін, Роман Петренко, П. 
Чатор та ін.) – український поет, літературознавець, народився 24 січня 
1925 року на х.Калениківщина Талалаївської вол. Роменського пов. на 
Полтавщині (тепер – у складі с. Слобідка Талалаївського району 
Чернігівської області), в селянській родині. В 1942-1945 рр. перебував у 
Німеччині як “остарбайтер”. 1951 року закінчив учительський, а в 1954-
ому – педагогічний інститут у Полтаві. Працював учителем російської і 
української мови та літератури, шкільним бібліотекарем, методистом 
культосвітньої роботи при Полтавському обласному управлінні культури, 
учителем-консультантом обласної заочної школи, в 1969-1985 роках – 
старшим викладачем підготовчого відділення Полтавського інженерно-
будівельного інституту. Після виходу на пенсію (1985) цілковито віддався 
літературній та науковій праці. Мешкає в Полтаві.  

Друкуватися почав 1940 року в талалаївській районній газеті. З 
ліричними віршами та оповіданнями про голод в Україні 1933 року і 
розкуркулення виступав у 1943–1945 роках у журналах “Пробоєм” (Прага), 
“Дозвілля” (Німеччина) та газеті “Земля” (Плауен, Саксонія). В 50–70-х 
роках, долаючи заборони, виступав під псевдонімами в різних українських 
виданнях – від районних до столичних. Протягом 1965–1971 років 
опублікував матеріали до Українського біографічного словника під назвою 
“Літературна Полтавщина” (журнал “Архіви України”, 577 статей-
персоналій). 1967 року спільно з проф. С. Крижанівським підготував 
Повне зібрання творів Л. Боровиковського, упорядкував збірку “Поезії” О. 
Афанасьєва-Чужбинського (1972). В 1963–1988 роках співпрацював з 
українськими виданнями Польщі: “Наше слово”, “Наша культура” та 
“Український календар”, де опублікував понад 100 літературно-критичних 
матеріалів та наукових розвідок. Кількасот статей опублікував в 
енциклопедичних виданнях (“Українська літературна енциклопедія”, 
“Енциклопедія сучасної України” та ін.). Праці П. Ротача вміщені також в 
багатьох збірниках, журналах, антологіях.  

1989 року в журналі “Київ” опубліковано першу збірку віршів Петра 
Ротача “Високі мислі – не випадкові”.  

Окремі видання: “Світло рідної хати” (Талалаївка, 1989), “Апостол 
правди і науки”. До 150-річчя від дня народження М.П. Драгоманова 
(Гадяч, 1991), “По духу брат Тараса”. До 150-річчя від дня народження 
композитора М.В. Лисенка (Полтава, 1992), “Колоски з літературної ниви: 
Короткий літературний календар Полтавщини”. Част. I. (Полтава, 1993), 
“Біля гнізда соловейка”. Літературно-краєзнавчі студії (Полтава, 1993), 
“Іван Котляревський у листуванні” (Опішне, 1994), “Грудочка любимої 
землі: Василь Симоненко і Полтавщина” (Опішне, 1995), “Мить і вічність: 
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Поезії” (Полтава–Мельбурн, 1996), “Що збулось, що не збулося: Пізня 
лірика”, “Розвіяні по чужині: Полтавці на еміграції. Короткий 
біобібліографічний довідник” (Полтава, 1998), “Крізь роки болю і надій: 
Вірші 1942-1998”, “Дух минувшини: Поезії”, “Колоски з літературної 
ниви: Короткий літературний календар Полтавщини”. Ч. І і II (Полтава, 
1999), “Від Удаю до Орелі: Т.Г. Шевченко і Полтавщина”, “І слово, і доля, 
і пам'ять: Статті. Дослідження. Спогади”, “Я зробив, що міг: Листи проф. 
П. Митропана до автора книги. 1965–1988”, “Опанасова кобза: Проза” 
(Полтава, 2000), “Струн поетичних дивні звуки: Переклади” (псевд.: Петро 
Самотній; Полтава, 2001), “Талалаївські етюди: Листочки із дерева духу” 
(Полтава–Чернігів, 2001), “Під кроною Шевченкового дуба: Ювілейні 
виступи біля пам'ятника та Дуба Шевченка в Полтаві (1989–2001)”, “Від 
Яготина до Полтави: Тарас Шевченко і Полтавщина”. Кн. 2 (Полтава, 
2002), “Поет із роду Боровиків: Матеріали до біографії Л. І. 
Боровиковського” (Полтава, 2003), ”Поклик через століття: Іван 
Котляревський і Полтава”. Збірник статей і досліджень (Полтава, 2003), 
“Священні місця Полтавщини: Дві літературні поїздки”. Гоголівський 
край. Гадяч. Зелений Гай Лесі Українки (Полтава, 2004), “Рядки за 
рядками, літа за літами… Про те, що було дороге й незабутнє”. 
Літературне краєзнавство. Історія книги. Фольклор. Автографи. 
Літературознавство. Поезія. Родинний архів (Полтава, 2005) та ін.  

Із 1993 року – Почесний член Всеукраїнської спілки краєзнавців. 
Член редколегії журналу “Український засів” (Харків, 1994-1998). 
Нагороджений Грамотою Полтавського фонду імені С. Петлюри “за 
жертовну діяльність на ниві української культури” (1995). Почесний член 
Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка (1998).  

Лауреат обласної літературно-мистецької премії імені Панаса 
Мирного за книгу “Від Удаю до Орелі” і “багаторічну наукову і творчу 
працю в царині української культури національного відродження” (2000), а 
також премії імені П. П. Чубинського в галузі фольклору та етнографії 
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури “за 
багаторічну невтомну діяльність у справі збереження історико-культурної 
спадщини України” (2001). У 2005 році нагороджений Грамотою НСПУ – 
"за визначні здобутки в українській літературі, активну участь у 
громадській діяльності, у відродженні культури і духовності рідного 
народу" та з нагоди 80-річчя від дня народження, а також значком 
“Почесна відзнака”.  

Член Національної спілки письменників України з 1992 року.  
ДМИТРЕНКО ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ (псевд.: Максим Думич, 

Георгій Тимошенко, Дмитренко-Думич) – український прозаїк, поет, 
публіцист, народився 4 травня 1951 року в с. Глодоси Хмелівського (нині 
Новоукраїнського) району Кіровоградської області. Закінчив 
Кіровоградський інститут сільгоспмашинобудування (1973) та відділення 
журналістики Вищої партійної школи при ЦК КПУ (1985). Недовгий час 
працював інженером-конструктором, з 1975 року – на журналістській 
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роботі. Працював у районних та обласних газетах Кіровоградщини та 
Полтавщини. У Полтаві – з 1980 року. Працював заступником редактора 
газети “Ленінським шляхом”, завідуючим відділом у “Комсомольці 
Полтавщини”. У 1990 році організував і очолив інформаційно-видавниче 
агентство правоохоронних органів та судів Полтавської області “Астрея”, 
водночас на громадських засадах редагував обласні газети “Пригоди, події, 
факти” та “Цілком відверто”, а також літературні видання – “Літературну 
Полтавщину”, “Полтавочку”, журнали “Астрея”, “Добромисл”, “Лтавський 
детектив”, “Журавлик”. Організатор і голова Полтавської спілки 
літераторів (1991), нині – Почесний голова. З жовтня 1992 року перебував 
на державній службі – був начальником управління у справах преси та 
інформації Полтавської обласної держадміністрації. Тяжко захворів. З 
січня 2003 – інвалід другої групи. Мешкає в селі Велике Болото 
Новосанжарського району на Полтавщині.  

Твори друкуються з 1975-го, видаються – з 1984 року. У творчому 
доробку письменника – понад 50 різножанрових книг: публіцистичні 
нариси, історичні та історико-документальні романи та повісті, 
гостросюжетна пригодницька, фантастична та детективна проза, поезія і 
навіть книги про любительське рибальство.  

Основною темою творчості стала історія українських національно-
визвольних змагань 1917–1920 років, над якою автор працював майже 
тридцять років; результатом цього письменницького подвижництва став 
цикл історичних романів “Український вузол”, який об'єднує на сьогодні 
26 виданих книг. Найвагоміші з них – романи-хроніки “Загибель імперії”, 
“Нашестя”, “Гетьманська держава”, “Війна з Росією”, “Отаманщина”, 
“Повстанські вихори”, “Вогонь Холодного Яру”, “Махновці”, “Повстанці” 
– побачили світ у полтавських видавництвах у 1999–2003 роках. Чекають 
на видавця ще три романи з цього циклу (“Окупація”, “Останні гайдамаки” 
та “Лісове братство”). “Український вузол” Ю. Дмитренка двічі висувався 
на здобуття Державної премії імені Т. Г. Шевченка.  

Цьому періоду історії України та його історичним постатям автор 
присвятив низку документальних та біографічних нарисів, які побачили 
світ у полтавських видавництвах (“…Я – батько Махно” (1991), “…Я – 
комбриг батько Махно” (1992), “Нестор Махно” (1998), “…Я – голова 
Гуляйпільського совєта, Нестор Махно” (1999), “Микола Міхновський. 
Володимир Винниченко. Симон Петлюра”, “Ніколай Лєнін (Владімір 
Ульянов)” (1998), а також цикл документальних романів, ще не виданих: 
“Білі”, “Есери”, “Красні”, “Отаман Григор'єв”, “Махновія” та ін.  

Юрій Дмитренко – майстер пригодницького і детективного жанру, в 
якому він створив десятки романів та повістей: “Скарби мовчать” (Київ, 
1985), “Розшук” (Київ, 1988), “Гонорар за злочин” (Полтава, 1990), 
“Смерть аноніма”, “Замах на слідчого”, “Рекет” (Полтава, 1991), “Слідами 
Чорної відьми” (Полтава, 1992), “Ніхто нічого не бачив” (Полтава, 1993), 
“Розшук злочинця припинити” (Полтава, 1994), “Убивця вбивць”, 
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“Слідчий Карий проти лтавської мафії” (Полтава, 1995), “Кримінальне 
лото” (Полтава, 1996), “У павутинні ЧК” (Кобеляки, 2002) та ін.  

Чимало прозових книг Ю.Дмитренко написав для дітей, зокрема в 
полтавських видавництвах побачили світ: “Абсолютно секретный агент” 
(1991), “Версія для комісара поліції”, “Тайник у підземеллі” (1992), 
“Помилка секретного агента” (1998) та ін.  

У творчому доробку автора також кілька поетичних книг: 
“Смолкнувшие струны”, “Усе мина” (Лубни, 1999), “П'ятдесят” (Лубни, 
2001), “Догорає свіча”, “Украдена ніч” (Лубни, 2002), “Крик змія” 
(Кременчук, 2003).  

Кілька книг, які побачили світ у полтавських видавництвах, було 
адресовано рибалкам-любителям: “Яку, де, коли, чим і як ловити рибу?” 
(1992), “Порадник рибалки” (1992), “Зимова риболовля”, “Що чіпляти на 
гачок?”, “Все про поплавцеву вудку”, “Рибалці про риб України” (1994).  

Юрій Дмитренко – лауреат літературних премій імені Панаса 
Мирного, імені Володимира Малика та імені Юрія Яновського, 
переможець багатьох всесоюзних, всеукраїнських та обласних конкурсів 
на кращий літературний твір про міліцію. Член Національної спілки 
письменників України з 1994 року.  

Закріплення нового матеріалу  
Учитель: Ми розглянули лише деяких представників Полтавського 

краю і їх невелику спадщину.    
Домашнє завдання: за бажанням підготувати реферати на такі теми: 

«Життя і творчість Передерищенка М.», «Творча спадщина поетів 
Полтавщини». 

Висновок 
 

У процесі вивчення шкільного курсу української літератури 
учні повинні оволодіти такими здібностями: 

• повноцінно сприймати літературні твори у контексті духовних 
цінностей національної і світової художньої культури; 

• розуміти й інтерпретувати прочитані художні твори різних стилів і 
жанрів, самостійно вести діалог з автором через текст, висловлювати оцінні 
судження щодо прочитаного; 

• грамотно будувати монологічні висловлювання; 
• виконувати письмові роботи творчого характеру. 
Читацька компетентність розвивається й удосконалюється 

упродовж усього життя особистості, але уроки – це основа її ефективно 
 

Література: 
1. Мовчан Р.В., Ковалів Ю.І, Погребенник В.Ф , Панченко В.С , За загал 

ред. Мовчан Р.В. Українська Література, 1 Ікл.: Підручник для середньої 
загальноосвітньої школи. – Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2000. 

2. Нові імена в програмі з української літератури: Посібник для 
вчителя / Упоряд. Неділько В.Я. – К.: Освіта, 1993. 
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Система трудового виховання А. С. Макаренка в контексті сучасності. 
Рушник Макаренківської єдності  

 

Дзюба Р.Д. 
 

Без глибокого і систематичного пізнання народної духовності і 
матеріально-побутової культури неможливо формувати нові ціннісні 
орієнтації в умовах державної незалежності. Упродовж багатьох століть 
український народ безупинно творив своє, тільки йому властиве духовне 
середовище. Кожна особистість, кожна місцевість були і є носіями 
національно-культурних і духовних традицій. 

Уже кілька тисячоліть квітне на рушниках, сорочках, килимах 
незнищенне дерево Роду, дерево Життя, і вінчає народні візерунки з 
давнини до наших днів пшеничний колосок – Життєдайний символ рідної 
землі. 

Вишивка – складне, багатогранне явище культури українського 
народу. Це один із найдавніших, найбільш масових і розвинених видів 
народної творчості в Україні. 

Національна вишивка славиться багатством орнаменту й 
досконалістю технічного виконання. Вона несе в собі віковічний досвід 
пізнання складності й гармонії буття. Це духовний символ, зрима пісня 
українського народу, рукотворна молитва, видиме звертання до Бога. В 
українській вишивці проявляється і живе народна душа із споконвічними 
прагненнями служіння красі та добробуту. 

Полтавщина... Це невеликий куточок нашої Батьківщини, та його 
вмілих майстрів знають не лише в Україні, але й за кордоном. З давніх-
давен Полтавщина відома як мистецький осередок. Тут вишивали майже в 
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кожній хаті, оздоблюючи візерунками одяг, рушники, скатерки, килими та 
інші речі домашнього побуту. У цьому краї народилися і виросли 
найдосвідченіші ткалі, вишивальниці України. Учасники гурту «Успіх», 
який створений при Полтавському обласному ліцеї – інтернаті для 
обдарованих дітей із сільської місцевості імені А. С. Макаренка. поставили 
собі за мету дослідити особливості техніки, колористики, орнаменту 
вишивки с. Ковалівки Полтавського району  Полтавської області.  

Головні завдання гурту: 
• формування в учнів технологічного світогляду, закріплення на 

практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та 
закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва й  науки, 
дослідження й відродження технік  народних  ремесел;  

• виховання активної життєвої позиції, готовності до 
безперервної професійної освіти, співпраця з культурними та освітніми  
осередками; 

Пріоритетні напрямки освітньої діяльності гурту «Успіх»: 
• формування національної самосвідомості, гуманності,людської 

гідності; 
•  гуманізація навчально-виховного процесу як засобу 

становлення  гармонійних особистісних взаємин учнів; 
•  реалізація особистісно орієнтованого підходу; 
• створення умов для розвитку творчих здібностей ліцеїстів, 

озброєння їх умінням організації краєзнавчої науково-дослідницької 
роботи, самостійного здобуття знань.    

Основним методом дослідження пошукового у гурті «Успіх» є 
польовий метод, який приваблює до себе учасників тим, що в цій роботі 
кожен знайомиться з надбаннями наших предків. Учні відчувають зв'язок 
із рідною Україною, відкривають для себе забуті обряди та традиції, 
вивчають пережитки, тобто сліди і залишки минулого. 

Із метою охоплення якомога більшої території гурт «Успіх» було 
виділено 7 груп: "Берегиня", "Із бабусиної скрині", "Крок до ремесла", 
"Пошук", "Патріотична стежина", "Людина починається з добра", "Хай 
стелиться вам доля рушникова". 

Учасники групи "Берегиня" займаються відродженням технік 
старовинної полтавської вишивки, відновленням орнаментів, які 
передаються в нашому краї з покоління в покоління: від матері до доньки. 
У польових спостереженнях було досліджено вишивку, встановлено 
зв’язки з відомими майстрами рукоділля, зібрано відомості про їх 
надбання. При зборі вишиваних матеріалів основна увага зверталась на 
полотно. Домоткана тканина свідчить про те, що й вишивка на ньому є 
також давньою. Колорит шитва давніх зразків – стриманий.  

Увесь отриманий таким чином матеріал дослідники заносили у 
польовий щоденник, в якому занотовували всю інформацію про шитво, 
вказуючи при цьому конкретні прізвища та імена майстрів, їхній вік. 



 

 101

Учні дізнавалися про нитки, матеріали та обладнання для 
вишивання, як відбувався сам процес вишивання конкретної речі (сорочки, 
рушника, постільної білизни): початок вишивання, його етапи, закінчення. 
Детально досліджувались ритуали, молитви, приказування, обряди, 
легенди тощо. 

Під час зустрічей із жителями села Ковалівки члени групи "Із 
бабусиної скрині" вивчили особливості вишитих речей: різнобарв’я 
характерних візерунків села Ковалівки, їх народні назви. 

Досліджуючи техніки старовинної ковалівської вишивки, ми 
співставляли їх з минулим і сучасним. При цьому було виявлено 
особливості композицій, полотен, ниток, якими вишивався виріб. Була 
зібрана велика кількість цікавих матеріалів, що стосувалися вишиваних 
речей. Вишивка – це дивовижне мистецтво, але воно доступне усім. 

Вишиті на рушниках візерунки несли не тільки естетичне 
навантаження, а й були оберегами – захищали від злих сил природи, 
лихого ока тощо. Особливо вирізнялися обереги на рушниках, які 
досліджувались під час проведення акції «Хай стелиться вам доля 
рушникова». 

Юні краєзнавці дізнались, що мистецтво виготовлення рушників на 
Україні досить давнє. На Полтавщині цей вид рукоділля набув 
найдовершеніших форм. Полтавська губернія посідала одне з перших 
місць у царській Росії. Досить сказати, що 1900 року в навколишніх селах 
Полтави налічувалося 77,5 тисяч кустарів, вироби яких уславлювали 
чимало ярмарків, зокрема Полтавський та Сорочинський, котрі чотири 
рази на рік запрошували покупців з найвіддаленіших куточків країни. 

Рушники народних майстрів експонувалися на першій всеросійській 
виставці у Петербурзі(1907), міжнародній – у Софії(1910), де полтавським 
виробам було присвоєно золоту медаль. І нині наші рушники – гордість 
українського мистецтва. 

Рушник звеличував працьовитість матері, дочки, чистоту почуттів 
між подружжям, з’єднував сім’ї молодого і молодої, стелився, образно 
кажучи, життєвою доріжкою. 

Рушники в українських звичаях представляли певні сфери 
суспільного життя, були своєрідними посвідками. При зведенні житла 
рушниками застеляли підвалини, на них піднімали сволоки, після чого 
дарували майстрам. 

Рушниками скріплювали купівлю – продаж домашніх тварин, ˝щоб 
велись у господарстві˝. Рушники відігравали  важливу роль. Без рушників 
не обходилась жодна важлива подія людського життя – буття. Ними 
приймали немовля на світ. Породіллю вперше провідували з гостинцями і 
рушником. На хрестини приносили крижмо – довгий шматок незарубленої 
тканини. Рушником зустрічали і проводжали гостей, накривали ще гарячий 
хліб з печі, уквітчували ікони. Його брали у дорогу, щоби була легкою, 
ним проводжали у вічність. 
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Існувало ще дуже багато рушників з особливим призначенням: 
божник, великодник, буденний, «на обнос», хлібник, на хрестини, 
«празниковий», «втиральник», вінчальний, «на скот», «жалобний», 
«обітний», посудний, стільний, «від хвороби», плечовий. 

Зміст усіх орнаментів і малюнків на рушниках загубився в глибині 
століть, але залишилась у пам'яті народній досконалість композиції і 
кольорного рішення. Кожен регіон України має свої особливі орнаменти 
колористики та технічні прийоми виконання. Відомо понад 200 
вишивальних швів, які виконувались кожен самостійно, а частіше у 
поєднанні між собою нерідко 10 – 15 одночасно. Найдавніші шви, які саме 
і передають найархічнішу полтавську символіку і техніки «низинка» та 
«занизування». Багато інших швів виникло в результаті копіювання тканих 
узорів. При цьому вишивається  по черзі  кожен елемент узору. До таких 
швів належать різні види лічильної гладі: насилування, лиштва, коса гладь. 
До давніх українських швів належать шви, які дають однакове чисте 
виконання узору як лицевого боку полотна, так  і виворітного. Переважно 
це двобічне насилування. Саме ці шви вживались, в основному, для 
вишивання рушників. 

Недарма люди кажуть: "Рушники – як доля", адже на них люди 
вишивають своє життя.  

При проведенні польового спостереження учасники гурту 
мистецтвознавці дізналися, що в українській вишивці нарахували близько 
330 різноманітних швів. Це величезне багатство, створене поколіннями 
наших невідомих, але талановитих і працелюбних співвітчизниць. 

На жаль, на сучасних виставках українських вишиванок бачимо 
лише один хрестик. Адже хрестик – це як одна літера алфавіту. А хіба 
можна скласти і проспівати пісню за допомогою лише однії літери? 
Розгубила ці літери історія. Відродження нашої культури можливе тільки 
тоді, коли в кожному будинку, в кожній сім`ї не тільки звучатимуть 
українські пісні, а й дбайливі руки будуть творити українські.  

Члени експедиційного загону здійснили історичний екскурс, у 
процесі якого ковалівська вишивка розглянута як структурна складова 
українського народознавства. Подано декілька десятків зразків стародавніх 
призабутих технік, характерних для Ковалівки. Орнаментальні мотиви 
українських вишивок сягають своїм корінням у сиву давнину, узори 
дійшли до нас дещо трансформованими і абстрактними – символіка їх 
збереглася завдяки традиціям. Найбільш уживана кольорова гама – біла, 
червона, чорна, жовта. 

Дослідивши величезну кількість виробів, провівши зустрічі з 
майстрами, старожилами, ми створили і видали методичний посібник «З 
дуже давніх часів до нашої днини…», де описали ковалівський народний 
фольклор, легенди і перекази, а також оформили кабінет народознавства. 
Тут діють змінні виставки на теми: «Вишивка в житті Ковалівки», «Історія 
розвитку вишивки села», «Гляньте, а над світом вишивка цвіте». 
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Після закінчення дослідження використання вишивки жителями села 
Ковалівки і вихованцями колонії імені М. Горького, якою керував Антон 
Семенович Макаренко, ми провели не одну зустріч із макаренкознавцями, 
старожилами села Ковалівки. Глибоко пройнявшись ідеями видатного 
педагога, змістом і значенням народних традицій полтавської вишивки, ми 
вирішили закріпити свої знання, навички та вміння й організувати 
Міжнародну громадську культурно-мистецьку акцію, і виготовити 
"РУШНИК ЄДНОСТІ МАКАРЕНКІВСЬКИХ ПОКОЛІНЬ".  

"Рушник єдності макаренківських поколінь” вишивається на 
громадських засадах членами організацій, зацікавлених даним проектом. 
Рушник вишивають кілька сотень учнів, які зараз навчаються у тих 
закладах, де в свій час навчався або працював Антон Семенович. Він має 
об’єднати всі структури самоврядування цих навчальних закладів, являти 
собою завершений твір народного прикладного мистецтва, гідний для 
експонування в музеях і виставкових залах.   

Розмір сувою полотна, з якого вишивається рушник, – 3.5 х 0.5м. 
Загальна площа вишивки – до 1.5 кв.м.  

Пашко Людмила Федорівна на підсумковому занятті подарувала нам 
сувій домотканого полотна для виготовлення “Рушника єдності поколінь”, 
основою вишивки якого буде  символіка та техніка рушника 1885року, що 
вишивала мама А. С. Макаренка. Рушник зберігається в архіві нашого 
музею. 

Ескіз рушника виготовили Бабенко Надія Несторівна, заслужений 
майстер народної творчості України, лауреат Державної премії 
ім. Т. Г. Шевченка та Вакуленко Надія Вікторівна, член Спілки майстрів 
народного мистецтва України. В основу вишивки увійшла символіка 
рушника, який зберігається у Кременчуцькому музеї А. С. Макаренка. 

Час проведення акції – березень 2008 року (від дня святкування 120-ї 
річниці з дня народження А.С.Макаренка) – березень 2010 року. 

Почалася акція в Центральному таборі туристського активу учнів 
Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 
в селі Осій Іршавського району Закарпатської області. Цьому передували 
театралізовані дійства та конкурс „Міс Панянка-вишиванка”, цікаві 
зустрічі і бесіди з провідними фахівцями в галузі мистецтва, зокрема із 
завідуючим краєзнавчим відділом Укрдержцентру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді   Бондарчуком Олегом Степановичем та Селівачовим 
Михайлом Романовичем - провідним науковим співробітником Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Рильського 
НАНУ, проректором з наукової роботи Київського державного інституту 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, 
організатором ряду міжнародних конференцій в Україні, Греції, Македонії, 
США, Югославії. 

Наступним етапом була поїздка до м. Білопілля Сумської області, де 
народився і ріс майбутній педагог. Вишивання рушника відбулося у 
меморіально-педагогічному музеї А. С. Макаренка за участю голови 



 

 104

Білопільської РДА Мозгового О. А., спеціаліста відділу освіти 
М. В. Титаренка, методиста РМК Мачух Т. О., представника відділу 
культури РДА Литвиненко О. Р. 

Важливий етап вишивки відбувся у Білопільській школі-інтернаті І – 
ІІІ ступенів, вишивали рушник учні 9 класу і адміністрація закладу. 
Проводячи акцію, гурт «Успіх» завітав до музею-оселі А. С. Макаренка в 
місті Кременцуці Тут ми дослідили цінні знахідки – різноманітні вишивки, 
які виготовила мама великого педагога. Зарядившись позитивною 
енергією, ми продовжили шити наш рушник разом із науковим 
співробітником Масенко С. В. та директором Коваленко Н. В. 

А. С. Макаренко навчався в Кременчуцькому міському 4-класному 
училищі й на однорічних педагогічних курсах. Тут ми і продовжуємо 
роботу. Сьогодні училище  має таку назву: «Кременчуцький професійний 
ліцей сфери послуг». Директор Маслак Н. П., заступник із виховної роботи 
Литвинова Г. Б., заступник із навчальної роботи Бондаренко Т. А. та їхні 
учні, яким випала велика честь навчатися в тому приміщенні і ходити по 
тих коридорах, де ступала нога видатного педагога, взяли участь у нашій 
акції. Відвідуючи кременчуцьку землю, ми не змогли не завітати до 
педагогічного училища, яке носить ім’я Антона Семеновича Макаренка. 
До роботи над рушником прилучила адміністрація: Шакодько В. В., 
заступник із навчальної роботи, Крупіна Л. В., Мороз Л. О., Ступан Ю. І., 
Должикова Л. О. та їхні студенти. Цікава зустріч відбулася у нас із 
Еміліаном Меттіні, магістром Пізанського університету, співробітником 
посольства в Росії, віце-президентом Міжнародної макаренкіавської 
асоціації, та Ткаченком Андрієм Володимировичем – секретарем 
Міжнародної асоціації, кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри 
педмайстерності, докторантом Полтавського Державного педагогічного 
університету імені В.Г.Короленка . 

Гурт планує плідну співпрацю з кафедрою педагогіки, зокрема з її 
завідуючою Бойко А. М., з кафедрою педмайстерності ПДПУ 
ім. В. Г. Короленка та тісну співпрацю із Міжнародною асоціацією 
А. С. Макаренка; популяризацію ідей А. С. Макаренка стосовно трудового 
виховання на факультеті технології і дизайну ПДПУ імені В. Г. Короленка, 
із деканом якого – Титаренко В. П. – ми давно співпрацюємо. 

Останній етап вишивки Рушника має відбутися у квітні 2010 року у 
Полтавському обласному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді 
на 28 обласному зльоті юних краєзнавців – учасників Всеукраїнської 
історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана». 

За підсумками Акції : 
• створюється документальний фільм "Рушник єдності 

макаренківських поколінь" для показу на місцевих телеканалах, у 
глобальній мережі ІНТЕРНЕТ тощо; 

• видається колективний збірник кращих газетно-журнальних 
публікацій; 
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• видається фотоальбом "Рушник" з розповідями про хід Акції в 
конкретних регіонах, бесідами з учнями, студентами, викладачами, 
фоторепортажі про основні етапи вишивки. 

А. С. Макаренко сформулював закон розвитку (руху) колективу: 
«Колектив повинен постійно рухатися вперед, досягати все нових і нових 
успіхів, впливати на розвиток і особистісне формування своїх членів» [2, с. 
174]. Зупинка у розвитку колективу призводить до його ослаблення і 
розпаду. І тому ми вважаємо, що воно є лише першим кроком на шляху 
всебічного і ґрунтовного вивчення історії та сучасного стану такого 
давнього села як Ковалівка! Ми на цьому не зупиняємося. Ця робота 
додала нам наснаги до подальшого глибшого дослідження старовинних 
технік вишивки. 

«Традиції народної вишивки кожного з регіонів України - це 
складова єдиної культури нашої Батьківщини, перед якою стоїть висока 
мета - сформувати громадянина як частку великого національного і 
вселюдського «Я».[8, с. 10]. 
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З досвіду профорієнтаційної  роботи сільської школи 
 

Бірук В.П. 
 

Сучасному селу потрібні працівники, які вміють високопродуктивно 
і якісно трудитись в будь-яких виробничих ситуаціях, тобто вони повинні 
вміти суміщати декілька професій: тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва, водій, слюсар по ремонту 
сільськогосподарської техніки, електромонтер. 
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На сучасному етапі, етапі впровадження у всі сфери 
сільськогосподарської діяльності автоматичних та автоматизованих 
пристроїв і механізмів, деякі  суто сільськогосподарські професії 
набувають рис індустріальної праці. 

Важлива роль у орієнтації підростаючого покоління на 
сільськогосподарські професії відводиться школі, адже саме в стінах 
школи відбувається знайомство школяра з професіями народного 
господарства. 

Вивчивши інформацію місцевого сільськогосподарського 
підприємства та районної служби зайнятості населення, педагогічним 
колективом школи складається план роботи з урахуванням основних 
етапів трудової підготовки школярів: 

- знайомство з трудовою діяльністю робітників деяких професій 
сільського господарства на рівні елементарного уявлення ( 1-4 класи ) 

- загальне знайомство з технікою та технологіями 
сільськогосподарського виробництва ( 5-7 класи ) 

- теоретичне та практичне знайомство з професіями 
сільськогосподарського виробництва ( 8-9 класи ) 

- оволодіння сільськогосподарською професією ( 10-11 класи). 
У школі використовуються такі методи профорієнтаційної роботи:  
- вивчення основ сільськогосподарського виробництва на уроках 

трудового навчання, біології, хімії та інших навчальних дисциплін; 
- цільові навчально-виробничі екскурсії у підрозділи місцевого 

сільськогосподарського виробництва (тракторна бригада, ремонтна 
майстерня, комплекс по зберіганню зернових культур, маслозавод);  

- заняття гуртків «Юний технік», «Юний натураліст» та інші; 
- проведення класних виховних годин, тематичних вечорів «Всі 

професії хороші – вибирай на смак», «Земля моя – земля моїх батьків», 
«Як росте хліб», «Село моє, для мене ти єдине»; 

- організація зустрічей з передовиками та ветеранами 
сільськогосподарського виробництва; 

- проведення виставок-конкурсів малюнків та фотографій 
«Професії моїх батьків»; 

- залучення учнів до роботи в учнівській виробничій бригаді. 
На уроках трудового навчання більша частина практичних 

сільськогосподарських робіт виконується безпосередньо на шкільних 
навчально-дослідних ділянках, в шкільному саду або на полях місцевого 
сільськогосподарського підприємства. Це дає змогу школярам на практиці 
закріпити набуті теоретичні знання, а також чіткіше усвідомити всі 
«плюси» і «мінуси» сільськогосподарської праці.  

У Програмі 12-річної школи «Трудове навчання», починаючи з 7-го 
класу, введено тему «Професійна діяльність людини та її вибір», при 
вивченні якої акцентується увага на професії, які потрібні в нашому 
сільському регіоні. 
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Найбільш дієвим засобом орієнтації на сільськогосподарські 
професії учнів середніх та старших класів є залучення їх до продуктивної 
суспільно – корисної праці. 

Не менш важливим елементом профорієнтаційної роботи є екскурсії 
на виробництво, де учні мають змогу не тільки ознайомитися з технікою та 
технологіями даного виробництва, а і зустрітися з виробничниками на їх 
робочому місці, ветеранами та передовиками виробництва. 

Під час екскурсії до місцевого сільськогосподарського професійно-
технічного училища учні знайомляться з професіями, які можна здобути в 
стінах даного училища, з матеріально-технічною базою училища, з 
умовами навчання та проживання. 

Важливе місце в профорієнтаційній роботі займає підготовка і 
проведення старшокласниками позакласних та позашкільних міроприємств. 
Так, наприклад, при підготовці до проведення вечора-конкурсу «Захист 
професії» учні самостійно збирають матеріали про ту чи іншу професію, 
про односельців, що працюють за даною спеціальністю, про умови їх праці. 
А при проведенні районною службою зайнятості населення «Ярмарки 
професій» учні мають змогу ознайомитися з переліком необхідних для 
регіону професій, зустрітися не тільки з представниками підприємств, що 
запрошують на роботу, а і з представниками навчальних закладів, що 
готують спеціалістів по даному профілю. 

Отже, успіх профорієнтаційної роботи, а саме в питанні орієнтації 
учнів на професії сільськогосподарського виробництва, залежить від тісної 
співпраці школи, місцевого  сільськогосподарського підприємства, 
районної служби зайнятості населення та сільського професійно-
технічного училища. 

 
 

Культурологічні засади викладання зарубіжної літератури в 
профільних класах 

 

Карпенко Н.П. 
 

Вихідною ідеєю реформування школи, посилення її аксіологічної 
функції є гуманізм, тобто визначення людини як вищої цінності. 
Гуманізація школи передбачає розгляд людської історії і культури як 
розвиток духовності, прагнення до істини, добра, людяності, краси. А 
також формування в зростаючій особистості самоповаги і альтруїзму, 
перетворення її в рівноправний суб’єкт навчання, виховання творця , який 
плекає себе і  творить світ. 

У двадцятому столітті однією із найпродуктивніших ідей, які внесли 
новий зміст в суть теорії гуманізму є ідея планетарної свідомості, 
висунута В.І.Вернадським. Планетарна свідомість передбачає 
формування нового типу мислення, яке  після  праць М.Бахтіна стали 
називати гуманітарним. 
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Гуманітарне мислення – це безмежне  пізнання світу і його оцінка, 
долучення людства до процесу мислення та споконвічний діалог і полілог 
образів, культур, логік, свідомостей. Особистість з гуманітарним  
мисленням близько підходить до розуміння логіки людей різних країн і  
епох. „Розум спілкування розумів “,- як писав про гуманітарне мислення 
А. Лосєв, – необхідна гарантія виживання планети в двадцять першому 
сторіччі, а також розвитку особистості, яка вміє розуміти і приймати різні 
точки зору, різні логіки, різні типи свідомостей. „Прокляті” питання буття, 
загадки культури і людського духу стають особистісно значимими для 
людини з таким типом мислення, є предметом її духовної і душевної 
напруги, об’єднують її мікросвіт з макросвітом Всесвіту. Особистість з 
гуманітарним мисленням засвоює світ духовно-змістовим чином як 
аксіологічну сутність, її завданням є вміння ціннісно забарвити світ, 
наповнити його вищим змістом і  зробити співзвучним людям, суспільству, 
розкодувати зміст культури за її пам’ятниками, текстами, знаками, кодами, 
шифрами.  

У зв’язку з цим М.Бахтін відмічав, що «предмет може подіяти на 
особистість тільки тоді, коли та розкриває свій потенціал, стає словом, 
залучає людину до словесно-змістового тексту. Ще одна особливість 
гуманітарного мислення: в його пізнавальному процесі відбувається  
зустріч двох суб’єктів, двох свідомостей – авторського і реципієнта, який 
виступає  як співавтор. Тому акт гуманітарного пізнання – це завжди 
співтворчість, співдіяльність, співсвідомість». 

Гуманітарне мислення  формує  цілісну картину світу і визначає 
місце людини в ній, спонукає до оволодіння  критеріями оцінки та 
інтерпретації соціальних, культурних і природних явищ, забезпечує 
трансляцію досвіду людства, інтериорізуючи (присвоюючи) культурні 
здобутки попередніх поколінь. Особистість, щоб усвідомити культурний 
спадок цивілізацій, повинна пропустити його через себе, тобто пройти всі 
етапи в своєму духовному розвитку, зрозуміти всі плюси і негативи, 
виробити свою позицію, добре знати свою культуру --  і лише тоді вона 
може повноцінно брати участь у великому діалозі і полілозі культур і 
свідомостей. Так здійснюється зв’язок одиничного з універсальним, 
загальним. Ця єдність гуманістичного і гуманітарного, за думкою 
Хайдеггера, і складає сутність справжньої освіти. Істинна освіта – це 
самотворення, самооцінка, співтворчість.  

Перехід від парадигми просвітницької до парадигми 
людинотворення пов’язаний з розробкою філософсько-педагогічної моделі 
„людини культури”, оновленням структури освіти, її змісту, створенням 
нових методик навчання. Психолого-педагогічний аспект цієї проблеми 
передбачає навчання учнів різним способам мовленнєвої і розумової 
діяльності, формування комунікативних здібностей, рефлексії свідомості, 
емпатії і культури почуттів. Ввести школярів у світ культури потрібно 
шляхом створення культурного середовища, різних методів і прийомів 
„занурення в культуру”, навчання  мови і коду культури. 
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Серед традиційних шкільних предметів, що впливають на 
формування свідомості учнів, їх „вживання” в культуру особливе значення 
займає мистецтво слова. Воно наряду з іншими мистецтвами в 
концентрованому вигляді віддзеркалює духовне життя людства, стає 
найсильнішим засобом виховання „людини культури”. 

У сучасному розумінні філології закладено глибокий 
культурологічний зміст, а в світлі робіт М.Бахтіна її розглядають як 
філософську антропологію, а її тексти як тексти-монади, що 
віддзеркалюють і втягують в себе безліч існуючих і можливих текстів, всю 
культуру в її буттєвому змісті. 

У Державному стандарті базової і повної середньої освіти, 
затвердженому постановою №24 Кабінету Міністрів України від 14 січня 
2004 року в „Літературному компоненті” визначено три основні лінії: 
аксіологічна, літературознавча, культурологічна. Отже, крім  вивчення 
художніх текстів  в історико-літературному контексті та застосування на 
уроках літературознавчих понять, Державний стандарт націлює 
словесників на викладання літератури з урахуванням  розвитку культури. 
Культурологічна лінія передбачає такий зміст освіти: „Художня література 
в контексті національної та світової культури, її взаємопов’язаність з 
релігією, філософією, естетикою, літературною критикою, різними видами 
мистецтв. Відображення характеру народу в національній літературі та 
культурі. Традиції і новаторство в літературі та культурі. Діалог культур, 
його вплив на літературний процес. Зв’язок літературних напрямів та течій 
з естетичним пошуком митців інших видів мистецтв”[3,60-62]. Відповідно 
до цього визначаються державні вимоги до рівня загальноосвітньої 
підготовки учнів: «Розуміння значення літератури та культури для 
духовного розвитку  людства; про основні етапи розвитку культури, 
спільні закономірності розвитку різних видів мистецтв та сучасні тенденції 
в національній та світовій культурі»[3,60-62]. 

У програмі із зарубіжної літератури для 12-річної школи (за 
редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу 
Ю.І.Ковбасенко) передбачено вивчення літературних текстів у широкому 
контексті світової  культури. Головною метою вивчення предмету в 
загальноосвітній школі автори визначають: «Залучення учнів до найвищих 
досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних 
духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької та 
загальної  культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ 
масової культури».  

Для досягнення даної мети автори програми вказують на вирішення 
наступних завдань: 

• формувати в учнів уявлення про художню літературу як 
мистецтво слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури 
як окремих народів світу, так і всього людства; 

• виховувати  повагу до духовних скарбів людства і, зокрема, 
українського народу; расову, етнічну, соціальну, гендерну, релігійну, 
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індивідуальну толерантність водночас із принциповим нонконформізмом, 
здатністю формувати й активно відстоювати власну точку зору, свою 
систему життєвих цінностей і пріоритетів, прагнення мати ніким не 
нав’язане світобачення, не бути об’єктом маніпуляцій, зберігати й 
продовжувати кращі національні традиції, не сприймати культу сили і 
переваги матеріальних цінностей над духовними; 

• навчати школярів сукупності відомостей про вершинні явища 
світового літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від 
найдавніших часів до сьогодення; 

• давати школярам оптимальний обсяг літературознавчих понять і 
термінів, необхідних для повноцінного аналізу та інтерпретації художніх 
текстів, розуміння головних закономірностей перебігу літературного 
процесу;   

• відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу та 
інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з розумінням 
задуму і стилю автора, бачити кожний конкретний твір у літературному, 
культурному та історичному контекстах; 

• навчати  школярів визначати національну своєрідність і 
загальнолюдську значущість творів світової літератури, зокрема у 
зіставленні з творами української літератури та інших видів мистецтва; 

• розвивати усне і писемне мовлення школярів, а також їхнє 
мислення (образне, асоціативне, абстрактне, логічне та ін.); 

• формувати в учнів потребу в читанні літературних творів, 
здатність насолоджуватись мистецтвом слова, а також „привласнювати” 
духовний потенціал художньої літератури, реалізувати його у власному 
житті; 

• відпрацьовувати навички розрізнення явищ елітарної та масової 
культури; 

• прищеплювати школярам вишуканий естетичний смак.  
Тобто, у програмах із зарубіжної літератури передбачено вивчення 

літературних текстів у широкому контексті світової літератури: в середніх 
класах учні знайомляться з окремими творами, які належать до різних 
типів культур, вчаться аналізувати, осягати основні ознаки відповідних 
культурних етапів розвитку людства, в старших класах зарубіжна 
література вивчається в єдиному руслі історії культури. З 8 класу автори 
програм виокремлюють розділи: „Людина та її світ у давніх літературах”, 
„Жанрово-тематичне розмаїття середньовічної літератури”, „Злет 
людського духу в літературі доби Відродження”; в 9 класі вводять розділи: 
„Із літератури європейського бароко”, „Із літератури класицизму”, 
„Просвітництво”, „Із літератури романтизму” і т.п. У кожному із розділів 
вивчаються характерні особливості культури певного етапу, тенденції 
розвитку різних видів мистецтв, - і тільки після „занурення в культурне тло 
доби” вивчаються художні тексти. 
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Питання про необхідність розробки методики культурологічного 
аналізу, специфічного для зарубіжної літератури як предмету, ставило 
багато науковців в Україні . Доктор філологічних наук О.М.Ніколенко і 
кандидат педагогічних наук О.М.Куцевол в статті „Культурологічний 
аналіз” визначають наступні культурологічні засади необхідні під час 
вивчення художнього твору: 

• знання етапів (періодів) історії світової культури, їх своєрідності та 
значення для духовного розвитку людства; 

 врахування зв’язків філософії з видами мистецтва, зокрема й 
літературою; 

 з’ясування значення міфології для розвитку літератури й 
мистецтва, ролі  міфологізму у творчості митців; 

 розкриття впливу релігійних традицій на літературу; 
 визначення типу художньої свідомості та її відображення у творах 

певних епох; 
 вивчення діалогу культур, його впливу на літературний процес та 

мистецтво; 
 розуміння специфіки видів мистецтв та взаємозв’язків між ними; 
 дослідження зв’язків літературних напрямів, течій, стилів з 

естетичними пошуками в  інших видах мистецтв; 
 розуміння національної специфіки культур різних країн та їх 

відображення у художніх творах; 
 розкриття значення окремих митців в історії  культури, їх роль в 

культурному поступі країни та людства. 
Історичні типи культур, які становлять собою цивілізаційні 

сходинки, дозволяють вибудувати на практиці систему шкільних курсів 
літератури. Доктор педагогічних наук, професор В.А.Доманський 
виокремлює декілька варіантів таких курсів. Перший з них – біблерівська 
концепція діалогу культур – діалогічне спілкування культур в процесі 
вивчення літератури. За поглядами В.С. Біблера, участь у діалозі культур 
для людини XX століття – обов’язкова  умова його виживання, бо в 
сучасному бутті людини „тяжіють в одному культурному просторі, в одній 
свідомості і мисленні” „різні форми культури: Захід, Схід, Європа, Азія, 
Африка, або в межах власне Західної культури – Античне, Середньовічне 
та мислення Нового часу.” 

Етапи літературної освіти В.С. Біблер вибудовує в такій 
послідовності: 3-4 класи – Антична література; 5-6 – класи культура 
Середньовіччя; 7-8 класи – культура Нового часу (XVII – XIX cт.); 9-10 
класи – культура сучасності; 11 клас – діалог різних культур. 

Другий варіант історико-культурного підходу –  вивчення літератури 
в старших класах у контексті культури. У цьому випадку програми 
старших класів будуються як поступальне „сходження” учнів по спіралі 
культурних епох, починаючи від античності і закінчуючи сучасністю. 

«У початкових і середніх класах учні ознайомлюються з окремими 
творами, які належать до різних типів культур, вчаться аналізувати, 
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розуміючи окремі істотні ознаки даної культури. Це усічений варіант 
культурологічного підходу, оскільки програми допускають не вживання в 
культуру, а лише загальне ознайомлення з її історичними типами,» – пише 
В.А. Доманський. 

Третій варіант розгляду літератури з погляду культурологічного 
підходу – ознайомлення  з основними етапами  духовного розвитку 
людства засобом звернення в кожному класі до певного виду культури за 
умови „літературоцентричності” культури. Разом з тим це не означає 
обмеження програми літературних курсів лише змістом  даного типу 
культури. При концентричній побудові програми середніх класів він лише 
є культурною домінантою програми. У старших класах, на уроках 
повторення, на вищому рівні знову звертаються до вже знайомих учням 
типів культур, але основна увага приділяється літературі XIX і XX століть. 

Таким чином в основу методологічної бази культурологічного 
підходу до вивчення літератури покладені наступні ідеї: 

• розгляд тексту як тексту культури зі своєю „біографією,” життям у 
„великому часі,” своїми кодами, знаками, символами, образами, 
архетипами, мотивами; 

• відображення кожним конкретним текстом певного типу 
свідомості, духовного, соціально-психологічного клімату своєї епохи і 
вічних проблем життя; 

• втілення в шкільне літературознавство культурологічної 
інтерпретації, тобто тлумачення художнього тексту як культурного 
космосу; 

• ознайомлення з моделями світу і образу людини в різноманітних 
типах художньої свідомості, яка є найважливішим елементом літературної 
освіти школярів. 
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Інтерактивні технології та мультимедійні засоби на заняттях із циклу 
гуманітарних дисциплін в сучасній школі 

 

Цебрій І. 
 

Проблема активізації пізнавальної діяльності учнів на заняттях із 
циклу гуманітарних дисциплін постала ще в позаминулому столітті. Перед 
викладачами, особливо у вузах мистецького спрямування, завжди стояло 
питання: чи доцільно витрачати час на аудиторні групові заняття, якщо 
майбутньому митцю необхідні практичні вміння та навички з вузької 
спеціалізації? 

Свого часу французьким істориком мистецтва П. Ларрусом було 
піднято питання про організацію факультативних занять у галереях, 
виставкових залах, робочих майстернях тощо [4]. Ця думка була 
підтримана й продовжена в працях  його співвітчизника Ж. Кішери, який 
уважав, що виховати майбутнього гуманітарія одним учительським словом 
практично неможливо [2]. Російський мистецтвознавець Б. Асаф’єв у своїй 
намагався максимально поєднати словесні методи викладання з наочними, 
наголошуючи, що розповідь без ілюстрації в мистецтві є мертвою, а 
ілюстрація без пояснення — суб’єктивною абстракцією.  

Сучасні дослідники традиційних стародавніх культур, американські 
цивіліографи Дж. Гай, Д. Клементс , Д. Памбертон, Д. Флетчер переконані 
в тому, що ілюстративні наочні методи є необхідними не лише для 
аудиторних занять із майбутніми гуманітаріями, а й у роботі вчителя-
популяризатора стародавніх культур з учнями різних профіліві навчання 
[1; 3; 5; 6]. Спираючись на власний багатолітній викладацький досвід, Д. 
Флетчер висвітлила інтерактивні технології в викладацькій роботі з історії 
культури Стародавнього Єгипту [6]. 

Оскільки в сучасній методичній літературі поєднання ілюстративних 
наочних методів з інтерактивними технологіями на лекційних заняттях із 
дисциплін гуманітарного циклу висвітлено недостатньо, автор статті 
намагається порівняти науково-методичні думки фахівців і розкрити 
означену проблему, виходячи із сучасних вимог учнівської аудиторії. 

На сучасному етапі розвитку навчального закладу до ілюстративних 
наочних методів у першу чергу належить мультимедійна лекція. Для циклу 
гуманітарних дисциплін вона є просто необхідною. Однак не слід 
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забувати, що мультимедійні лекції бувають різними залежно від їхнього 
змістового навантаження. Небезпека полягає в тому, щоб така форма 
організації навчально-виховного процесу, як це достатньо часто 
трапляється, не перетворилася на механічний показ шедеврів світового 
мистецтва без „зайвих“ лекторських коментарів. 

Мультимедійна лекція, на думку Джоан Флетчер має безліч аспектів 
і засобів науково-художньої виразності. По перше, вона може містити 
достатню кількість логічних і порівняльних таблиць, схем, які 
концентрують увагу студентів на тому чи іншому складовому компоненті 
теми, лекції, фрагменті заняття. По друге, мультимедійні лекції повинні 
бути озвученими не лише викладацьким словом, а й мати музичний 
супровід, який би готував аудиторію до емоційного відчуття відповідної 
епохи та підтримував ці настрої до кінця заняття. По третє, мультимедійні 
лекції з мистецьких дисциплін мають містити фрагменти з науково-
популярних і художніх фільмів з окресленої тематики, які розширять 
змістовий компонент заняття на художньо-емоційному та пізнавальному 
рівнях. По четверте, вище зазначені компоненти мультимедійної лекції 
повинні чередуватися та логічно узгоджуватися між собою. По п’яте, 
враховуючи всі попередні побажання, мультимедійні лекції не повинні 
бути загромадженими надлишковою інформацією, в них має знаходитися 
місце для слова лектора без унаочненого ілюстрування [6. с. 12].  

За твердженнями Джона Клеметса, лекції із стародавнього та 
середньовічного мистецтва повинні гармонійно поєднувати основні його 
види, не вириваючи якийсь із загального контексту. Досліджуючи певний 
стиль (ідейно-художній напрям) лекторові необхідно показати його прояви 
в усіх видах і жанрах мистецтва. Такий підхід дає змогу повноцінно 
дослідити явище від його зародження до занепаду або еволюції в нову 
якість, зрозуміти його складність чи примітивність. Однобоке дослідження 
художнього стилю в одному із видів мистецтва призводить не лише до 
поверхневого його розуміння, а й до вихолощення змісту, в кращому 
випадку — до суто зорового сприйняття. Досліджуючи образотворче 
мистецтво Стародавнього Китаю, Д. Клемент проводить аналогії зі 
становленням далекосхідної ієрогліфічної писемності, особливостями 
розвитку китайської філософії, етично-релігійної системи, поезії, 
фольклору, тобто розкриває особливості образотворчого мистецтва в 
контексті традиційної китайської культури [3, с. 67]. 

На думку Джорджа Гая, саме мультимедійна лекція дозволяє 
розкрити загальнолюдські цінності мистецтва, виявити наочно типологічне 
й традиційне в світовій культурній спадщині. У якості прикладу він 
приводить мультимедійне заняття з історії мистецтва класицизму. 
Оскільки даний ідейно-художній напрям не характеризується 
національною приналежністю і має універсальні особливості, студенти 
мають змогу переконатися, що деякі історичні етапи в культурному 
розвитку пережили всі без виключення європейські народи. Дж. Клемент 
визначає характерні риси класицизму: зв'язок з античністю, її ідеалізація, 
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правило триєдності часу, дії і простору, розмежування мистецтва на 
"високі" (релігійні сюжети картин, трагедії, епопеї) і "низькі" (комедія, 
сатира, побутові сюжети картин) жанри і неможливість їх поєднання; 
розмежування світських і духовних жанрів у мистецтві; раціоналізм; 
космополітичний характер мистецтва. Свої міркування з даного приводу 
він підтверджує логічними схемами й таблицями, які залишаться в пам’яті 
студента довше, ніж звичайні пояснення [1, с. 81].  

Стимулювання учня до підготовки фрагменту мультимедійної лекції 
розглядається в рекомендаціях Джулії Памбертон. Американська 
дослідниця й викладачка історії мистецтв у Гарварді переконана, що учням 
необхідно давати місце для творчості на лекційних заняттях, тоді дійсно 
вони для них стануть цікавими й пізнавальними. Однак, на думку Д. 
Памбертон, у підготовці до фрагменту мультимедійної лекції учня слід 
спрямовувати не лише на пошук ілюстративного, а й змістовно-
пояснювального матеріалу. Розібравшись у сутності того, що він має 
пояснити своїм одноліткам, він буде намагатися на доступному для них 
рівні його апробувати. А саме це, на думку дослідниці, є найціннішим у 
самостійно-пошуковій роботі учня. З іншого боку, залучення кількох учнів 
до підготовки та проведення мультимедійної лекції значно активізує 
аудиторію, бо навіть тій її частині, яка не приймає безпосередню участь в 
підготовці, завжди цікаво, як це зроблять їхні однокласники. Такі лекції 
також народжують здорову творчу конкуренцію між учнями [5, с. 243].  

Особливе місце в педагогічних дослідженнях сучасних 
американських учених займають інтерактивні методи (інтеракція — 
взаємодія). Внутрішньопредметні та зовнішньопредметні зв’язки в 
інтерактивній лекції займають основне місце в роботі зі студентською 
аудиторією, на думку Джоан Флетчер. Спілкуючись з аудиторією під час 
лекції, вчитель намагається викликати в неї асоціації з попередніми 
темами. Таким чином, безпосередня взаємодія з учнями не лише стимулює 
їх до співучасті в навчально-виховному процесі, а й допомагає виявити 
залишкові знання з попередніх тем. Внутрішньопредметні зв’язки 
сприяють системному повторенню попереднього матеріалу, постійній 
опорі на нього, що в свою чергу стимулює тренування логічної й 
механічної пам’яті [6, с. 18].  

При постійному використанні інтерактивних методів навчання 
обов’язково починає спрацьовувати система зовнішньопредметних 
зв’язків. Вивчення історії мистецтва не можливе без опори на загальні 
знання з філософії, історії цивілізацій, історії релігій, культурології. Навіть 
якщо залишкових знань із означених предметів недостатньо, то наголос на 
окремих філософських чи історичних питаннях активізує творчо-пошукову 
діяльність учня та розширить його загальноосвітні уявлення. В свою чергу, 
образотворче мистецтво не залишиться відірваним від інших галузей науки 
та культури. Мистецтво Стародавнього Єгипту, зазначає Джоан Флетчер, 
неможливо вивчати не знаючи його цивілізаційних витоків, особливих 
форм правління, складної системи вірувань древніх єгиптян. Учні ніколи 
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не розкриють для себе сутності амарнського стилю, не знаючи нічого про 
передумови релігійної реформи Ехнатона, про відмінності вірувань в бога 
Атона від інших сонячних божеств Єгипту [6, с. 21]. 

Згадані вище американські викладачі — історики мистецтва, 
пропонують якомога ширше застосовувати на лекційних заняттях методи 
діалогу та полілогу. Дані методи не дозволяють учням розслабитися на 
лекції, поринути у власні думки, займатися власними справами. Метод 
полілогу більш небезпечний за діалог, бо може призвести до безладу під 
час занять. Тому викладачеві слід детально продумувати ті проблеми, які 
будуть виноситися для полілогу. Однак, перевага полілогу в тому, що 
практично всі учні візьмуть в ньому участь, майже стовідсоткову 
активізацію пізнавальної діяльності на лекційних заняттях. 

На думку Джоан Флетчер, лише застосування інтерактивних 
технологій у поєднанні з мультимедійними засобами художньої виразності 
в змозі „погранично активізувати“ студентську аудиторію. Підготовка 
учнів до проведення фрагментів мультимедійної лекції, попереднє 
продумування викладачем питань для діалогу й полілогу, широке 
використання опори на внутрішньопредметні та зовнішньопредметні 
зв’язки не залишить учневі часу на власні відсторонені роздуми чи дії під 
час лекції. Однак не слід забувати, що вдаватися постійно до подібних 
технологій не варто. Навіть на лекції з мистецьких дисциплін час від часу 
доцільно виносити комплекс теоретичних питань, який не потребує 
застосування ілюстративних методів, звертатися до показу звичайних 
ксерокопій ілюстрацій, або художніх і науково-популярних фільмів. Таким 
чином, не існує універсальних технологій, їх треба час від часу змінювати, 
знаходити такі хвилини, коли аудиторія матиме змогу трохи розслабитися. 
Привчати учнів постійно працювати за одною схемою, нехай і достатньо 
досконалою, не варто, бо це на практиці призводить до поступової втрати 
якості сприймання матеріалу [6, с.20]. 

Ураховуючи ті форми організації навчальної діяльності учнів, на які 
спрямовує сучасну вищу школу болонська система, доцільним є 
проведення в якості модульного контролю для учнів „круглих столів“. 
Універсальною, на наш погляд, є пропозиція вирішення даної проблеми в 
методичних проектах Джона Клеметса. Він пропонує питання для круглого 
столу поділити на два блоки: з першого блоку учні на власний розсуд 
мають обрати для себе питання для виступу перед однокласниками; 
питання другого блоку є обов’язковими для всіх учнів у підготовці для 
контролю. Після першої частини круглого столу, викладач проводить 
короткий фронтальний опит за другим блоком питань. Оцінка виводиться 
середня — за виступ і відповіді на питання другого блоку. 

Перша частина круглого столу, на думку Джона Клеметса, дозволяє 
учневі не витрачати часу на механічне вивчення ряду питань, а дає 
можливість зосередитися на власному виступі та вільному неформальному 
прослуховуванні доповідей своїх колег, висловлюючи їм побажання щодо 
матеріалу та ставлячи запитання. Друга ж частина передбачає накопичення 
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певної суми знань з предмету і готовності їх продемонструвати. Круглі 
столи приносять більше користі учням, ніж звичайні формальні заліки, 
переконаний Джон Клеметс.  

Як показала підсумкова бесіда з учнями з приводу проблем, 
висвітлених вище, готуватися до круглих столів набагато цікавіше, ніж до 
заліків і не лише із зазначених Джоном Клеметсом причин, а й тому, що 
тут повною мірою розкриваються потенційні можливості їхніх 
однокласників, про які не завжди можна дізнатися за інших умов. Щодо 
опитування учнів про їхнє бачення лекційних занять із мистецьких 
дисциплін, то більшість прийшла висновку: всі такі заняття повинні бути 
насиченими ілюстративним матеріалом [3, с. 129]. 

Таким чином, проблема активізації пізнавальної діяльності учнів на 
заняттях із дисциплін гуманітарного циклу знаходиться в постійному 
розвитку у відповідності до рівня можливостей навчального закладу, 
передбачає творчий пошук у знаходженні нових форм організації 
навчально-виховного процесу. Дана проблема не вичерпується тими 
працями, котрі ми маємо на сьогоднішній день і потребує подальшого 
дослідження. 
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Міжпредметні зв’язки у процесі трудового навчання в Божківському 
НВК 

 

Берданова В.О. 
 

Зміна умов суспільного життя на сучасному етапі розвитку України 
призвела до відкриття широких можливостей розвитку культури, освіти, 
науки. 

Удосконалення загальної середньої освіти спрямовано на 
переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, навчання 
його самостійно оволодівати новими знаннями. 
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Національною доктриною розвитку освіти проголошується 
доступність до якісної освіти всіх громадян. Визначається, що головна 
мета української системи освіти – створити умови для розвитку і 
самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати 
покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати 
цінності громадянського суспільства. 

Настала потреба докорінного реформування процесу навчання і 
виховання учнів, застосування методів навчання, які допоможуть 
активізувати пізнавальну і трудову діяльність дітей, розвивати їхню уяву, 
здібності. 

У зв’язку з цим змінилися вимоги до вчителя трудового навчання, на 
якого покладаються особливі завдання. 

Приходять у школу вчителі, і по – різному складаються їх долі. Це 
неминуче, так як диплом педагогічного вузу – всього лиш документ. А 
складність учительської праці в тому, щоб знайти шлях до кожного учня, 
створити умови для розвитку здібностей, закладених в кожному. Саме 
тому, підвищення ефективності уроку – одна з найважливіших проблем 
сучасної дидактики. Передовий педагогічний досвід, науково – педагогічні 
дослідження і мій власний досвід показали, що найкращих результатів 
можна досягти, коли учні на уроках отримують максимальну навчальну 
інформацію в результаті активної самостійної пізнавальної діяльності. 

Міжпредметні зв’язки в сучасній дидактиці й методиці навчання 
розглядаються, як одна з найважливіших умов підвищення наукового рівня 
викладання предмета. 

Реалізація між предметних зв’язків у навчанні сприяє наступності у 
формування понять на уроках з різних предметів, тому запровадження 
міжпредметних зв’язків – це завдання всіх вчителів. Кожен вчитель вправі 
вносити своє надбання, розвивати світогляд учнів, їх мислення, пам’ять, 
уяву, здібності. При цьому ефективніше здійснюються загально – 
дидактичні принципи – свідомість, доступність, послідовність – в 
оволодінні учнями знаннями. 

Трудове навчання має розв'язувати такі основні завдання: трудове 
виховання, політехнічна освіта, поєднання навчання з продуктивною 
працею, створення умов для формування творчого ставлення до праці та 
професійного самовизначення. 

Проблема між предметних зв’язків має два підходи в їх реалізації. 
Перший – передбачає усунення дублювання вивчення одних і тих 

самих зв’язків в різних навчальних предметах, що здійснюються при 
розробці програм шкільних дисциплін. 

Другий – направлений на поглиблення і розширення знань і умінь по 
вивченому навчальному предмету. Він реалізується в процесі навчання 
учнів. 

Введена категорія типів між предметних зв’язків: 
І тип – по спорідненим законам і теоріям; 
ІІ тип – по методам експериментального дослідження; 
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ІІІ тип – світового характеру; 
ІУ тип – розрахунково – вимірювального характеру. 
Міжпредметні зв’язки на рівні видів навчальної діяльності 

встановлюються між загальними прийомами навчальної роботи, 
загальними способами рішення задач, образотворчої, художньої та інших 
видів діяльності, які здійснюються учнями. 

На уроках математики вчителька  знайомить учнів з мірами 
довжини, обчислення об’ємів тіл, з інструментами для їх вимірювання. 

На уроках трудового навчання вчителька  під час вивчення теми 
„Знімання мірок для побудови креслення фартуха” в 6 класі, або 
„Конструкційні матеріали та їх виріб” під час знімання мірок з 
вимірюванням об’ємних тіл знайомить учнів з одними і тими термінами. 
Під час вивчення розділу з трудового навчання „Проектування виробів” 
коли учні вперше стикаються з вимірюванням об’ємних тіл, постає 
необхідність на тому, щоб звернути їхню увагу, на те що креслення 
викрійки швейного виробу є розгорткою фігури на площині в натуральну 
величину. Для того, щоб учні це зрозуміли, потрібно використовувати 
прості моделі геометричних об’ємних тіл. 

Пізніше учні користуються такими поняттями, як площа, периметр, 
масштаб. 

Надзвичайно багатогранні зв’язки трудового навчання і математики, 
особливо у початкових класах. 

Наприклад в 1 класі вивчають теми: ”Лічба предметів. Порівняння 
предметів за величиною”. „Поняття „лівий – правий”, „довгий – короткий”; 
поняття „вищий – нищий”. На уроках математики в 1 класі дається поняття 
про пряму й криву лінію, вчать креслити лінії – урок на тему „Розрізняння 
предметів за величиною. Прямі і криві лінії” Вже на 14 уроці учні вчаться 
порівнювати предмети за шириною, користуючись словами: „широкий”, 
„вузький”, „ширший”, „вужчий”; знайомляться з чотирикутником і його 
елементами. Такі знання потрібні учням у 6 класі при вивченні теми 
„Підготовка деталей крою до обробки”, „Обробка кишені та з’єднання її з 
основною деталлю”. 

Основи здоров’я відіграють значну роль у викладанні трудового 
навчання. Виконання програми трудового навчання дає величезні 
можливості не тільки для забезпечення належного рівня загально – 
трудової підготовки, трудового виховання, але й для формування навичок 
безпечної праці, користування різноманітними інструментами, поведінки в 
побуті. 

Під час занять в НВК дошкільнятам пропонується надати знання про 
зовнішній вигляд людини: руки, ноги, голова, тулуб. Проводять гру 
„Одягни ляльку”, а на повторення цієї теми в 7 класі на уроці трудового 
навчання учні опрацьовують тему „Створення моделі виробу з 
використанням методу фокальних об’єктів, або цікава тема „Професія – 
дизайнер одягу”. 



 

 120

Обов’язковим матеріалом є опрацювання теми в 7 кл. „Правила 
внутрішнього розпорядку  безпечної роботи в шкільних майстернях. 

Особливу увагу слід приділяти зв’язкам трудового навчання з 
образотворчим мистецтвом: „Зв’язок уроків трудового навчання та 
образотворчого мистецтва здійснюється при виборі продуктів праці, їх 
графічному зображенні, оздобленні”. Зокрема, на уроках в 6 класі з 
образотворчого мистецтва при вивченні розділу 2 „Взаємозв’язок форми і 
змісту в образотворчому мистецтві”. Важливі такі теми: ”Зображення 
постаті людини”, „Стилізація природних форм. Створення орнаменту”, 
„Людина та предметний світ”. 

Програма трудового навчання для учнів 5 – 9 класів передбачає 
наступність у розвитку знань та вмінь, набутих в 1 – 3 класах і є базою для 
наступного профільного навчання у 8 – 11 класах. 

Традиційна методика трудового навчання головну увагу приділяла 
діяльності вчителя, вдосконаленню процесу передачі ним знань. Сучасна 
прогресивна дидактика  в центрі уваги ставить діяльність учня. 

Питання використання міжпредметних зв’язків не можливо без 
розробки підходів до використання різноманітних форм і методів 
навчання. Основною формою такої реалізації є урок. У програмі не 
виділяються між предметні зв’язки з іншими дисциплінами. Вчителі 
намагаються самостійно встановити такі зв’язки з математикою, основами 
здоров'я, довкіллям, образотворчим мистецтвом та трудовим навчанням. 
Наприклад: при вивченні теми у 5 класі „Розмічення. Різання. Види 
технологічних процесів” слід спиратись на знання з математики 1 класу з 
теми : „Геометричні фігури”, з образотворчого мистецтва з теми : 
„Геометрична подібність геометричних форм. Анімалістичний жанр у 
графіці, живописі”, основ здоров’я у 2 класі : „Правила етичної поведінки в 
ігрових ситуаціях”, в 3 класі : „Безпека в школі. Правила поведінки в 
школі”. 

Тема: „Технологічні процеси ручної обробки деталей, виробів”, слід 
спиратись на знання довкілля в 4 класі: „Особливості одягу українців у 
різних регіонах у минулі часи. Святковий і робочий одяг”; математику у 1 
класі6 „Основні ознаки і властивості предметів (колір, розмір, форма, 
призначення тощо); в 2 класі : „Геометричні фігури та їх властивості”, 
основ здоров’я: розділ 2 „Фізична складова здоров’я”, в 1 класі : трудове 
навчання темою 1.3. „Технологія різання паперу”; образотворчого 
мистецтва та трудового навчання, технічна та художня праця. 

Тема: „Техніка” об’єднує знання з таких предметів: з математики у 1 
класі „Геометричні фігури”, основ здоров’я у 2 класі „Правила етичної 
поведінки в ігрових ситуаціях”, трудового навчання : технічна та художня 
праця у класі: „Робота з технікою”, „передача рухів в машинах і 
механізмах”. 

Тема: „З’єднання деталей виробів. Техніко – технологічна 
документація”, з математики в 2 класі: „Геометричні фігури”, 
образотворчого мистецтва „Пластика форм”. 
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Міжпредметні зв’язки реалізуються в різних формах організації 
навчальної і поза навчальної діяльності: на узагальнюючих уроках – 
лекціях, на факультативах, тематичних вечорах. 

Суть міжпредметних зв’язків можна розглядати як дидактичний 
еквівалент не тільки міжнаукових зв’язків, але й зв’язків науки з іншими 
формами суспільної свідомості і видами людської діяльності. 

Мною наведено кілька прикладів використання міжпредметних 
зв’язків при вивченні трудового навчання. 

 
 

Формування економічної компетентності та розвиток 
підприємницьких здібностей на заняттях спецкурсу «Основи 
підприємницької діяльності» в класах економічного профілю 

 

Біловус І.Г. 
 

З метою дальшого розвитку освіти в Україні, її інтеграцію в 
європейський освітній простір, а також створення умов для забезпечення 
доступу громадян до якісної освіти, утвердження високого статусу освіти в 
суспільстві, підготовки учнівської молоді до свідомого вибору професії, та 
підготовки до  вступу до вищих навчальних закладів сьогодні в школах 
широко запроваджується профільне навчання. 

Профільне навчання дає можливість учням старших класів обрати 
саме той профіль навчання, який орієнтуватиме їх на більш повне 
вивчення тих предметів, до яких молодь проявляє більший інтерес, які 
потрібні для вступу  до вищих навчальних закладів. 

Входження молодих поколінь у глобалізований, динамічний світ, у 
відкрите суспільство підносить роль життєвої і соціальної компетентності 
учнів. 

Економічна освіта у загальноосвітній школі покликана сформувати 
систему раціонального мислення і поведінки людини в умовах ринкових 
відносин, розвивати підприємницькі здібності, виховувати майбутніх 
громадян, які стануть носіями національної та людської гідності, 
патріотизму, порядності, ділової культури, активними творцями 
матеріальних і духовних цінностей. 

Мета економічної освіти - підготувати відповідальних громадян, які 
прийматимуть ефективні рішення за допомогою економічних знань. 
Ефективні економічні рішення прийматимуться тільки тоді, коли крім 
знання основних понять і характеру їхнього взаємозв’язку, учні 
усвідомлюватимуть широкі соціальні цілі, що найчастіше 
використовуються  для оцінки  результатів розвитку економіки та політики 
уряду та володітимуть точними обґрунтованими методами прийняття 
економічних рішень. 
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Тема “Організаційно –правові  форми підприємництва.” 
Урок 1 

Тема: Приватний підприємець. Приватне підприємство. 
Мета: Сформувати в учнів поняття про підприємство та 

підприємництво та розкрити зв’язок між ними; вміти називати властивості 
підприємництва; зрозуміти важливість розвитку підприємництва. 

  
Хід уроку. 

1.Організаційний момент. 
2.Актуалізація опорних знань . 
Які фактори виробництва ви знаєте? 
Навіщо потрібне виробництво? 
2.Мотивація навчання, повідомлення теми і мети уроку. 
Підприємство-господарська  ланка, якій властиві такі ознаки: 
Наявність єдиного майна, необхідного для здійснення певного 

економічного процесу, що відокремлюють його економічно;  
Технологічна зумовленість факторів виробництва; 
Певне місце в системі суспільного поділу праці; 
Певне місце в соціумі. 
Таким чином підприємство –це економічно відокремлена 

господарська одиниця, технологічно відокремлена сукупність засобів 
виробництва і робочої сили, колектив співробітників,  організований 
певним чином. 

 
Функції підприємства: 

Виробничо-технічна: виробництво товарів та надання послуг. 
Економічна: здійснення господарювання в межах одного 

підприємства. 
Соціальна:забезпечення  працівників різними видами соціальної 

допомоги. 
Зовнішньо-економічна: участь у міжнародному поділі 

праці,спільна виробнича діяльність і науково –технічне співробітництво з 
іноземними партнерами. 

Основна вимога ,що її висуває ринок підприємству,  працювати так  , 
щоб результатом діяльності було не тільки випуск продукції або послуг, 
але  щоб випуск забезпечував отримання прибутку , тобто завжди  повинне 
бути перевищення доходів над витратами, і, чим вище це перевищення, 
тим прибутковіше працює підприємство. 

Перехід до ринкових відносин ставить перед нашим суспільством 
безліч складних завдань , серед яких важливе місце займає  розвиток 
підприємництва. 

 
Умови розвитку підприємництва 

Існування приватної власності; 
Створення та захист конкуренції; 
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Надання свободи підприємцям; 
Стабільність державної економічної й соціальної політики. 
Пільговий податковий режим.  
Розвинута інфраструктура підтримки підприємництва. 
Існування ефективної системи захисту інтелектуальної власності. 
Формування гнучких ринкових механізмів підвищення ділової    

активності підприємців. 
Під словом «підприємництво» розуміють самостійну, ініціативну 

діяльність громадян , спрямовану на отримання прибутку. Вона 
здійснюється на власний ризик  фізичними та юридичними особами, 
зареєстрованими як  суб’єкти  підприємницької діяльності. 

 
Основні ознаки підприємницької діяльності: 

- самостійність і незалежність господарюючих об’єктів; 
- принцип економічної зацікавленості й відповідальності; 
- підприємництво не може існувати без новаторства , творчого 

пошуку; 
- господарський ризик.  
Офіційний статус підприємця здобувається за допомогою його 

державної реєстрації або як учасника індивідуального  підприємства, або 
як  підприємства. Підприємець може бути як фізична і як юридична особа. 

Можна виділити базові і вторинні властивості  підприємництва. До 
базового варто віднести  організаційно-господарське новаторство й 
економічну волю. Інші характеристики (ризик, прийняття рішень, 
володіння ресурсами, лідерство й т.д.) є можливими властивостями 
підприємництва. 

Розвиток підприємництва тісно пов’язаний із середовищем, яке 
передбачає певну економічну, соціально-культурну, технологічну, 
організаційно-технічну й фізичну або географічну ситуацію. 

І, на завершення теми, тест на здатність займатися бізнесом. 
1.Чи поводитесь ви наодинці так само, як і тоді , коли за вами 

спостерігають? 
2.Чи вважаєте себе здатним главою сім`ї? 
3.Чи вважаєте хитрість корисною якістю? 
4.Чи можете заговорити на вулиці з незнайомою людиною? 
5.Чи знаєте, які кольори нині в моді? 
6.Чи поїдете в трамваї ( тролейбусі, автобусі ), якщо забули дома 

проїздний? 
7.Чи заздрите успіху ваших знайомих? 
8.Чи звертаєтеся «на Ви» до ваших старших за віком родичів? 
9.Чи здатні швидко розрахувати, скільки буде 3% від 3%? 
10.Чи приходите вчасно в кіно (клуб, дискотеку)? 
11.Чи приходите вчасно на побачення? 
12.Чи вважаєте ви за потрібне давати «на чай»? 
13.Чи переживаєте, якщо вас обрахували? 
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14.Чи пам’ятаєте дату народження свого вчителя? 
15.Чи сідаєте в міському транспорті на будь-яке вільне місце? 
16.Чи сідаєте в маршрутці (таксі) тільки на заднє сидіння? 
17.Чи любите писати в книги скарг або вимагати адміністратора 

торговельного залу, магазину? 
18.Чи вважаєте, що завжди досить одного попередження? 
19.Чи знаєте, які грошові одиниці існували в Стародавньому Римі? 
20.Чи здатні залишити валізу на вокзалі під наглядом зовсім 

незнайомої людини? 
Повністю позитивна відповідь на кожне питання дає 10 балів, 

повністю негативна -0 балів. 
Проміжні відповіді оцінюються на «око» між 0 й 10 балами. 

Наприклад, якщо з 10 своїх учителів ви пам’ятаєте дату дня народження 
лише одного, відповідь-1 бал . якщо відповідь на яке-небудь питання для вас 
складна, ставте 5 балів. Склавши всі ваші бали, ви заглядаєте в ключ до тесту. 

 

Ключ до тесту 
120-200 балів - ви природжений бізнесмен. Однак, якщо ви одержали 

ці бали в результаті підглядання у відповідь, відніміть із суми 80 балів й 
орієнтуйтеся за новим результатом. 

110-119 балів- ви маєте не всі потрібні якості бізнесмена, але у вас є 
реальні шанси домогтися успіху в бізнесі; деяку допомогу при цьому вам 
зроблять міркування про причину втрати  балів.  

50-99 балів - мабуть, у бізнесмени вам не вибитися, але, зважаючи на 
все, ви правдиві, порядні, у вас непоганий характер,  так що не все 
загублено в житті; втім, якщо отриманий результат не  відбив у вас 
бажання займатися бізнесом, додайте собі ще 20 балів. 

Домашнє завдання. Опрацювати стор. 108-112.  
 
 

Роль цікавих задач при вивченні курсу алгебри та початків аналізу 
 

Довгаль О.М. 
 

Шкільний курс математики відіграє важливу роль в системі 
загальноосвітньої підготовки учнів, формування в них діалектико-
матеріалістичного світогляду, готовності до активної участі в сфері 
матеріального виробництва. Поява персональних комп'ютерів та 
навчаючих програмно-методичних комплексів впливають на програму 
шкільного курсу математики та методику його викладання. Процес 
інформатизації освіти включає використання можливостей нових 
інформаційних технологій, методів та засобів інформатики для реалізації 
ідей розвиваючої освіти, інтенсифікації всіх рівнів учбово-виховного 
процесу, підвищення його ефективності і якості, підготовку підростаючого 
покоління к комфортному життю в умовах інформатизації суспільства. 
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Інформатизація освіти створює умови для широкого впровадження в 
практику психолого-педагогічних розробок, які забезпечують перехід від 
механічного засвоєння фактичних знань до оволодіння учнями умінням 
самостійно набувати нові знання, дозволяють підвисити рівень науковості 
шкільного експерименту, забезпечують інтелектуалізацію учбової 
діяльності, прилучення учнів до сучасних методів роботи з інформацією. 

Зупинимося на деяких аспектах взаємодії інформатики з 
математикою і методикою її викладання в школі. На шляху оволодіння 
знаннями учні зіштовхуються з труднощами, які є невідворотними. Деяка 
частина учнів доволі легко долає ці труднощі, але деяким не допомагає 
навіть багаторазове повторення. Це трапляється, в основному, тому, що 
багато чого з мистецтва освіти ще не впізнано. 

Ця проблема може бути розв'язана, якщо ми доб'ємося глибокого 
інтересу учнів до вивчення математики, свідомого засвоєння понять, якщо 
зуміємо показати молоді всю різноманітність застосування теорії, що 
вивчається, до повсякденної практики. Це давня, але завжди актуальна 
проблема шкільної педагогіки. 

Одним із способів розв'язання цієї задачі – це використання 
нестандартних, цікавих задач на уроках математики. Такі задачі повинні 
бути пов'язані з матеріалом, що вивчається. Їх умови корисно 
формулювати коротко, просто, супроводжувати кольоровими малюнками, 
які викликають позитивні емоції у учнів і економлять час для усунення 
даних. Цікаві задачі можна використовувати на уроках в якості 
допоміжного матеріалу для тренування мислення, формування елементів 
творчої діяльності. 

При всій різноманітності цікавого матеріалу, його об'єднує загальна 
характеристика: спосіб розв'язання цікавих задач, невідомий учням; цікаві 
задачі сприяють підтримці інтересу до предмета і відіграють роль мотиву 
до активізації навчально-пізнавальної діяльності; цікаві задачі враховують 
закономірності процесу мислення. 

Таким чином, систематичне застосування цікавих нестандартних 
задач 

сприяє формуванню та розвитку прийомів розумової діяльності і 
формуванню логічного мислення учнів. Але слід мати на увазі, що 
поставлена мета буде досягнута лише в тому випадку, коли школа 
відмовиться від практики пропонувати цікаві задачі як засіб заповнення 
вільного часу чи як розвагу. 

Проблема включення задач подібного виду в навчальний процес 
повинна розв'язуватись природним шляхом. Аналіз показує, що серед 
цікавих багато задач навчального призначення, але постановка проблеми 
подається в незвичайній формі. Це і може служити критерієм для вчителів 
при доборі задач. Крім цього, задачі обов'язково повинні відповідати темі 
уроку чи серії уроків. Розв'язувати їх можна як під час подання нового 
матеріалу, так і при закріпленні отриманих знань. Як правило, цікаві задачі 
пропонують за 10-15 хвилин до кінця уроку. За даними психологів, учні 
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здатні повноцінно працювати на уроці приблизно 35 хвилин, а цікаві задачі, 
завдяки своїй оригінальності, самі по собі викликають інтерес в учнів. 

При розв'язанні різноманітних задач після побудови математичної 
моделі доводиться займатися чисто розрахунковими операціями, 
наприклад: розв'язувати системи рівнянь і нерівностей, досліджувати 
функції на мінімум чи максимум, обчислювати визначені інтеграли тощо. 
При цьому використання НІТ дає можливість головну увагу зосередити на 
з'ясуванні проблеми, розробці математичної моделі, а технічні операції 
перекласти на комп'ютер. Головне – це навчити дітей використовувати 
різні методи розв'язування задач, побудови й аналізу математичних 
моделей найрізноманітніших процесів та явищ. Завдяки ж використанню 
засобів НІТ можна отримати додатковий час для розвитку творчих 
здібностей учнів, більше уваги приділяти індивідуальному підходу в 
навчанні. 

На наш погляд, найдоцільніше на уроках математики в середніх 
навчальних закладах використовувати такі програмні засоби, як GRAN1 і 
DERIVE. По-перше, ці програми не потребують потужних комп'ютерів, 
досить прості у використанні, мають зручний інтерфейс. По-друге, їх 
можна використовувати при вивчені курсу математики з шостого по 
одинадцятий класи на різних етапах уроку. Ці програмні середовища 
дозволяють розв'язувати деякі задачі, навіть не знаючи відповідного 
аналітичного апарату. 

Розглянемо кілька прикладів використання засобів НІТН при 
вивченні алгебри й початків аналізу в старших класах загальноосвітньої 
середньої школи. 

Найпростіші задачі оптимізації зустрічаються майже в усіх галузях 
діяльності людини (у медицині, кулінарії, хімії, економіці, на транспорті в 
сільському господарстві, у військовій справі), а основні поняття й методи 
їх розв'язування загальні. Тому такі задачі природно повинні бути 
розглянуті на уроках математики в середній школі. Розв'язування реальних 
задач оптимізації без застосування ЕОМ досить проблематичне, тому дані 
задачі є також одним із яскравих прикладів ефективного використання 
нових інформаційних технологій у практичній діяльності людини. 

Математична модель для задач оптимізації, які пропонуються в 
середній школі, подається за допомогою лінійних залежностей, що є 
зрозумілими й доступними для старшокласників. При розв'язуванні цих 
задач учні також знайомляться і з графічним методом розв'язування. 

При розв'язуванні задач оптимізації в середній школі ми пропонуємо 
використовувати графічні та розрахункові можливості програми GRAN1, 
при цьому учні будуть чітко й оперативно розв'язувати задачі лінійного 
програмування, впевнено володіти сутністю відповідних понять та правил, 
які доцільно попередньо ввести на інтуїтивно-наочному рівні. 

Використання програмного засобу GRAN1 дає цікаві можливості 
для проведення навчальних досліджень, які включають не тільки 
розв'язування проблем, а й їх постановку; допомагає в проведенні 
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графічних та обчислювальних експериментів, на основі яких учень 
приходить до формулювання гіпотез відносно досліджуваних 
закономірностей. 

Для розв'язування задач лінійного програмування за допомогою 
комп'ютера учні виконують такі етапи: 

1. Постановка задачі та з'ясування її умови. 
2. Побудова математичної моделі: 
а) визначення основних умов для задачі та нехтування деякими 

властивостями та ознаками; 
б) запис даних і умов у вигляді математичних співвідношень та 

показ залежностей між вхідними даними й результатом; 
в) обґрунтування саме цього методу розв'язування задачі; 
г) перелік вимог до результату; 
д) перелік вимог до вихідних даних та встановлення послідовності 

виконання дій. 
При графічному розв'язуванні задачі за допомогою програми 

GRAN1 такими вимогами є: 
- встановлення типу функціональної залежності за допомогою 

послуги програми GRAN1 Опції\Установити тип G(х,у)=0; 
- зведення нерівностей системи до виду ах+Ьх=с?0 та введення за 

допомогою послуги Об'єкт\Нова функція виразів для функцій, що стоять у 
лівих частинах нерівностей; 

- показ сфери визначення функції з обов'язковим встановленням 
значень лівих та правих частин для змінних (якщо ці межі виявляться не 
досить точними при аналізу розв'язку, можна змінити ці значення). 

Розв'язування задачі за допомогою ППЗ GRAN1, яке вимагає: 
графічне розв'язування системи нерівностей, що передбачає побудову 
графіків функцій за допомогою послуги Графік\Побудова та встановлення 
многокутної області допустимих значень з використанням послуги 
Операції\Система нерівностей G(х,у)? 0; завдання цільової функції 
(послуга Об'єкт/ Нова функція); дослідження значень цільової функції за 
допомогою послуги Операції\Значення G(х,у) в різних частинах області чи 
за допомогою побудови ліній різних рівнів для цільової функції. 

Далі учні аналізують та інтерпретують отримані результати, 
формулюють висновки, роблять деякі відкриття. 
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Формування здоров’язберігаючої компетентності з допомогою бойових 
мистецтв 

 

Хомич Г.І. 
 

Президентом України виданий указ від 14.11.2005року за № 2441 
«Про принципи відродження та розвитку Українського козацтва, 
козацьких організацій та їх об’єднань». Відродження козацтва пов’язане з 
відродженням національних бойових мистецтв. Це створює основу 
формування здоров’язберігаючої компетентності, яка відноситься до однієї 
з ключових. 

Є суттєві відмінності між школами східних бойових мистецтв та 
особливості «Бойового Гопака» як національного виду бойового мистецтва 
в Україні. 

У цілому всі єдиноборства мають спільне одне – перемогти 
опонента, Технічні засоби для цього у кожного виду і схожі і різні. Техніка 
єдиноборств ділиться на ударну, кидкову та ударно-кидкову. Навхрест, 
самбо, греко-римська боротьба, класична боротьба, дзю-до – усе це 
належить до кидкових технік і технік борні. К-1, Бойовий гопак, бокс, 
кікбоксинг, карате (його різновиди: шотокан, годзю – рю, вадо – рю, 
кіокушинкай) належать до ударних. Також є поєднання цих технік – 
ударно кидкові. Самбо, греко-римська боротьба, класична боротьба , дзю-
до культивувались в Радянському Союзі як олімпійські види спорту. 
Карате, кікбоксинг, у-шу, Бойовий Гопак розвивались в останнє 
десятиріччя існування Радянського Союзу. З переходом із планової 
економіки на ринкову всі єдиноборства набули комерційної властивості. 

Спостерігаються відмінності у приналежності того чи іншого виду 
єдиноборства до нації. Так, наприклад, карате та дзю-до, що видно за їх 
кімоно, стосуються до японської культури. Бокс, кікбоксинг належать до 
західної культури. Це видно з захисних засобів, притаманних цим видам 
єдиноборства – перчатки, шоломи, шкіряні пояси останнім часом у боксі 
для захисту нижньої частини тіла. 

Бойовий гопак був відроджений у 1985 році Пілатом Володимиром 
Степановичем,який на сьогодні має звання «Верховного вчителя» 
пожиттєво. За його основу вчитель узяв всесвітньо відомий танок гопак, 
який відомий своєю запальністю скакових та низових технік ногами. 
Члени бойового братства, козаки мали свою школу єдиноборства, яка 
сформувалася під впливом того, що потрібно було на той час уміти 
самозахищатись та захищати рідний край. Але відомостей про те, він був 
бойовий гопак у козаків, не залишилося ніяких. Лише іскрометний танок 
дійшов до нашого часу, він показує, що бойове мистецтво теж було в 
українців. Техніка цього дійства нагадує танок бразильського 
єдиноборства «Капоейра», але в дечому перевершує його за складністю 
рухів. З самого танку видно, що елементи його потребують неабиякої 
підготовки вправності. Змагаючись учасники повинні розвивати в собі 
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природні якості тіла. Сам танок – це як закодована форма єдиноборства 
така, як у сучасному карате класична «kata», але більш динамічна. 

Сьогодні бойовий гопак відповідає сучасності. Техніка рухів руками 
аналогічна боксу, але має і свої відмінності. Техніка ніг аналогічна карате, 
у-шу, тхе-квон-до. Не дивно, що така подібність, є тому що кінематика 
рухів тіла людини в усіх народів однакова. 

Відмінності бойового гопака від інших бойових мистецтв полягає в 
морально-етичному вихованні. Якщо виховання в карате побудовано на 
традиціях самурайського буси-до, боксі на основі захисту особистої або 
загально клубної перемоги, то бойовий гопак виховує не тільки фізично, а 
й духовно – культурологічно й етнічно. Викладання проводиться 
українською мовою. Вивчається  історична спадщина козацтва, його 
видатних осіб. У японському карате та дзю-до використовується форма 
«кімоно»., У бойовому гопаку використовується національний український 
костюм – шаровари, але більш вузького покрою, легка курточка-
безрукавка та під неї півничок-футболка. Використовується пасок, яким 
гопаківець обмотується три – чотири рази навколо себе. На ногах або 
традиційне шкіряне взуття, або сучасні напівкеди. 

Програма бойового гопака теж відрізняється за своєю структурою і 
підготовкою від карате та боксу. У карате вивчається техніка на основі 
«один удар – одна перемога». 

У боксі комбінаторика формується з двох, трьох, чотирьох, п’яти 
ударних серій руками, у бойовому гопаку – це рівень початкової 
підготовки «ЖОВТЯК». 

«Жовтяк» – це перший рівень майстерності. У цю програму входить 
вивчення технік рук та ніг складовими , повторними формами на місці та в 
русі. 

«Сокіл» – другий ступінь рівня майстерності в бойовому гопаку. 
Техніка складових починається з чотирьох, п’яти ударних серій і доходить 
до семи ударних серій та складових у поєднанні руки-ноги. 

«Яструб» – третій рівень майстерності. Техніка складових 
починається з п’яти ударних серій і доходить до дванадцяти ударних серій 
та складових у поєднанні «руки-ноги». Кількість таких серій доходить до 
двадцяти. Це дає дуже велику перевагу над тим,хто менше тактично 
розвинений. 

«Джура» – четвертий рівень майстерності, аналог у спорті 
«Кандидат у майстри спорту». 

«Козак» – п’ятий рівень майстерності, аналог в спорті «Майстер 
спорту» 

«Волхв» – шостий рівень майстерності, аналог у спорті – «Майстер 
спорту міжнародного класу» 

«Характерник» – сьомий рівень майстерності, аналог у спорті 
«Заслужений майстер спорту». 
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На цих рівнях техніка вже більш витончена, набуває особливостей, 
які яскраво виражені. На перше місце виходить психологічна підготовка, 
уміння керувати часом у просторі і простором у часі…. 

Педагогічні впливи бойових мистецтв на формування особистості 
мають важливе значення. 

У вихованні використовується особистісний підхід до кожного учня, 
особистий досвід тренера-учителя, асоціативні форми викладання теми 
тощо. Але головним чинником розвитку школи є використання інституту 
Джур. Якщо звернутись до досвіду українського народу щодо виховання 
молоді, то побачимо дуже практичну й дійову методику, яка показала себе 
найстійкішою. Зважаючи на те, що в козаки брали всіх, але перевіряли на  
фізичну підготовку, слабким і немічним соромно було бути. Тому батьки, 
знаючи долю своїх синів, готували їх….але як це вони робили? Батько 
навчав сина. Коли народжувався другий син ,то його вже навчав і батько, і 
син як старший брат. Третього сина навчали вже два брати й батько. 
Четвертого сина навчали три брати й батько. П’ятого сина батько вже не 
навчав. Його навчали чотири брати, та ще й сам він міг піти десь до 
сусідньої сім`ї та щось там перехопити з бойового мистецтва у свого 
однолітка, показати йому щось своє. Показати батькові своє надбання , 
якого в старших братів не було не тільки допускалось, а й схвалювалось. 

Давно помічено, що однолітки швидше знаходять спільну мову між 
собою. У бойовому гопаку ця особливість дуже широко використовується. 
Вчитель осередку, побачивши бажання бути вчителем бойового гопака у 
учня рівня «Жовтяк», вже доручає йому під своїм наглядом новаків. Таким 
чином, маючи якусь кількість учнів рівня «Жовтяк», школа «Бойового 
гопака» розростається кількісно миттєво, що дуже сприяє його 
поширенню. 

У бойовий гопак входить також програма «Оздоровчий  аспект 
бойового гопака». Вона побудована на основі оздоровчих систем 
національної культури і увібрала в себе досвід та ефективність східних 
форм єдиноборства, які основані на внутрішній роботі з енергіями. Велика 
увага приділяється дихальним формам відновлення, накопиченню енергії 
до рівня «Залізне тіло», його захисної енергії «Вей», та лікувального 
дихання – здобуття лікувальної речовини в тілі та оволодіння крапелькою 
«Вогняної речовини». 

Наші майстри бойових мистецтв володіють практичною методикою 
покращення фізичної реакції та розумової діяльності в зайнятті 
мистецтвом «Бойовий гопак» за рахунок збільшення нейронних 
угрупувань у корі головного мозку та їх зв’язків між собою. 

Сучасний стан та перспективи розвитку галузі фізичного виховання 
та спорту в Україні вимагають розробки і впровадження в систему 
підготовки фахівців новітніх рекреаційно оздоровчих спортивних та 
реабілітаційних технологій. Зазначені концептуальні положення мають 
ґрунтуватись у системі єдності, з одного боку, на засадах передових 
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світових технологій і з другого боку – на вікових традиціях тіловиховання 
українського народу . 

Мистецтво, як таке, справляє великий позитивний вплив на 
формування всіх якостей молоді. Безпосередньому вдосконаленню 
мистецтва «Бойового Гопака» підпорядковується уява, як засіб образно-
чуттєвого відображення оточуючої дійсності і духовної сфери особистості, 
а також почуттів, як основа орієнтаційної діяльності.  

Однак набагато більше значення має не безпосередній, 
опосередкований, вплив мистецтва на особистість, на чому особливо 
наголошують А. Блахут, М. Скуртул, Ю. Петров. Вони вважають, що 
основна цінність мистецтва полягає у його впливові на мислення людини 
на комунікативні якості, як засіб духовного і ділового спілкування та 
творчі здібності, ,як основний засіб самореалізації.  

Творчий підхід полягає не тільки в результаті, а в самому процесі. 
Звідси і правило «Не ждіть результату, а будьте в його процесі, а результат 
буде як саме собою розуміюче…»  

Ще в 30-ті роки 20–го сторіччя  відомий психолог Л.С. Виготський, 
звертаючи увагу на нерівномірність інтересу молоді до різних видів 
мистецтва, пояснював це тим, що у кожний період розвитку творча уява 
працює особливим чином , притаманним саме даному періоду, на якому 
знаходиться особистість. 

Одним з важливих напрямків діяльності «Бойового Гопака»   є така 
організація навчального процесу, яка забезпечує глибокі та міцні знання на 
основі сучасних методик, технологій і в той час формує в учнів вміння 
самостійно мислити, розвиває творчість та ініціативу. З цього – 
«ЗРОЗУМІЛА ДУМКА ЦЕ ЗАКІНЧЕНА ДУМКА…» Потрібно 
недосказаністю активувати уяву учня ,щоб уявою учень заповнив 
недомовлене… 

В дослідно-експереминтальній перевірці ефективності здібності 
учнів та активізації збільшення їх розумової діяльності  використовувались 
стандартно точно визначені умови, як то: 

1. Відносна легкість процедури з використанням невеликих затрат; 
2. Швидка обробка даних; 
3. Тестування як окремих осіб так і цілих груп;. 
4. Легкість математичної обробки даних;  
5. Незначна кількість затраченого часу; 
6. Наявність стандартних умов. 
Для оцінки здібностей учнів, які займаються «Бойовим Гопаком» 

використовується співвідношення їх здібностей не на основі 
конкурентності, а на співпраці більш сильного учня з менш слабким учнем. 
В той час звертається увага на те, що така пара не закріплюється одна до 
одної. Пари змішуються в процесі тренувального навчання. Цим 
досягається головна умова передачі індивідуального вміння від кожного 
більш сильного учня кожному слабшому. Головною особливістю змісту 
занять виступає поєднання базових знань «Бойового Гопака» і тих, що 
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дозволяють учню виконувати функції дослідника. Це обумовлює 
врахування при складанні навчальних програм принципів розвивального 
навчання, проблемності, індивідуалізації, доступності, наочності, активації 
учнів в тренувальному, змагальному та екзаменаційно-тестувальному 
процесах. Загально дидактичні принципи доповнювались ще одним – 
орієнтацією загальної середньої освіти на освіту вузівську, що дає змогу 
досягати високого рівня. Це дає змогу створювати реальні умови для 
реалізації принципу наступності у навчанні. В основу навчання «бойовому 
гопаку» покладено індивідуально – особистий підхід до учня. 

На сьогодення в м. Полтава створений осередок «бойового гопака». 
В осередку діє група «Оздоровчого аспекту Бойового Гопака». Заняття 
дуже цікаві. Вправи побудовані таким чином, що людина омолоджується. 
Це відчувають на собі учні, якщо можна так назвати людей, яким за 
тридцять і під шістдесят років. Тому можна сказати, що «Бойовий Гопак» в 
Полтаву прийшов, де він колись був!!! 

Важливим завданням є масове залучення до цього мистецтва 
учнівської та студентської молоді. 
 

Література: 
1. В. С. Пилат  «Бойовий Гопак». 
2. Виготський Л. С. Воображение и творчество в детском 

возрасте. Психологический очерк. Просвещ. 1991г. 139 стр. 
3. А.Н. Богачихин «Таинственная Ци» 1987. Москва. 

 
 

Розвиток самоосвітньої компетентності учнів на факультативних 
заняттях з математики 

 

Єременко Н.О. 
 

Факультативні заняття з математики покликані розв’язати цілий 
комплекс задач з поглибленням математичної освіти, всебічного розвитку 
індивідуальних здібностей учнів та максимального задоволення Їх 
інтересів та запитів. 

Для безперервного навчання та самоосвіти особливо важливе 
значення мають розвиток самостійності та творчої активності учнів та 
виховання навичок самоосвіти з математики. Самостійна пізнавальна 
діяльність учнів може носити як характер простого відтворення, так і 
характер перетворювань, творчості. 

Основна мета факультативного заняття полягає в тому, щоб, 
враховуючи інтереси і нахили учнів, розширити і поглибити вивчення 
програмного матеріалу; познайомити учнів з деякими загальними 
математичними ідеями і методами; розвивати математичні здібності учнів, 
прищеплювати учням зацікавленість та смак до самостійних занять з 
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математики; виховувати і розвивати ініціативу та творчість, показати 
застосування математики на практиці. 

Ознаки факультативів , що відрізняють їх від звичайних занять : нові 
форми спілкування вчителя та учнів; високий мотиваційний рівень 
формування юної особистості; необов’язковість оцінювання знань; робота 
з групами учнів, які мають непогану підготовку й цікавляться 
математикою. 

Домашніх завдань можна не задавати або давати їх на тривалий час. 
Традиційно факультативні заняття з математики проводжу  у  формі 
лекцій, семінарів, дискусій, прослуховування доповідей учнів як з 
теоретичних питань, так і з розв’язування циклу задач; більшу частину 
часу відводжу на розв’язування задач і вправ. 

Часто факультативні заняття проводжу за таким планом: 
1. Знайомство з матеріалом ( доповідає вчитель чи  хтось з учнів ). 
2. Самостійна робота учнів із завданнями теоретичного та 

практичного характеру ( завдання даються всім однакові ). 
3. Колективне обговорення розв’язків задач, порівняння способів 

розв’язування, узагальнення , пошук нових шляхів, перенесення засвоєних 
прийомів та методів на інший навчальний матеріал програмного чи 
факультативного курсу з математики або суміжних предметів. 

Активізують роботу факультативів учнівські конференції, конкурси 
з розв’язування задач « Хто більше …». Цікавим для учнів є колективне 
обговорення розв’язань олімпіадних задач. І, як на звичайних уроках, на 
факультативних заняттях треба не лише дбати  про знання і навички учнів, 
а й про виховання наукового світогляду, культури поведінки, мислення та 
культури спілкування. 
 
Розробка факультативного заняття на тему: Внесок в алгебру Ф. Вієта 

Мета: познайомити учнів з життєвим і творчим шляхом Ф.Вієта, 
повідомити про його внесок в розвиток математичної науки, 
продемонструвати формули Вієта ( узагальнену теорему про корені 
рівняння ) та вчити застосовувати їх при розв’язуванні рівнянь; виховувати 
творчу активність і наполегливість у здобутті нових знань. 

Розв’язання багатьох задач зводиться до рівнянь виду 02 =++ qpxx  . 
Краще запам’ятати формули коренів зведеного квадратного рівняння 
допоможе такий вірш : 

Взявши  "" p  з зворотним знаком, 
Ми на два його поділим, 
І від корня , що йде далі, 

Знаком мінус – плюс відділим. 
А під корнем треба взяти 
Половину "" p  в квадраті 
Мінус ""q  - ось розв’язання 

Невеликого рівняння 
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Про значимість теореми Вієта свідчить ще один вірш : 
Будь же гідно оспівана ти у віршах поета – 
Про властивості коренів, теоремо Вієта. 

Що є краще постійності, незалежно від часу, - 
Лиш помножиш ти корені – й дріб готовий відразу : 

У чисельнику c , у знаменнику .a     
Додати ж їх – сума також дробова , 
Хоч і з мінусом дріб, та яка в цім біда, - 

У чисельнику b , у знаменнику a . 
Заслуговують на увагу також формули Вієта – формули , які 

показують зв’язок між коефіцієнтами многочлена n -го степеня (з 
коефіцієнтом при старшому члені, який дорівнює одиниці) 

n
nn axax +++ − ...1

1  та його коренями  nxxx ,..., 21  . Формули мають вигляд : 
( )nxxxa +++−= ...211  , 
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На закріплення розглянутого матеріалу можна запропонувати вправи 
: 

1. Знайдіть корені рівнянь, використовуючи залежність між 
коренями і коефіцієнтами рівняння : 
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2. Не розв’язуючи рівняння , визначте знаки його коренів : 
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3. Складіть квадратне рівняння ,що має корені : 
а) 25 і 8 ;          в) -13 і 5 ; 
б) -10 і -7 ;       г) 16 і -25 . 

4. Не розв’язуючи рівняння 0234 23 =++− xxx , зайдіть : 
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де 321 ,, xxx  - корені заданого рівняння. 
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ДОДАТКИ 
 

Розробка уроків з курсу «Основи філософії» 

Тема №1 «Основні етапи філософії» 
 

Касяненко О.М. 
 

Урок №1-2 
 

Тема: Завдання та особливості курсу «Основи філософії». Основні 
функції філософії. 

Мета: Ознайомити дітей із завданнями та особливостями даного 
курсу, вивчити основні функції філософії, розвинути навички написання 
конспекту, виховати інтерес до предмета вміння самостійного мислення та 
переконливо доводити свою позицію. 

Тип уроку: комбінований. 
Обладнання: О.Г. Данильян, В.М. Тараненко: «Основи філософії», 

конспекти учнів. 
 

Хід уроку 
Слово «філософія» грецького походження (phileo-любити, sophia- 

мудрість). Вперше дане слово в, сучасному розумінні застосував Піфагор у 
VI ст. до н. е., остаточно закріпив його в обігу Платон(V-IV ст. до н.е.). 

Філософія виникає одночасно в трьох найбільших осередках 
стародавньої цивілізації: Китаї, Індії, стародавніх Греції та Римі. 

Специфіка філософії як науки: 
1. Предмет вивчення дуже обширний (на початку її існування 

будь-яку наукову діяльність, в сучасному розумінні, називали 
«філософією»); 

2. Досліджує питання на які не можна дати готової відповіді. 
Філософія-мати сучасних наук( всі вони в різний час виділилися з 

філософії). 
Основні питання філософії: 
1.Що я можу знати? 
2.Що я маю зробити? 
3.На що я можу сподіватися? 
 
Основні функції філософії: 
1.Світоглядна(систематизує знання людини про світ та саму себе); 
2.Методологічна(досліджує способи пізнання дійсності); 
3.Гуманістична(вивчає основні потреби людини); 
4.Практична(вчить жити в сучасному світі). 
 

Основні етапи філософії: 
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1.Антична(… - 476 р. н.е.); 
2.Середньовічна(476 – 1492 рр.); 
3.Ф Нового часу(1492 – 1914 рр.); 
4.Новітня Ф(1914 - …). 

 
Урок №3 

Тема: Антична філософія. 
Мета: Ознайомити учнів з особливостями та основними етапами 

античної філософії, розвинути навички написання конспекту, формування 
власної думки, виховати інтерес до предмету.  

Тип уроку: комбінований. 
Обладнання: О.Г. Данильян, В.М. Тараненко: «Основи філософії», 

конспекти учнів. 
 

Хід уроку 
Перевірка домашнього завдання здійснюється за допомогою методу 

«Хокей», коли вчитель задає кожному учневі питання на яке він 
відповідає, або переадресує його іншому учневі класу. Найбільш активні 
учасники гри нагороджуються позитивною оцінкою. 

 
І. Антична Філософія та її основні риси. 

 
Антична філософія – філософія Стародавніх Греції та Риму. 
Джерело античної філософії – міфи та епос греків. 
Характерні риси АФ: 
1. Наявність в ній значної кількості міфологічних та епічних 

образів; 
2. Присутність елементів антропоморфізму(наділення предметів 

та явищ природи зовнішністю та фізичними властивостями людини); 
3. Наївний пантеїзм( ототожнення Богів із силами природи); 
4. Оцінка природних процесів через призму моральності(через 

категорії «добра» і «зла»); 
5. Пошуки першопочатку всього сущого. 
Етапи розвитку АФ: 
1.Натурфілософський(рання класика)-VII-V ст. до н. е. 
Філософів даного етапу називали «фізиками»(phizus-природа) бо в 

центрі їхньої уваги стояли проблеми Природи, Космосу, Всесвіту. Вони 
намагалися інтуїтивно сформувати модель світу за допомогою з’ясування 
першопричини усього сущого(речі з’являються і зникають, але є те, що 
існує завжди). 

Приклади першооснов: вогонь, вода, повітря, земля, апейрон-
невизначений початок, буття, числа, всесвітній розум, атом. 

Філософська школа-група філософів, які дотримувалися приблизно 
схожих точок зору на основні питання досліджень. 

Натурфілософські школи: 
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1. Мілетська( Мілет, Мала Азія, VII ст. до н. е.Фалес 
Мілетський); 

2. Піфагорійська(Пд. Італія, VI ст. до н. е.); 
3. Елейська(Елея, Пд. Італія, VI ст. до н. е. Пармені, Зенон); 
4. Школа еволюціонізму(Материкова Греція,V ст. до н. 

е.Емпедокл); 
5. Школа атомізму(Материкова Греція, V ст. до н. е. Левкіпп, 

Демокріт). 
2. Висока класична доба (ІІ половина V-IV ст. до н. е.) 

На даному етапі головною проблемою Ф була тема людини в системі 
інших філософських проблем. Першими до цієї теми звернулися софісти, 
які були першими платними вчителями філософії. 

Софізм-філософський напрямок представники якого основну увагу 
приділяли не систематичному засвоєнню учнями знань, а вмінню 
застосовувати їх у дискусіях.(Протагор, Горгій). 

Софісти поклали початок критичному ставленню до традицій 
звичаїв та вірувань греків. 

Сократ(469-399 рр. до н. е.) 
Жив у Афінах, походив із бідної грецької родини, користувався 

великим авторитетом, мав багатьох учнів, не написав жодного письмового 
дослідження про його погляди ми знаємо з праць Платона і Аристотеля. 

Його погляди: 
• Головним своїм завданням вважав виховання людей в 

дискусіях і бесідах, а не в систематичному засвоєнні знань, мета 
виховання-досягнення основних  доброчесностей через пізнання і 
самопізнання(стриманість, мужність, справедливість); 

• Основоположник діалектики(філософський метод, який 
передбачав досягнення істини виявленням суперечностей у твердженнях 
противника шляхом постановки йому правильних запитань); 

• Основне завдання людини – пізнати самого себе, бо пізнати 
Всесвіт неможливо; 

Платон(427-347 рр. до н. е.) 
Найвизначніший учень Сократа, походив з багатої аристократичної 

родини, справжнє ім’я Арістокл, заснував філософську школу – Академія, 
залишив після себе багато праць з різних проблем Ф. 

Його погляди: 
• Ідеї-першооснова всього сущого; 
• Пізнати світ можна за допомогою розуму та знань даних Богом 

( відкидає чуттєве пізнання); 
• Розробив вчення про ідеальну державу. 
Аристотель(384-322 рр. до н. е.) 
Учень Платона, учитель Олександра Македонського, залишив після 

себе творчу спадщину в об’ємі 150 наукових праць з різних галузей Ф. 
Основні ідеї: 
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• Намагався чітко визначити предмет філософії(предмет-це те, 
що вивчає наука) – вивчення ідеального-кінцева мета філософії; 

• Критикував ідеї Платона 
• Виділяв дві першооснови-матеріальну та ідеальну; 
• Світ можна пізнати за допомогою раціонального та чуттєвого 

пізнання; 
• В етиці відстоював правило «золотої середини»( все добре в 

міру, досконалості людини досягає в боротьбі із своїми вадами). 
 
3.Пізня класика(ІІ половина IV ст. до н. е.-529 р. н.е.) 
Цей період багатий на різноманітні школи. 
 
Основний 

зміст 
 
Школи, 
філософи 

Основи 
світобудови в їх 
значеннях для 

людини 

Висновки, що 
випливають з 

такого розуміння 
світобудови 

Життєві завдання 
людини 

Епікуреїзм 
Епікур, 
Демокріт, Тит 
Лукрецій Кар 

Смерті не існує, 
тому що в 
основі світу 
лежать 
невмирущі 
атоми 

Слід позбутися 
життєвих страхів 

Досягнення 
атараксії – 
душевної 
незворушності 

Скептицизм 
Піррон з 
Еліди, 
Енесідем з 
Кноса, Секст 
Емпірик 

Істинну 
природу речей 
пізнати не 
можливо 

Треба 
утримуватися від 
будь-яких 
суджень про речі 

Треба зберігати 
стан автаркії 
(самовладання) 

Стоїцизм 
Зенон з 
Кітіона, 
Хрісіпп, 
Сенека, Марк 
Аврелій 

Світ 
пронизаний 
божественною 
пневмою, у 
ньому панує 
фатум – 
невблаганний 
закон долі 

Не варто 
опиратися 
фатуму: того, хто 
бажає, доля 
вабить, хто не 
бажає - тягне 

Треба зберігати 
мужність духу, 
оскільки дух 
автономний щодо 
обставин життя 

Неоплатонізм 
Плотін, 
Порфирій, 
Прокл, Ямвліх 

Світ є 
послідовним 
«витіканням» 
божественного 
Єдиного 

Слід намагатися 
наблизитись до 
Бога 

Треба іти шляхом 
духовного 
самовдосконалення 

 
529 р. – імператор Юстиніан видав указ про закриття філософських 

шкіл у Афінах. Ця подія стала завершенням періоду античної філософії, 
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яка поставила і частково розв’язала основні філософські проблеми: 
виникнення світу і людини, першооснови всього сущого, співвідношення 
двох основних форм буття – матеріального та ідеального, сенсу життя, 
смерті і безсмертя. Погляди античних філософів суттєво вплинули на 
подальший розвиток філософії. 

 
 

Методика проведення позакласного заходу з астрономії на прикладі 
спостереження проходження планети Венери по диску Сонця 

 

Козак А.Ф. 
 

Для проведення цього заходу слід ознайомити учнів, любителів-
астрономів з поняттями проходження планет Меркурія i Венери по диску 
Сонця. Для цього пропоную текст цього повідомлення: 

Проходження планет по диску Сонця. 
У Всесвіті, природі нам доводиться спостерігати цілий ряд цікавих 

явищ. Одним із них є проходження планет по диску Сонця. Це характерно 
для таких планет, орбіти яких знаходяться ближче до Сонця, ніж Земля. 
Тобто для так званих внутрішніх планет. Ними будуть планети Меркурій i 
Венера, трапляються ці явища досить рідко. Так проходження Меркурія по 
диску Сонця трапляється не частіше одного разу за 10-15 років. Згідно 
джерел, що збереглися, вперше проходження Венери спостерігалося 
європейськими астрономами у 1639 році. Для Меркурія ці спостереження 
були значно пізнішими. Ефективність спостереження залежить від розмірів 
планети, відстані  планети між Сонцем i Землею. Проходження планети по 
диску Сонця принципово подібне сонячному затемненню. Тільки Місяць в 
момент затемнення закриває Сонце повністю, а Меркурій, Венеру видно на 
ньому лише невеликою плямою. 

Меркурій менший ніж Земля у 2,6 рази, ближчий до Сонця в три 
рази ніж Земля тому і її слід спостерігати це проходження за допомогою 
оптичних приладів. Найближча до Сонця планета робить повний оберт 
навколо нього за 88 земних діб. Древні спостерігачі вважали, що вона бiгaє 
"метушиться" навколо Сонця. I тому її назвали Меркурієм, по iмeнi 
виночерпа i посланця  богів, ЯКИЙ сприяв обманщикам, злодіям, а заодно i 
торгівцям. Торгівля в тi часи була недалека від обману. 

7 травня 2003 року було важливою подією для любителів астрономії, 
тому що відбувалося рідкісне астрономічне явище - проходження 
Меркурія по диску Сонця. В нашій місцевості це проходження відбувалося 
з 8 год. 10 хв. до 13 год. 30 хв. Воно було першим у цьому столітті, а від 
часу першого спостереження, яке зробив французький астроном П. 
Гассенді (1592-1655) за перед обчисленнями відомого німецького 
астронома І. Кеплера (1571-1630), –п'ятидесятим. 

Це явище відбулося  9листопада 2006 року. За розрахунками 
наступні  проходження відбудуться, 9 травня 2016 року, 11 листопада 2019 
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року, 13 листопада 2032 року, 7 листопада 2039 року та 7 травня 2049 року 
відповідно передбачень. 

7 травня 2003 року для любител1в астрономії було організоване у 
Новосанжарському НВК спостереження за допомогою телескопа на екран 
за рухом планети Меркурій по диску Сонця. Спостереження проводилося 
при збільшенні  у 45 i 100 разів. Находження на диск Сонця i сходження з 
нього було виразним, чітким, не розмити по краях. Свідченням цьому була 
відсутність атмосфери у планети. Правильний круг через непрозорість 
твердого тіла планети ,у пор1внянні з плямами неправильної форми на 
Сонці, дає тільки кулясте тіло (в даному випадку планета Меркурій). 

Тому що лінзи телескопу дають обернене зображення, 
спостереження руху тіні на екрані по диску Сонця відбувалося у верхній 
частині справа наліво. А насправді рух Меркурія, якщо дивитися прямо на 
Сонце, відбувався в нижній частині зл1ва на право. Було зроблено серію 
фотознімків через годину. 

Проходження ж Венери надзвичайно малочисельні. Вони 
групуються парами з інтервалами у 8 років одного від  одного. Між парами 
проходить або 121,5, або 105,5 років. Ось перелік трьох останніх пар: 1631 
i 1639 роки, 1761 i 1769 роки, 1874 i 1882 роки. Найближче слідуюче 
проходження відбулося 8 червня 2004 року, яке до речі, повністю було 
видно у нас. Парне йому проходження Венери відбудеться 5-6 червня 2012 
року i буде спостерігатися у нас лише в заключній фазі. При наближенні 
планети до Сонця або в умовах сходження її з диску Сонця у розсіяному 
сонячному світлі спостерігається атмосфера планети. Відомо, що саме до 
проходження Венери по диску Сонця 26 травня 1761 року відноситься 
видатне відкриття, зроблене М.В. Ломоносовим (1711-1765), яке було 
досконало точно витлумачено його автором, як відкриття атмосфери на цій 
планеті. "По сим примечаниям господин советник Ломоносов рассуждает, 
что планета Венера окружена знатною воздушною атмосферою, таковою 
(лишь бы не большою), какова обливается около нашего шара земного" 
(сочинения М.В. Ломоносова, т. 5, СПБ, 1902, с. 120). 

Венера більша за Меркурій, та й ближче до Землі.  Тому можна 
спостерігати через дуже темне скло, закопчене скло, затемнений кінець 
негативу фотоплівки, у великій посудині з водою, на екрані за допомогою 
телескопа ,як по диску Сонця проходить чорна пляма. Таке явище 
називається проходженням Венери по диску Сонця. 

На закінчення хочу сказати, що дане спостереження явища можна 
робити з використанням вище вказаних способів самостійно. Kpiм цього 
було організовано спостерігання за допомогою телескопа у 
Новосанжарському НВК, куди були запрошені вci любителі астрономії 
звідусіль. Число відоме, а час проходження Венери по диску Сонця з 8 год. 
20 хв. до 14 год. 

Благали i надіялися на добру, сприятливу погоду без хмар i дощу. 
Bін же(текст) був напередодні проходження планети Венера по 

диску Сонця опублікований у місцевій газеті "Злагода". Це було зроблено з 
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метою для широкого залучення до спостереження ycix бажаючих. Адже 
таке явище у повному обсязі сучасні люди уже не побачать у своєму житті, 
тому що при наступному проходженні Венери ми не будемо жити. 
Щоправда, кінцівку проходження Венери по диску Сонця ми побачимо у 
кінцевій фазі 5-6 червня 2012 року. 

 
Тема: Спостереження проходження планети Венера по диску 

Сонця. 
Мета: Формування єдиного маmepiaлicmumичногo світогляду у 

поглядах учнів ,переконаності у єдностіi будови Bcесвimy через практичні 
переконливі спостереження, спостереження наявності атмосфери у 
Венери, поверхні Сонця, переконання у  свідомocmi учнів всесильності, 
цілісного  вчення світобудови  

Обладнання: телескоп з екраном, закопчені стекла, кінцівки 
фотоплівок, маска, окуляри, які використовують при зварюванні, широка 
посудина з водою, різні типи фотоапаратів. 

Тип заходу: комбінований.  
 

Хід заходу. 
I. Перевірка подготовки учнів до даного спостереження. 
За 10-12 хв. до спостереження варто поспілкуватися з учнями, 

запропонувавши такі запитання: 
1. Чи можна дивитися на Сонце відкритими, не захищеними від 

сонячного світла, очима? 
2. Що ми повинні побачити на Сонці при проходженні Венери? 
3. Чому краї Венери будуть розмиті, не чіткі, а сама вона не 

контрастна? 
4. Як буде розміщена у просторі Венера відносно Сонця і Землі? 
5. З яким явищем природи, схоже проходження Венери по диску 

Сонця? 
6. Як пояснити, що тінь від Венери мала у порівнянні з тінню під час 

затемнення Сонця Місяцем? (сама ж Венера значно більша від Місяця). 
7. Хто вперше і коли виявив атмосферу на Венері? Яким способом? 
8. Коли буде наступне подібне явище, чи зможемо його побачити? 

Чому? (11 грудня 2117 року; ~2125 р.)., 
 
II. Пояснення під час проведення спостереження. 
1. Користування телескопом з екраном під час спостереження. 
2. Фотографування зображення явища з екрана. 
3. Користування затемненими стеклами і плівками при 

спостереженні. 
4. Спостереження на спокійній поверхні води у широкій посудині 

зображення поверхні диска Сонця. 
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5. Коментування спостережуваних явищ на поверхні Сонця, 
проходження тіні, що дає Венера, утворення кольорового ореолу навколо 
тіні, розміщення плям на поверхні Сонця. 

6. В процесі спостереження історичні повідомлення за планету 
Венера у порівнянні з планетою Земля (розміри, маса, густина, атмосфера, 
температура, тиск атмосфери, її склад). 

7. Положення на небесній сфері планети Венера відносно нас та 
Сонця. 

 
Підсумок проведеного спостереження. 
Важливою подією нашого століття для землян-європейців , зокрема 

для астрономів-аматорів було спостереження проходження планети Венера 
по диску Сонця. На скільки зацікавило природне явище, можна судити з 
того, що під час спостереження у Новосанжарському НВК були як жителі 
району, так і дізнавшись з місцевої преси і місцевого радіомовлення про 
дане спостереження, завітали сюди відпочиваючі наших оздоровниць. 

Що ж діялося в цей час на найближчій до нас зорі, яка є 
центральним тілом у нашій планетній системі? 

(З 8 год. 19 хв. зліва на краю у нижній частині Сонця з'явилася не 
чітка, можна сказати сіра пляма. Вона рухалася зліва направо вниз. Рух 
Венери можна було спостерігати протягом усього часу проходження по 
диску Сонця, крім останніх півгодини, тому що з'явилася хмарність, що 
завадила цьому спостереженню. Закінчилося проходження Венери по 
диску Сонця о 14 год 24 хв. Середина проходження її відбулося о 11 год 21 
хв. 

За допомогою телескопа по всій ділянці проходження планети було 
видно навколо неї у верхній частині голубу, а в нижній частині червону 
смужки. Вони змінювали свою світність з часом. У тіні планети до нас 
було видно буре зображення її диска. Усе це результат наявності, у 
ближчої до Сонця від нас сусідки, атмосфери. 

Атмосфера Венери нагадує ніби лінзу, яка розкладає у кольоровий 
спектр сонячні промені, що пронизують її. Видно червоний і голубий 
кольори тому, що вони чіткіші ніж синій, тим більше фіолетовий кольори у 
порівняні з темним фоном диску у Венери. В той же час сонячні промені, 
які обмежують конус венеріанської тіні, проходячи біля поверхні Венери, 
зазнають поглинання і розсіювання у фіолетовій частині спектра, а в 
червоній - значного заломлення, яке викликає мідно-червоне (багряне) 
забарвлення. Щось подібне спостерігається під час повного місячного 
затемнення. 

Сюди слід віднести, що під час спостереження поверхня диска 
Сонця була чистою, окрім двох маленьких плям, розміщених поряд 
посередині диска. 

Всі спостереження велися у рефракторний телескоп з діаметром 
об'єктива 80 мм, що дає збільшення у 25, 45, 100 разів у залежності від 
фокусної відстані змінних окулярів. 
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Проаналізувавши візуально спостереження по всій ділянці 
проходження планети Венера по диску Сонця ми приходимо до висновку: 
за допомогою телескопа по всій ділянці проходження планети було видно 
навколо неї у верхній частині голубу, а нижній частині червону смужки, 
які в міру проходження планети зміщались у верхній частині голуба 
смужка вправо, а червона смужка у нижній частині вліво. Близько 
середини проходження планети по диску голуба і червона смужки були 
навпроти, а потім зміщались у протилежні сторони.  

 
III. Закріплення результатів спостереження. 
1. Чим зумовлені поява навколо плями кольорових смуг? 
2. Як пояснити на повернутій до нас тіні планети багряне 

забарвлення? 
3. Під час якого затемнення щось подібне можна спостерігати? 
4. До чого можна віднести спостережувані дві маленькі плями 

посередині диска Сонця? 
5. Які небесні тіла можуть створювати на Сонці подібну тінь? 

(Меркурій, Венера, Місяць). 
6. Чому тінь від Венери на поверхні Сонця така мала у порівнянні з 

тінню Місяця? 
 
IV. Завдання додому. 
Скласти короткий звіт зі своїми враженнями та малюнками. 
Р.S. На фотографії видно частина диска Сонця з тінню планети 

Венера. Фотографія зроблена 8 червня 2004 року о 9 год 45 хв, 
фотоапаратом "Каnоn" -АЕ з таким же об'єктивом, з фокусною відстанню F 
= 50 мм на плівці "Коnіcа -100" з видержкою 500 і діафрагмою 11. 

Ще кращі фотографії можна одержати за допомогою цифрової 
фотокамери або відеокамери. 

 
 

Інтелектуальна гра „ Дебати” – технологія творчого розвитку 
особистості 

 

Доценко Л.І. 
 

Сучасна освіта ставить в центр всієї проблематики-особистість, 
можливість її всебічного розвитку. Проблема сучасної освіти це 
формування компетентнісних орієнтацій. На мою думку цю проблему 
зможе допомогти розв'язати інтелектуальна гра „Дебати" – технологія 
творчого розвитку особистості, бо культура двадцять першого століття - 
культура діалогу. 

Але культурі істинного діалогу , в якому народжуються відкриття , 
необхідно вчитися. Однією з відповідних навчальних програм є 
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Міжнародна програма „Дебати", яка набула широкої популярності серед 
шкільної молоді. 

Шкільні програми фактично не дають змоги навчити учня усного 
мовлення. Тому більшість дітей не вміє висловлювати свої думки, 
розгублюється виступаючи перед великою аудиторією. Такі виступи для 
багатьох пов`язані зі справжніми переживаннями, а обговорення 
дискусійного питання стає іноді майже стресовою ситуацією. Навчити 
вести дискусію зможе інтелектуальна гра „Дебати". Ця гра – це вид 
діяльності, який базується на природній цікавості людини. Вона є методом 
дослідження. 

Нові освітні технології ведення дискусії допомагають шкільній 
молоді при вступі до престижних вузів. Так члени дебатного клубу 
Карлівської ЗОШ І-ІП ступенів №3 Довгенко Інна, Цюпка Олена, Савенко 
Олександр є студентами престижних вузів Полтави, Києва, Харкова. 
Людині, яка не знає правил та принципів дебатів, складно визначити 
переможців гри. 

Як учитель гуманітарних дисциплін, беру активну участь у районних 
змаганнях гри „Дебати". Виступаю як тренер і як головний суддя цих 
змагань. Щоб провести суддівство на високому рівні, були розроблені 
критерії оцінювання кожного етапу гри , а також спеціальні суддівські 
бюлетені. На мою думку, вони є вдалими , бо дали змогу вибрати достойні 
команди в фінал районної гри і вдало представляти район на зональних та 
обласних етапах гри "Дебати". На протязі двох років наші команди є 
фіналістами обласних конкурсів. 

ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДО ГРИ „ДЕБАТИ". 
1. Формування команди: 

а/знайомство з правилами гри; 
б/ розподіл ролей між гравцями.  

2. Вибір теми.  
3. Підбір матеріалів: 

а/підручники, посібники, художня література; 
б/ Інтернет; 
в/ засоби масової інформації; 
г/ консультації фахівців. 

4. Розподіл матеріалів: 
а/ „за тему"; 
б/ „проти теми". 

5. Визначення ключових слів теми-дефініцій.  
6. Встановлення критерію, мети за якою відбуватиметься гра.  
7. Визначення лінії аргументації. 
Аргумент 1. Аргумент 2. Аргумент 3. 
8. Підсилення аргументів :доказами прикладами ,аналогіями .  
9.Підготовка запитань для перехресного опитування .Запитання повинні: 

а/підсилювати свою позицію; 
б/викликати під час відповіді заперечення; 
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в/викликати в опонентів сумнів у правоті своєї позиції.  
10.Навчитися розбивати аргументи і докази опонентів.  
11 .Навчитися аналізувати гру. Тобто концентрувати увагу суддів на 
вирішальних моментах гри.  
12.Навчитися правильно відповідати на запитання : 

а/є заперечувати своїй темі;  
б/ підсилити свою позицію.  
Кожна команда має 8 хв.  
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