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Передмова 
Модульний посібник висвітлює актуальні актуальні проблеми та 

науково-теоретичні основи змісту сучасної освіти. Освіта покликана зробити 
все можливе для стабілізації ситуації в суспільстві, переходу до 
конструктивної ефективної праці заради майбутнього нашої молоді.  Перед 
кожним працівником освіти стоїть завдання сформувати в молодих громадян 
прагнення до навчання впродовж усього життя, уміння вирішувати життєві 
проблеми, готовність до власного соціального успіху і бажання зробити 
особистий внесок у громадську державну справу. Сучасна школа повинна 
закласти в учнів глибокі теоретичні та природознавчі основи майбутньої 
професійної діяльності, життєво важливі компетенції.. Однією з проблем 
сучасного змісту освіти є перевантаження нових програм, підручників, 
енциклопедичний підхід до його структурування. Тому інтеграція змісту освіти 
є одним із шляхів підвищення її ефективності; при цьому учень має навчитись 
використовувати інформаційні технології, приймати рішення, критично 
мислити, орієнтуватись у правильному виборі професії на ринку праці. Лекційні 
матеріали модульного посібника відображають всі аспекти освітнього 
процесу. 

Післядипломна педагогічна освіта покликана здійснювати підготовку 
педагогічних працівників до викладання нових предметів у 12-річній школі, 
упровадження інноваційних технологій навчання, здійснення моніторингу 
якості освіти, зовнішнього незалежного оцінювання, тестування, профільного 
навчання тощо.  

Пропонований посібник відображає сучасний зміст та інноваційні 
системи навчання, які впроваджуються педагогічними працівниками: 
інтегрованого, профільного, розвивального навчання, проектних технологій, 
оцінювання навчальних досягнень учнів, комплексної оцінки дидактичного 
процесу. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) визначила 
напрямки розвитку освіти України, які наповнюють змістом сучасні 
педагогічні технології. 

Основні завдання науково-методичного посібника, який виходить у 
світ, – ознайомити слухачів курсів з проблемами відбору змісту сучасної 
освіти, висвітлити шляхи оптимізації освітнього процесу, показати 
особливості впровадження інтегрованого та профільного навчання, а 
також інтерактивних методів. 

Цей посібник – методична допомога слухачам курсів підвищення 
кваліфікації, мета яких оптимізувати пізнавальну активність, рівень 
теоретичної підготовки та передового педагогічного досвіду; він може бути 
використаний для самостійної роботи слухачів та для підготовки до заліків, а 
також у професійній підготовці студентів педагогічного вищого навчального 
закладу. Його основне завдання – сприяти реалізації творчого потенціалу 
особистості педагога, розвитку науково-теоретичного мислення та 
практичного досвіду. 

 П.І. Матвієнко 
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Пашко Л.Ф. 
Лекція 1. Науково-теоретичні основи змісту сучасної освіти 

 
Мета. Висвітлити наукові засади змісту сучасної освіти, її пріоритетні 
напрямки, ознайомити з психолого-педагогічними основами гуманізації 
навчально-виховного процесу в сучасних освітніх закладах та 
інтеграційними процесами в Україні. 

План: 
1. Поняття освіти та її змісту. 
2. Пріоритетні напрямки сучасної освіти. 
3. Інноваційні процеси в сучасній освіті. 
4. Психолого-педагогічні основи особистісно та компетентнісно 

орієнтованої освіти. 
5. Гуманізація навчально-виховного процесу в сучасних освітніх закладах. 
6. Інтеграція змісту освіти в європейський освітній простір та інтеграційні 

процеси в Україні. 
 

1. Поняття освіти та її змісту. 
Освіта являє собою прогресивну лінію руху людини від народження до 

смерті, тобто зміни її параметрів, властивостей і якостей у часі. По суті, 
освіта – це синонім понять “становлення особистості” і “виховання” (в 
широкому педагогічному сенсі цього слова). 

У науково-педагогічний обіг поняття освіти введено І.Г.Песталоцці 
(1746-1827). Протягом довгої історії розвитку системи і поняття освіти в 
педагогіці обговорювалися його різні аспекти, виникали іноді гарячі дискусії, 
наприклад, про формальну і матеріальну освіту. До розуміння суті освіти в її 
цілості дуже близько підійшли деякі російські педагоги, наприклад, К.Д. 
Ушинський. На жаль, до об’єктивного розуміння співвідношення двох 
названих екстремальних значень освіти і в наші дні прийшли далеко не всі 
педагоги... З цілого ряду причин еволюція поняття освіти як прогресивної 
галузі змін властивостей особистості в часі, як становлення особистості, 
виявилася складною. Більше того, поняття освіти в цьому сенсі було майже 
витіснено його синонімом – поняттям виховання (в широкому педагогічному 
сенсі). Термін “освіта” вживають двояко: для позначення і процесу, і 
результату становлення, формування особистості. 

Освіта-процес і результат навчання, виховання і розвитку 
особистості. 

Освіта – суспільно організований і нормований процес постійної 
передачі попередніми поколіннями наступним соціально значущого досвіду, 
що в онтогенетичному плані є процесом становлення особистості. В цьому 
процесі, який характеризується змістом, формами і методами, виділяються 
три основні аспекти: пізнавальний, який забезпечує засвоєння досвіду 
особистістю; виховання типологічних якостей особистості, а також фізичний 
і розумовий розвиток. 
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Зараз у повсякденному педагогічному мовленні все частіше вживають 
термін “навчально-виховний процес”, підкреслюючи його визнану 
двоєдність. Між тим, як показав Л.В.Занков, він триєдиний. Тому точніше 
освіту особистості можна було б назвати навчально-виховно-розвиваючим 
процесом. Ця триєдність особлива: процес навчання безпосередньо 
спрямований на засвоєння учнями досвіду. Виховання ж  і розвиток 
здійснюється опосередковано. Ось чому в результаті одного заняття можна 
виявити і зафіксувати зрушення в знаннях учнів. Зрушень же у вихованні і 
розвитку за одне заняття ми не виявимо. Цю ідею дуже добре виразив 
Л.В.Занков стосовно розвитку учнів: “Дидактика тепер вже не може 
обмежуватися ділянкою знань і навичок, якою б важливою не була ця 
ділянка. Необхідна розробка науково-педагогічних основ такої побудови 
навчального процесу, яка забезпечувала б результат у розвитку школяра. 
Отже, необхідно шукати нові принципи, правила, вимоги, які відповідали б 
цьому завданню. Оскільки розвиток учнів відбувається у процесі навчання, 
дидактичні принципи і вимоги, розраховані на засвоєння знань і навичок, 
забезпечують певний результат і в розвитку. Однак завдання полягає не в 
тому, щоб одержати якийсь результат, а в тому, щоб домогтися максимальної 
ефективності навчання для розвитку школярів. А виконання цього завдання... 
потребує спеціального розмірковування і побудови навчального процесу”. 

Аналогічно можна сказати і про виховання. Для того, щоб одержати 
максимальну ефективність навчання у плані виховання, необхідна спеціальна 
побудова освітнього процесу. Щодо розвитку структури суцільного процесу 
освіти необхідно врахувати три наступні принципові моменти. По-перше, 
необхідно відзначити, що основні виховні і розвиваючі можливості закладені 
у навчальному процесі. Їх повне використання забезпечує вирішення 
найважливіших виховних і розвиваючих завдань, тобто опосередковує 
виховання і розвиток особистості. По-друге, має рацію Л.В.Занков, кажучи, 
що далеко не всяка (з точки зору методів і організації) навчальна діяльність 
забезпечує оптимальні умови для виховання і розвитку особистості, 
необхідна уважна організація змісту освіти, відбір відповідних форм і методів 
навчання, щоб вирішити це завдання. По-третє, визнаючи, що навчальна 
діяльність є головною у справі освіти, не можна забувати про те, що через її 
специфіку вона повинна поєднуватися з іншими видами діяльності 
(виробнича праця, самоуправління, самодіяльність тощо). Без цього не 
можна, в принципі, забезпечити вирішення всіх виховних і розвиваючих 
завдань. 

Сучасні дослідники виділяють життєтворчі аспекти освіти. Зокрема, 
С.Ф. Клепко розглядає освіту “як повсякденну діяльність у стінах навчальних 
закладів чи поза ними, як частину реального світу, що спрямована на 
підготовку особистості до практичного оволодіння тими чи іншими 
екофактами, матеріальними та знаннєвими артефактами та певними 
технологіями життєтворчості”.  

Визначивши поняття освіти, можна перейти до визначення її змісту. Є 
різні підходи до визначення цього поняття. Але при цьому треба мати на 
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увазі, що зміст не є компонентом освіти у звичайному значенні цього слова. 
Зміст освіти – це скоріше неначе особливий “розріз” освіти, інакше кажучи, 
це освіта, але без врахування її методів і організаційних форм, від яких в 
даному разі абстрагуються. 

Зміст освіти – це той обсяг наукових знань та емпіричного досвіду, 
який виробило людство за всю історію розвитку. Разом з цим, – це зміст 
процесу прогресивних змін, властивостей і якостей особистості, необхідною 
передумовою чого є особливим чином організована діяльність. 

Зміст освіти – це зміст триєдиного цілісного процесу, що 
характеризується, по-перше, засвоєнням досвіду попередніх поколінь, по-
друге, вихованням типологічних якостей особистості, по-третє, розумовим і 
фізичним розвитком людини. Базовим видом діяльності є при цьому 
навчання, бо засвоєння досвіду – найближча і безпосередня мета освіти.  

Відомі дидакти М.М. Скаткін та І.Я. Лернер виділили такі аспекти у 
визначенні змісту освіти:  
1) систему знань про природу, суспільство, способи діяльності тощо, які 

забезпечують у свідомості учнів правильну діалектико-матеріалістичну 
картину світу; 

2) систему загальних, інтелектуальних і практичних навичок і вмінь, які є 
основою багатьох видів конкретної трудової діяльності; 

3) досвід творчої діяльності, що забезпечує здатність до подальшого 
розвитку суспільства та його культури (самостійність, перенесення знань, 
умінь і навичок у нову ситуацію тощо); 

4) досвід емоційно-вольового ставлення до світу. Разом з уміннями і 
знаннями він є основою формування наукового світогляду. 

С.Ф. Клепко визначає, що проблема змісту освіти, його структури, 
насамперед шкільної освіти, загострюється в умовах панівної парадигми 
сучасного наукового знання – поліморфізму знання, коли тенденція до 
єдності науки втрачає в умовах плюралістичного суспільства свою 
операційну цінність. Чи можливе наукове віднаходження закономірності 
визначення набору навчальних предметів, чи це, як і раніше, буде справою 
педагогічного мистецтва, інтуїції або волюнтаризму? Пошук розв’язання цієї 
проблеми потрібно вбачати не стільки в зануренні у дослідження структури 
науки і відповідного коректування навчальних планів, скільки у дослідженні 
структур повсякденного життя, і зокрема, проблематики життєвого світу і 
життєтворчості в рамках технологічного підходу, коли завдання школи 
вбачається не стільки в передачі знань, а в трансляції технологій.  

Таким чином, коротко можна так визначити зміст освіти: це зміст 
триєдиного цілісного процесу освіти особистості – засвоєння досвіду, 
виховання і розвиток. Якщо становлення особистості – це процес, 
детермінований генетичною програмою і тією частиною загальнолюдської 
культури, яку засвоює індивід, то освіта – це процес пізнання, виховання і 
розвитку, запрограмований з урахуванням того обсягу науки і культури, який 
визначається потребами суспільства; процес цілеспрямований, який визначає 
становлення особистості. Необхідно відзначити, що зміст освіти охоплює 
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таким чином не тільки зміст навчального матеріалу, але до певної міри спосіб 
навчальної діяльності, методи і форми навчання, оскільки якості особистості, 
зміст виховання і розвитку значно залежать не тільки від того, що вивчається, 
але й від того, як вивчається. 

У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що освіта – основа 
особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. 
Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, 
культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і 
нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. 
Вона є стратегічним руслом поліпшення добробуту людей, забезпечення 
національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності 
держави на міжнародній арені. 

За роки незалежності на основі Конституції України визначено 
пріоритети розвитку освіти, створено відповідну правову базу, здійснюється 
практичне реформування галузі згідно з Державною національною 
програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століття”). 

Водночас стан справ у галузі освіти, темпи та глибина перетворень не 
повною мірою задовольняють потреби особистості, суспільства і держави. 
Глобалізація, зміна технологій, перехід до постіндустріального, 
інформаційного суспільства, утвердження пріоритетів сталого розвитку, інші 
властивості сучасної цивілізації зумовлюють розвиток людини як головну 
мету, ключовий показник і основний важіль сучасного прогресу, потребу в 
радикальній модернізації галузі, ставлять перед державою, суспільством 
завдання забезпечити пріоритетність розвитку освіти і науки, 
першочерговість розв’язання їх нагальних проблем. 

Шляхи оптимізації змісту сучасної освіти: 
1. Інтеграція – узагальнення навчальної інформації. На цій ідеї був створений 
курс „Довкілля” (можна вивчати не всі закони і поняття всіх наук, а тільки 
основні, яких не так уже й багато – закони збереження, циклічності, 
спрямованості, переходу кількості в якість та ін.). 

2. Диференціація – глибоко індивідуалізований підхід до кожної особистості 
з метою організації її успіху. На цій основі з’явилась нова галузь науки – 
особистісно орієнтована освіта. 

3. Профілізація – базується на поглибленому вивченні предмета чи декількох 
з перспективою майбутнього вибору професії. 
2. Пріоритетні напрямки сучасної освіти. 

Ці напрямки визначені в Національній доктрині розвитку освіти. Мета 
державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для 
розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, 
вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися 
протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури 
та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, 
незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну 
складову європейської та світової спільноти.  
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Пріоритетними напрямками державної політики щодо розвитку 
освіти є: 
– особистісна орієнтація освіти; 
– формування національних і загальнолюдських цінностей; 
– створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти; 
– постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації 

навчально-виховного процесу; 
– розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя; 
– пропаганда здорового способу життя; 
– розширення україномовного освітнього простору; 
– забезпечення освітніх потреб національних меншин; 
– забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної 

самореалізації педагогічних, науково-педагогічних працівників, 
підвищення їхнього соціального статусу; 

– розвиток дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти у сільській 
місцевості та професійно-технічної освіти; 

– органічне поєднання освіти і науки, розвиток педагогічної та 
психологічної науки, дистанційної освіти; 

– запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; 
– створення індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне 

забезпечення ними навчальних закладів; 
– створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного 

забезпечення; 
– інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх 

просторів. 
3. Інноваційні процеси в сучасній освіті. 

Інновація освіти – це цілеспрямований процес часткових змін або це 
цілеспрямована зміна, що полягає у появі нової технології або в зміні 
 принципів, на яких ґрунтується функціонування якоїсь системи навчання. 

Безперервна педагогічна освіта перебуває в постійному оновленні й 
удосконаленні, їй притаманні динамізм, гнучкість, удосконалення якості 
змісту, навчальних планів, програм і підручників, інноваційних систем 
навчання та педагогічних технологій. 

Основні сучасні інноваційні системи навчання, які впроваджуються 
методичними та педагогічними працівниками освіти: 
– особистісно зорієнтованого навчання; 
– компетентнісно зорієнтованого навчання; 
– інтерактивних технологій навчання; 
– інтегрованого навчання; 
– профільного навчання; 
– проектних технологій; 
– розвивального навчання (зокрема, проблема наступності); 
– оцінювання навчальних досягнень учнів, зокрема комплексна оцінка 

дидактичного процесу. 
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4. Психолого-педагогічні основи особистісно та компетентнісно 
орієнтованої освіти. 

Особистісно зорієнтований підхід в своєму особистісному компоненті 
стверджує, що в центрі навчання знаходиться учень, його мотиви, цілі, 
неповторний психологічний склад. Виходячи з інтересів учня, рівня його 
знань і умінь, учитель визначає мету знань і корегує освітній процес, 
керуючись розвитком особистості учня. 

Учитель повинен відрефлексувати наявний вихідний рівень знань, а 
потім оцінити свої успіхи – наявний рівень зростання. При цьому всі 
методичні засоби (організація навчального матеріалу, прийоми, засоби, 
вправи заломлюються через призму особистості учня, його мотивів, потреб, 
здібностей, інтелекту), адресовані до учня, повинні стимулювати його 
особистісно інтелектуальну активність без зайвого фіксування помилок, 
промахів, невдач. Тим самим формулюється подальший розвиток техніки 
учнів, їх пізнавальних процесів, особистісних якостей, діяльнісних 
характеристик.  

Особистісно зорієнтований підхід передбачає організацію процесу 
навчання як організацію навчальної діяльності учнів і переорієнтацію цього 
процесу на постановку і розв’язання навчальних задач самими учнями. При 
цьому педагогові належить визначити номенклатуру навчальних задач і дій, 
їх ієрархію, надати учням орієнтовану основу і алгоритм виконання, озброїти 
їх узагальненими засобами і прийомами навчальної діяльності в засвоєнні 
нових знань. З цієї точки зору цікавими є висловлювання Л.С.Виготського: 
“Вчитель, з наукової точки зору, – тільки організатор соціального виховного 
середовища, регулятор і контролер його взаємодії з кожним учнем”. 

Особистісно зорієнтований підхід визначає зміни характеру об’єкта і 
процесу навчання, а також основної схеми взаємодії вчителя, викладача і 
учня. Замість схеми взаємодії вчитель-учень, де вчитель викладач – суб’єкт 
педагогічного впливу і керування, а учень – об’єкт впливу, повинна знайти 
місце схема суб’єкт – суб’єктного рівнопартнерського навчального 
співробітництва вчителя, викладача і учнів в сумісному дидактично 
організованому викладачем розв’язанні навчальних задач. Спілкування з 
учителем розглядається як співробітництво в розв’язанні навчальних задач 
при організуючій, координуючій і позитивно стимулюючій ролі учителя, 
викладача. Позитивним є співробітництво самих учнів у розв’язанні 
навчальних задач для того, щоб формувався колективний суб’єкт і 
реалізувався принцип комунікативності навчання. 

Розглянемо головні положення особистісно зорієнтованого підходу, 
сформульовані директором інституту проблем виховання АПН України, 
академіком І.Д. Бехом: 
– особистісно зорієнтоване виховання передбачає мету формування і 

розвитку у дитини особистісних цінностей. Лише вони завдяки своїм 
сутнісним показникам спроможні виконувати функцію вищого критерію 
для орієнтації індивіда у світі й опори для особистісного самовизначення; 
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– лише особистісно зорієнтованому вихованню під силу досягнення 
особистісно розвивальної мети, оскільки воно спрямоване на 
усвідомлення вихованцем себе як особистості, на його вільне й 
відповідальне самовираження. Це неможливо без поважного, 
добродійного ставлення до дитини з боку значущих для неї дорослих; 

– особистісно зорієнтоване виховання дає змогу вихованцеві краще 
функціонувати як особистості. Такий ефект є наслідком того, що і 
вихователь, і вихованець працюють у єдиному емоційно-чуттєвому 
діапазоні, що запобігає психічному напруженню як результату 
переживання небезпеки від неделікатного вторгнення дорослого в 
дитячий світ. Тут дитина щоразу відчуває, що зустріч з вихователем 
відкриває для неї нові можливості як щодо емоційних вражень, так і до 
спілкування та вільної поведінки. 

Інноваційність особистісно зорієнтованого навчання полягає в тому, 
що здійснюється перетворення учня в суб’єкт дій та відношень навчально-
виховного процесу. Визначимо ознаки особистості, яка здатна адекватно 
діяти: 
– особистість орієнтується в обставинах, визначає мету своїх дій, сприймає 

навчально-виховні задачі як особистісно важливі; 
– особистість здатна скласти план власних дій досягнення визначеної мети. 

Слід підкреслити, що традиційний навчально-виховний процес має 
своїм пріоритетом навчання, тоді як особистісно зорієнтоване – учіння. 
Метод учіння, за дослідженнями сучасної психології, є не одержання знань, а 
засіб, що дозволяє розкрити учіння як суб’єктну діяльність. 

Національна доктрина розвитку освіти спрямована на перехід на новий 
тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоздатність у 
європейському просторі, формування покоління молоді, що буде захищена і 
мобільна на ринку праці, здатна робити духовно-світоглядний вибір, мати 
компетентності для інтеграції в суспільстві, бути здатною навчатися все 
життя. 

Сучасні тенденції формування змісту освіти, нормативна база 
визначається Законом України „Про загальну середню освіту”, Державним 
стандартом, що включає 7 основних галузей: „Мови та літератури”, 
„Суспільствознавство”, „Математика”, „Природознавство”, „Естетична 
культура”, „Здоров’я та фізкультура”, „Технології”. 

Комплекс знань, умінь та навичок є підґрунтям для набуття необхідних 
життєвих компетентностей. Реформування освіти в Україні є частиною 
оновлення освітньої системи за останні 20 років в європейських країнах. 
Набуття знань, умінь та навичок – трансформація в компетентності – 
сприяє розвитку технологій, розвитку гармонії та взаємодії з технологічним 
суспільством. Поняття компетентності базується на знаннях. 
Компетентність має бути результатом навчання. Проблема сучасного змісту 
освіти – учень має навчитись використовувати інформаційні технології, 
критично мислити, приймати рішення, орієнтуватись на ринку праці. Такий 
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зміст освіти не достатньо відповідає потребам суспільства та ринку праці, не 
спрямований на набуття необхідних життєвих компетенцій. 

За останні 10 років спостерігається переобтяження нових програм, 
підручників, енциклопедичний підхід до структурування змісту освіти. 
Одним із шляхів оновлення змісту освіти і інтеграція до європейського та 
світового освітнього простору є орієнтація навчальних програм на набуття 
ключових компетентностей та на створення ефективних механізмів їх 
впровадження. Тому актуальною є  орієнтація на створення програм та 
педагогічних технологій з інтерактивним та компетентним підходом. 
Ключові компетентності враховуються при оцінці навчальних досягнень 
учнів. Компетенції в різних галузях стандарту сформульовані нечітко, 
найбільш суттєво – для іноземної мови. Доцільно звернутись до досвіду 
Європейських країн. “Ключові компетентності чи компетенції” – поняття 
багатогранне і є предметом дискусій. Рада Європи включає в них: комплекс 
знань, цінностей, ставлень, навичок; міжнародний департамент стандартів 
висвітлює індикатори компетентності – знання, уміння, навички та навчальні 
досягнення. Організація економічного співробітництва і розвитку відзначає, 
що зараз бракує однозначності у визначенні поняття компетентності. У 
рамках федерального статистичного департаменту Швейцарії та 
національного центру освітньої статистики США і Канади було 
започатковано програму: “Визначення та відбір компетентності: теорія та 
концептуальні засади”. 

Уже визначені ключові компетентності: здатність працювати в 
команді, застосування інформації та комунікації технологій, критично 
мислити, розв’язувати конфлікти та ін; здійснюється компетентісно-
орієнтований підхід до формування змісту освіти. Ведеться дискусія у рамках 
країн-учасників організації економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСД), дослідження, вибір ключових компетентностей у країнах світу, 
класифікація, порівняльний аналіз, рекомендації щодо покращення якостей 
змісту освіти. Сучасний зміст освіти базується на принципах науковості, 
полікультурності, світського характеру освіти, системності, гуманізму, 
демократії. 

Поняття ключових компетентностей застосовують для визначення 
компетентностей, що дають можливість особистості ефективно брати 
участь у багатьох соціальних сферах і які роблять внесок у розвиток якості 
суспільства та особистісного успіху. Ключові компетентності (КК) ставлять 
основний вибір найзагальніших понять, які мають бути деталізовані як 
знання, уміння, навички, цінності та відносини за навчальними галузями та 
життєвими сферами учнів. 

Одним з найважливіших теоретичних узагальнень щодо визначення 
понять КК є визначення представниками ОЕСР трьох категорій КК як 
концептуальної бази: автономна діяльність; інтерактивне використання 
засобів освіти; вміння функціонувати в соціально гетерогенних групах. 
Країни – члени ОЕСР – практикують оцінювання компетентностей за 
допомогою міжнародних тестів. Ними було закладено оцінювання змістових 
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компетенцій: мотивації, ставлення до навчання, вміння застосовувати 
комп’ютер, саморегуляторного навчання. 

У результаті 10-річної дискусії було виявлено: ключові компетентності 
містять комплекс різних компонентів – ЗУН взаємовідносин, цінностей, що 
становлять особистість та суспільні аспекти життєдіяльності; багатьма 
країнами членами ОЕСР була прийнята класифікація ключових 
компетентностей як умова впровадження освіти впродовж життя. 
Концептуальні положення увійшли до рекомендацій міжнародної спільноти. 

Українська освіта починає оперувати поняттям компетентності в тому 
ж сенсі. Була спроба закласти досягнення учнями компетентностей в основу 
освітніх галузей у стандарті освіти. Але ще немає системного підходу до 
компетентностей та ключових компетентностей, що необхідно для 
забезпечення інтеграції освіти до загальноосвітніх процесів. 

Однак вже проведене узагальнення процесу формування ключових 
компетентностей у європейських країнах (Австрія, Бельгія, Німеччина, 
Фінляндія, Нідерланди) за трьома блоками: соціальні, мотиваційні, 
функціональні. 

Перші кроки впровадження ключових компетентностей в освітній 
процес у вітчизняній школі: залучення до обговорення ключових 
компетентностей на всіх рівнях, у тому числі входження до міжнародної 
мережі “Визначення та відбір компетентності” – 18 країн; визначення і 
обґрунтування поняття ключові компетентності; інтеграція ключових 
компетентностей до змісту освіти; інформування про компетентний підхід 
через систему підготовки вчителів та підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників; інтеграція ключових компетентностей до процесу оцінювання 
навчальних досягнень учнів. 

Діяльність Ради Європи на освітніх проектах європейського мовного 
портфеля спрямована на вивчення мов та запровадження мовної політики 
країн-членів Європейського Союзу. 

 
5. Гуманізація навчально-виховного процесу в сучасних освітніх закладах. 

Нинішні соціально-політичні реалії в нашій державі, закріплені в її 
Конституції, створюють об’єктивні передумови для розбудови освітньої 
системи на засадах гуманізму. Трансформація існуючої освіти 
характеризується поняттям гуманістичної освіти. 

Термін “гуманізація” походить від слова “гуманізм” і згідно з 
енциклопедичним словником означає “визнання цінності людини як 
особистості, її права на вільний розвиток і виявлення своїх здібностей”. 

Ш.Амонашвілі зазначає, що “якщо педагог не бачить у дитині людини 
– це і є бездітна педагогіка”. 

У концепції національного виховання гуманізація віднесена до 
основних принципів національного виховання. Згідно з цим документом вона 
являє собою “створення умов формування якостей та здібностей дитини, 
гуманізацію взаємин між вихователем і вихованцями, повагу до особистості, 
розуміння її запитів, інтересів, виховання гуманної особистості”. 
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Отже, успіх навчання тісно пов’язаний з гуманізацією навчання. Це 
означає:  

– утвердження учня в ролі суб’єкта навчально-виховного процесу; 
– переорієнтацію психології вчителя на розуміння того, що школяр не 

слухняний матеріал, з якого за допомогою цілеспрямованих 
педагогічних впливів можна сформувати будь-що, а це активний індивід, 
який може піддаватися впливам лише тоді, коли того захоче; 

– перехід від навчання з примусу до самонавчання. 
Великого значення набувають організаторська і консультативна 

функції педагога. Гуманізувати навчально-виховний процес означає створити 
такі умови, за яких дитина не може вчитися погано. Розглянемо основні 
складові, що забезпечують такі умови. 

Забезпечення атмосфери психологічного комфорту, “психологічної 
безпеки”. Гуманна педагогіка заснована на вірі в дитину, вона передбачає 
прийняття вихованця таким, яким він є, з усіма позитивними і негативними 
рисами. Створення ситуації успіху передбачає пред’явлення лише посильних 
для школярів вимог. 

Гуманізація педагогічної праці та взаємин у колективі. Щоб учитель 
був гуманним до дітей, він сам повинен відчувати таке ж ставлення до себе. 
Отже, мова йде передусім про гуманізацію стилю керівництва педагогічним 
колективом, яка передбачає об’єктивну і справедливу оцінку праці вчителів, 
уваги до їх особистих проблем, підвищення довір’я до них. Гуманізації 
взаємин у шкільних колективах сприяє збагачення духовного життя вчителя. 

Гуманізація способу життя школи. Всі організації, побутові, 
нормативні, режимні аспекти життя школи повинні забезпечувати 
найсприятливіші умови для життєдіяльності вихованця. 

Гуманізація взаємин між учнями в школі. Загальновідомо, що головна 
роль у формуванні моральних якостей особистості належить не самій по собі 
праці або навіть колективній творчій діяльності. Взаємини між людьми в 
процесі цієї діяльності формують особистість. Отже, виховання гуманізму в 
учнів – це перебудова гігантського комплексу взаємин між учнями на основі 
доброзичливості, милосердя, довір’я, співробітництва. Причому важливо 
добиватися такої згуртованості учнівського колективу, за якої у складних 
ситуаціях кожний знає, що всі будуть діяти за законами братерства, 
людяності й поваги до особистості. Не повинні залишатися поза увагою 
прояви байдужості, лицемірства, жорстокості, неповаги до вчителів, 
товаришів. 

Гуманізація взаємин у системі “вчитель-учень”. Ці дві сторони не 
розривні, гіпертрофія однієї з них завдає шкоди самій дитині. Доброта без 
вимогливості – це, по суті, байдужість до дитини, до її долі. Але й 
вимогливість без поваги до дитини перетворюється у прискіпливість, а іноді 
й самодурство. 

Є багато важливих аспектів гуманізації взаємин між учителями і 
учнями. Це, насамперед, підвищення так званої оцінної культури вчителів, 
розвиток педагогічного такту. Взаємини вчителів і учнів залежить від 
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об’єктивності, справедливості, тактовності в оцінці не тільки навчальної 
діяльності, а й кожного вчинку дитини. 

Гуманізація навчання. Це створення таких умов навчання, за яких 
поважається людська гідність школярів, забезпечується їхня зацікавленість у 
кінцевих наслідках на основі рівноправного співробітництва з педагогом. 

Отже, мова йде про подолання відчуження особистості від навчального 
матеріалу, що спостерігається у досвіді багатьох учителів-новаторів. 
Найбільш характерним для них є те, що навчання стає доброзичливим, 
творчим спілкуванням учителя й учня, спільним пошуком істини. 

Здавалося б, вже з першого погляду зрозуміло, що ефективний 
розвиток забезпечують технології, притаманні гуманістичній парадигмі. 
Адже саме вони розвивають її особистісні якості. Але все не так просто, адже 
технологічний підхід виник саме в науково-технічній парадигмі. Необхідним 
результатом будь-якої технології є успіх у навчанні і одночасно розвиток 
мислення, інтелекту та інших пізнавальних процесів. Традиційна освітня 
парадигма вважає учня технологічним об’єктом, яким можна керувати за 
допомогою зовнішніх впливів, стандартів, нормативів. А це дає уявлення про 
ідеальні, універсальні педагогічні технології, які можуть вирішити головну 
проблему – успішності навчання для всіх учнів. Відмінність у тому, що 
технології гуманістичного спрямування акцентують увагу на 
особистісносмисловій сфері учнів, на їх відчуттях, переживаннях, 
усвідомленні цінностей, саморозвитку і самостворенні.  

Зараз існує широкий спектр гуманістичних підходів до організації 
успіху у навчанні – особистісно орієнтований, відносницький, діяльнісний, 
національний, середовищний тощо. Нам імпонує думка про те, що тільки 
творче поєднання різних підходів дає ефективні результати організації успіху 
в навчанні. 

Суттєвим є те, що педагогу, який керується гуманістичною 
парадигмою, технологізувати навчальний процес значно важче. Цей процес 
повинен бути спрямований на центральну фігуру – учня. Навчання має 
відповідати його цінностям та інтелектуальним здібностям. Учитель 
покликаний полегшувати процес учіння, створювати атмосферу взаємної 
довіри, живого спілкування. Оволодіння новими знаннями має здійснюватися 
в атмосфері радості, захопленості, емоційного комфорту. Таке учіння 
супроводжується позитивними інтелектуальними, моральними, естетичними 
переживаннями. Зіткнення думок, поглядів, позицій, наукових підходів, 
пошук істини, проектування різних можливих рішень, пізнавальних завдань є 
результатом творчості і учня, і вчителя. Основна установка при цьому – 
ціннісно-смислова рівність дорослого і дитини в праві пізнавати світ без 
обмежень. Точкою відліку при такому підході є людина і її рух у просторі і 
часі відносно самої себе. Цей підхід обумовлює іншу шкалу вимірів 
діяльності педагога, в такому контексті на перший план виходить динаміка 
індивідуально-особистісних властивостей кожного учня. 

6. Інтеграція змісту освіти та інтеграційні процеси в європейський та 
світовий освітній простір. 
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Інтеграція змісту освіти передбачає об’єднання знань в цілісну систему. 
Інтеграційні процеси в навчанні полегшують працю учня, сприяють 
об’єктивному, оптимальному сприйняттю інформації, розвивають аналітичне 
та синтетичне мислення. 

Інтеграційні процеси – необхідна умова розвитку критичного 
мислення, яке включає в себе минуле й майбутнє, думки та емоції, 
теоретичний та емпіричний досвід, репродуктивне, творче, дійове, наочно-
образне і словесно-логічне мислення. 

Інтеграція змісту освіти сприяє об’єднанню її галузей і разом з тим 
приводить до взаємопроникнення, поширення основних законів науки в інші 
її області, до укрупнення фрагментів знань та ін. У науці можна виділити 
найзагальніші закономірності, які можуть бути основою для інтеграції знань 
про природу. 

Аналіз вживання міждисциплінарного терміну “інтеграція” в освітній 
практиці і наукових теоріях на основі наведеного вище емпіричного  
матеріалу показує, що він трактується переважно:  
а) як “об’єднання”, “взаємопроникнення”, “переплетіння”, “взаємовплив” 
понять і теорій різних галузей знань (інтеграція знань); 

б) як об’єднання в свідомості індивіда чуттєвих і раціональних образів 
[Фер’є], як асиміляція свідомістю різних знань у сукупності її власних 
моделей [Піаже, 1994; Пейперт, 1989]; як включення різноманітної 
інформації в ментальні структури, в наявний соціальний запас знань учнів 
(психологічна інтеграція); 

в) як процес відповідної взаємодії між суб’єктом і об’єктом, як 
характеристика соціалізації особистості учня (соціально-психологічна 
інтеграція). 

Сучасні процеси демократизації суспільства відкрили можливості до 
реальної інтеграції України в європейський освітній простір. Однак, 
здійснення такої інтеграції не можливе без приведення моделі, структури, 
змісту, а також критеріїв майбутніх фахівців до стандартизованих 
загальноєвропейських вимог. 

Болонський процес (назва походить від університету Болонья, Італія, 
де були досягнуті відповідні домовленості) полягає у запровадженні єдиних 
критеріїв і стандартів, які застосовуються у європейському просторі. Його 
головна мета полягає в консолідації зусиль наукової та освітянської 
громадськості й урядів країн Європи для істотного підвищення 
конкурентноздатності європейської вищої освіти і науки у світовому вимірі, 
також для підвищення ролі цієї системи у соціальних перетвореннях. 

Модернізація системи вищої освіти в Україні (Закон “Про вищу освіту” 
та низка нормативних актів Міністерства освіти і науки України) має деякі 
спільні ознаки з Болонським процесом (введена ступенева система освіти), 
але за більшістю напрямів йому ще не відповідає. 

Процес структурного реформування національних систем освіти, зміни 
освітніх програм і інституційних перетворень має відбуватися за такими 
головними напрямками: прийняття зручних та зрозумілих градацій дипломів, 
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ступенів і кваліфікацій; уведення двоступеневої системи освіти; 
впровадження єдиної системи кредитних одиниць; визначення та дотримання 
європейських стандартів якості освітніх послуг; усунення перепон для 
розширення мобільності студентів, викладачів, дослідників та управлінців 
вищої школи. 

У висновках Консультативного комітету промислових досліджень 
Європейської комісії Євросоюзу заявлено, що без конкурентноспроможної 
системи освіти не може бути конкурентноспроможної економіки. Ця теза є 
актуальною й для нашої країни, для підвищення добробуту наших громадян. 
Освіта, наука, виробництво – це ті опори, на яких має будуватися нова 
стратегія держави, адже освітня сфера в передових країнах давно стала 
основою економічного зростання: кожна одиниця затрат на освіту дає віддачу 
1,7 – 1,9 одиниць виробленого ВВП. Головним фактором розвитку в ХХІ 
столітті стає накопичення не матеріальних благ, а знань, досвіду, вмінь, 
дбайливе ставлення до здоров’я. 

Завдання для самоконтролю 
1. Пріоритетні напрямки сучасної освіти. 
2. Інноваційні процеси в сучасній освіті. 
3. Інтеграція змісту освіти в європейський освітній простір та інтеграційні 

процеси в Україні. 
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Пашко Л.Ф. 
Лекція 2. Принципи, методи, прийоми та засоби навчання в сучасній 

освіті 
 

Мета: висвітлити сучасні підходи до реалізації дидактичних 
принципів, відбору методів, прийомів та засобів навчання, 
охарактеризувати дані поняття та інтерактивні технології навчання. 

План: 
1. Поняття „ прийоми” та” методи” навчання в сучасній педагогіці. 
2. Класифікація принципів та методів навчання. 
3. Характеристика методів навчання. 
4. Інтерактивні методи навчання. 
5. Критерії добору і поєднання методів навчання  

 
Теорія навчання, дидактика, грунтується на певних закономірностях, 

які виражаються у принципах. Принцип навчання- це правило, основне 
положення якого треба дотримуватись вчителю у професійній діяльності. 
Ю.К. Бабанський визначає і характеризує принципи навчання у 
співвідношенні з основними категоріями і компонентами навчання. 
Наприклад: 

зміст освіти  – принципи: науковості, зв’язку навчання з життям, 
систематичності, послідовності й доступності;  

методи, прийоми і засоби навчання – принципи: наочності, 
свідомості, активності навчання,  поєднання різних методів, а також 
засобів навчання залежно від завдань і змісту навчання; 

результати навчання – принцип міцності, свідомості і дієвості 
результатів навчання, виховання і розвитку. 

Перша спроба створення системи дидактичних принципів належить 
Я.А. Коменському. Значний внесок у розробку  та обгрунтування 
психологічної сутності  вніс  К.Д. Ушинський.  Пізніше, в 20-му столітті, 
були розроблені принципи,що відповідали  умовам та потребам суспільсва. 
(В.Є.Гмурман,М.А.Данилов, М.М. Скаткін).  В українській  педагогіці  
(В.І.Лозова., А.М.  Алексюк) виділили методолого-евристичну  функцію 
принципів навчання. На сучасному  етапі розвитку освіти  принципи  мають 
забезпечити  цілісність  процесу навчан 

В педагогічній науці проблема методів навчання залишається досить 
актуальною. Навчання і виховання особистості в наш час повинні спонукати 
її саморозвиток і самонавчання. Основними принципами цього процесу є 
диференціація та індивідуалізація навчання. Гуманістичні цінності освіти 
визначають особистісно-орієнтоване навчання, нову педагогічну етику, 
багатоваріативність методик та перспективних технологій. Тому питання 
вибору методів навчання є особливо важливим для сучасного вчителя. 

Метод (від гр. methodos) — шлях, спосіб діяльності спрямований на 
досягнення певної мети. 
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Методом навчання називають спосіб взаємодії вчителя і учня, 
спрямований на вирішення завдань освіти. 

Методи, прийоми та засоби навчання — це знаряддя праці вчителя. 
А.С. Макаренко образно назвав метод інструментом доторкання до 
особистості. У цьому сутність методу. Оскільки методи разом із принципами 
та формами навчання відповідають на питання «Як навчати дітей?», інтерес 
теорії й практики до цього дидактичного поняття є очевидним. 

Методи визначаються як: 
• спосіб упорядкованої, взаємно пов'язаної діяльності викладача й учнів, 
спрямованої на вирішення завдань освіти (Ю.К. Бабанський); 

• способи спільної діяльності вчителя і учнів, спрямованої на розв'язання 
завдань навчання (Г.І. Щукіна). 

Методи, що застосовує вчитель,—це способи передачі знань учням і 
управління їх пізнавальною діяльністю. 

Методи, що застосовує учень, — способи набуття знань, умінь, 
навичок і розвитку пізнавальних здібностей (І.Т. Огородников). 

Як способи взаємодії вчителя й учнів визначає методи А.М. Бойко. 
Оскільки сутність методів навчання не обмежується лише 

«однобічною діяльністю вчителя, а учень розглядається як суб'єкт 
педагогічного процесу, то, згідно з нашою концепцією, методи навчання — 
це способи взаємодії педагога і школяра, спрямовані на вирішення 
навчально-вихованих завдань. Методи навчання —багатоякісне і 
багатовимірне педагогічне явище. Воно характеризується взаємопов'язаною 
діяльністю принаймні двох суб'єктів, має внутрішній і зовнішній аспекти, а 
також перебуває в постійному розвитку. На наявність багатьох сторін у 
цьому понятті і доцільність використання для його характеристики великої 
кількості дефініцій указує A.M. Алексюк. 

Прийоми навчання — це елементи певного методу чи методів. На цій 
основі методи нерідко визначають як сукупність методичних прийомів. 
Отже, будь-який метод складається з прийомів. Доцільно також визначити 
таку категорію, як засоби завчання. Це джерела навчальної інформації, 
навчальне обладнання, прилади, ТЗН. Засоби навчання включають усе те, за 
допомогою чого вчитель навчає, а учень навчається (підручники, 
кодоскопи,проектори, таблиці, ручки, парти, зошити, лабораторне 
обладнання, посібники, -діафільми, кіно, телебачення, комп'ютери тощо). 
Поняття «засоби навчання» вживається й у ширшому значенні — як способи 
досягнення мети навчання (методи, прийоми, власне засоби, методика, 
техніка вчителя, мистецтво навчати, форми організації навчання тощо). 
Отже, щоб успішно викладати, недостатньо знати свій предмет. Необхідно 
володіти всіма засобами навчання. 

Продуктивною, на наш погляд, є висунута A.M. Алексюком ідея 
співвідношення методів навчання і методів науки. І.Я. Лернер протиставляє 
методи учіння і методи навчання. A.M. Алексюк вважає це неправомірним. 
Безсумнівно, є те, що об'єднує поняття «загальні методи навчання» і 
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«загальнонаукові методи пізнання».:і те, що роз'єднує їх. Подібні питання 
дискусійні і потребують подальших досліджень. 

На початку розвитку людського суспільства навчання молодого 
покоління відбувалося безпосередньо в процесі праці і ґрунтувалось на 
методі наслідування. З виникненням шкіл превалюючими методами спочатку 
були словесні, догматичні методи, що панували в середньовічній школі і 
ґрунтувались на заучуванні. В епоху великих відкриттів з'явилась потреба в 
знаннях,; придатних для використання в житті. Це, в свою чергу, викликало 
появу методів наочного навчання, які допомагали застосовувати знання на 
практиці. В школах для вихідців з різних верств знаходять відображення різні 
методи навчання, для привілейованих—такі, що сприяють розвитку 
мислення, самостійності, активності; у масових школах—ті, що спрямовані 
на вузький практицизм. Взагалі ж методи завжди були пов'язані з 
закономірностями суспільного розвитку-рівнем розвитку продуктивних сил, 
що знаходить відображення в загальній меті виховання та змісті освіти. 

У середньовічній школі методи навчання характеризувалась 
догматизмом . схоластикою і були вкрай неефективними. Цілком 
закономірно, що Я.А. Коменський, обґрунтовуючи класно-урочну систему, 
зосередив увагу насамперед на розвінчуванні численних недоліків 
схоластичної освіти. Головним з цих недоліків він вважав примусовість 
навчання і механічне заучування учнями догматичних тверджень. В усіх 
школах тієї епохи застосовувались тілесні покарання учнів—надійний засіб 
зміцнення примусовості навчання; 

Я.А. Коменський свідчив, що шкільні роки його, як і десятки тисяч 
інших, були даремно розтрачені на схоластичну нісенітницю. У лікуванні 
«застарілих хвороб» школи він надавав великого значення, зокрема, наочним 
методам навчання. Коменський справедливо вважав, що методи навчання 
мають пробуджувати в учнів інтерес до знань, бажання навчатись. У 
«Великій дидактиці» (розд. 18) він зазначав: «Яке б заняття не розпочинати, 
потрібно перш за все збудити в учнів серйозну любов до нього, довівши 
перевагу цього предмета, його користь, приємність і що тільки можна». 

У XVIII-XIX ст. боротьбу з догматизмом і примусовістю методів 
навчання успішно продовжили Ж.-Ж. Руссо, І.Г. Песталоцці, Г.С. Сковорода, 
Я.П. Козельський, А. Дістервег, М.В. Остроградський, К.Д. Ушинський, Л.М. 
Толстой та інші видатні просвітителі й педагоги. 

На вибір методів навчання впливає багато чинників. Педагог при 
цьому враховує вік учнів, особливості навчального предмета, навчальні цілі 
та завдання тощо. Методи суттєво відрізняються від принципів, реалізація 
яких є обов'язковою у процесі навчання, незалежно від предмета, рівня 
підготовки учнів та мети навчання. Принципи встановлюються на основі 
закономірностей, притаманних процесові навчання, і тому визначають всю 
діяльність учителя, тим часом, як методи визначають лише способи 
досягнення навчальних цілей і завдань. Незалежно від ролі, яку в різні 
періоди розвитку освіти відіграли ті чи інші методи, жоден з них, 
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використаний сам по собі, не забезпечує потрібних результатів. Вагомих 
результатів можна досягти лише за використання системи різних методів. 

 
2. Класифікація методів навчання 
У наш час серед дидактів немає єдиної думки щодо класифікації 

методів навчання. Робляться все нові спроби класифікувати наявні методи 
навчання. У кожній класифікації важливим є те, що береться за її основу. Так, 
К.Д. Ушинський взяв за основу характер мислительної діяльності й 
виокремив такі методи: аналіз, синтез, порівняння, індукцію, дедукцію, 
аналогію. 

Е.Я. Голант і С.І. Перовський у 60-ті роки обґрунтували такі методи: 
словесні, наочні, практичні. І.Т. Огородников виділяє ті ж методи, беручи за 
основу джерела інформації й передачі знань. 

Значний вклад у розроблення проблеми класифікації методів навчання  
внесли українські дидакти. Серед них слід виділити A.M. Алексюка. Ним 
розкрита власна концепція загальних методів навчання у загальноосвітній 
школі, обґрунтована класифікація за джерелами знань і рівнем самостійності 
учнів у навчальній діяльності. 

В.О. Онищук класифікує методи навчання, враховуючи етапи 
засвоєння знань: сприймання, осмислення, закріплення, застосування на 
практиці, контроль і корекцію. В.Ф. Паламарчук і В.І. Паламарчук 
запропонували модель класифікації за джерелами знань, рівнем пізнавальної 
активності і самостійності учнів, а також за логікою навчального пізнання. 

Деякі зарубіжні дидакти розглядають методи навчання за характером 
спілкування та активності учнів. К. Сосницький виділяє викладацькі й 
пошукові методи, а Л. Клінберг — монологічні й діалогічні. 

Залежно від основних дидактичних завдань, що реалізуються на 
даному етапі навчання, М. А. Данилов і Б.П. Єсипов розглядають методи 
засвоєння знань, формування умінь і навичок, застосування знань, 
закріплення, перевірки знань, умінь і навичок. 

Останнім часом через посилення уваги до розвитку пізнавальних 
здібностей учнів і ознайомлення їх з методами науки, була висунута 
класифікація методів за рівнем розвитку самостійності в пізнавальній 
діяльності учнів (М.М. Скаткін, І.Я. Лернер). 

Ця класифікація визначає такі методи: пояснювально-ілюстративні, 
репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові (евристичні), 
дослідницькі. 

Є класифікації з подвійною (бінарною) і навіть потрійною основою. 
Наприклад, М.І. Махмутов поєднує методи навчання з методами викладання: 
інформаційно-узагальнюючі й виконавчі, пояснювальні й репродуктивні, 
інструктивно-практичні й продуктивно-практичні, пояснювально-
спонукаючі й частково-пошукові, спонукаючі й пошукові. В сучасній науці  
широко відома класифікація, що об’єднує майже всі ці класифікації. 
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Ю.К. Бабанський на основі цілісного підходу до процесу навчання 
виокремлює три великі групи методів навчання. :Вони подаються в такій 
таблиці: 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
Словесні, 
наочні 

практичні 

Індуктивні 
дедуктивні 

Репродуктивн і 
проблемно-
пошукові 

Методи самостійної 
роботи і роботи під 

керівництвом 
викладача

 

2. Методи стимулювання і мотивації навчання: 
Методи стимулювання і мотивації 

інтересу до навчання 
Методи стимулювання і 
відповідності  в навчанні 

 

З. Методи контролю і самоконтролю в навчанні: 

Методи усного 
контролю та 
самоконтролю 

Методи письмового 
контролю і 

самоконтролю 

Методи лабораторно-
практичного контролю 

і самоконтролю 

Остання класифікація методів ураховує всі основні структурні 
елементи діяльності вчителя й учня, в ній цілісно представлено аспекти 
пізнавальної діяльності, враховано основні функції й сторони методів, що 
виявлені сучасною наукою. Вона розглядає методи у взаємозв'язку та єдності 
за умови оптимального поєднання. 

Кожен метод слід розглядати в сукупності методичних прийомів, 
спрямованих на вирішення завдань навчання. Проблема повного виявлення й 
аналізу прийомів навчання є однією з актуальних проблем дидактики. 

 
3. Характеристика методів навчання 
Дамо тепер коротку характеристику основних груп методів завчання. В 

процесі пізнання велику роль відіграє слово, і ним треба правильно 
користуватися. Крім слова вчителя, до словесних методів залежить також 
робота з друкованим словом. Широке застосування словесних методів із 
різноманітним ілюстративним матеріалом та наочністю уможливлює 
реалізацію пояснювально-ілюстративного типу навчання. З-поміж словесних 
методів найпоширенішими є пояснення, розповідь, шкільна лекція, бесіда та 
ін. 

Пояснення — це словесне тлумачення окремих понять, термінів, 
явищ, принципів дії механізмів, приладів та ін. Цей метод найчастіше 
застосовується при вивченні нового матеріалу або тоді, коли вчитель бачить, 
що учням необхідно ще раз пояснити щось незрозуміле. 

Розповідь як метод є ширшою формою розкриття нового матеріалу. 
Вона є одним із важливих методів систематичного викладу матеріалу. Часто 
розповідь поєднується з бесідою та поясненням. 
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Особливістю наочних методів навчання є те, що вони обов'язково 
передбачають поєднання зі словесними методами. Вчення І.П. Павлова 
доводить, що пізнання явищ ґрунтується на сприйманні через першу 
сигнальну систему з функціонуванням другої сигнальної системи. Тому 
ефективність використання цих методів залежить від способів поєднання 
слова вчителя і засобів наочності в навчанні. Існує кілька методичних умов, 
використання яких забезпечує успішне застосування наочних засобів 
навчання: детальний огляд, який досягається шляхом  використання  
підйомних столиків, екранів підсвічування; чітке виділення головного, 
основного в процесі показу; обмірковування пояснень, необхідних для 
виявлення сутності продемонстрованих явищ; узагальнення та 
систематизація засвоєної інформації; залучення учнів до пошуку бажаної 
інформації в наочному посібнику, постановка проблемних завдань тощо. 

Практичні методи навчання відіграють вирішальну роль у 
формуванні умінь і навичок. До них належать метод вправ, лабораторний 
метод, практично-трудові методи. Практичні методи застосовують у тісному 
поєднанні зі словесними і наочними методами навчання, оскільки 
інструктивне пояснення педагога, аналіз результатів вправ та інше завжди 
супроводжується словом і показом. 

Метод вправ передбачає цілеспрямоване й багаторазове повторення 
учнями певних дій та операцій (практичних чи умовних). Характер їх 
визначається змістом і цілями навчання. У сучасній педагогіці ще немає 
науково обґрунтованої системи вправ. За характером навчальної діяльності 
учнів вправи можна поділити на усні, письмові, графічні, технічні, на основі 
навчальних цілей — на вступні, пробні, тренувальні, творчі й контрольні. 

Лабораторний метод є важливим засобом експериментального 
дослідження в галузі природничих наук. Лабораторні роботи можуть бути 
ілюстративними і дослідницькими, індивідуальними і бригадними. Іноді вони 
проводяться у вигляді практичних занять чи практикумів. При їх виконанні 
важливо чітко розподілити обов'язки, забезпечити їх змінюваність. 

Індуктивні та дедуктивні методи відбивають здатність розкривати 
логіку руху змісту навчального матеріалу від часткового до загального і від 
загального до часткового. 

Репродуктивні та проблемно-пошукові методи розрізняються на 
основі оцінювання творчої активності учнів. Репродуктивний метод 
передбачає активне сприймання і запам'ятовування навчальної інформації. їх 
матеріальною основою є словесні, наочні й практичні методи. Для міцнішого 
запам'ятовування при цьому також застосовується наочність (наприклад, 
опорні конспекти В.Ф. Шаталова). На основі репродуктивних методів 
здійснюється програмоване навчання. Репродуктивні методи в цілому 
розвивають творчий підхід до навчання, самостійність, хоча й мають 
недоліки, що усуваються проблемно-пошуковими методами. При 
застосуванні цих методів учитель створює проблемну ситуацію, підводить до 
її вирішення самих учнів, які на основі попередньо засвоєних знань обирають 
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найраціональніший варіант. Одними із найпоширеніших проблемних методів 
є евристична та проблемно-пошукова бесіди. 

Методи самостійної роботи мають місце тоді, коли учень виконує 
навчальне завдання без керівництва педагога. Найпоширенішим її видом є 
самостійна робота з підручником, довідковою та іншою літературою. Робота 
з книгою у нашій школі практикується вже з початкових класів, потім вона 
поступове ускладнюється. У старших класах учень вже вміє складати тези й 
конспекти прочитаного. 

У практиці навчання застосовується самостійна робота з приладами й 
лабораторними установками. Цінними видами творчих робіт є учнівські 
твори з образотворчого мистецтва й літератури Це допомагає розкрити й 
розвинути нахили та природні здібності учнів. Яскравий приклад цього — 
методи навчання творчості. І.П. Волкова. 

Використовуючи різноманітні види самостійної роботи, в учнів 
необхідно виробити деякі найзагальніші прийоми  наукової організації праці 
— вміти раціонально планувати роботу; чітко ставити завдання і обирати 
серед них головні; добирати способи раціональних дій; здійснювати 
оперативний контроль і самоконтроль, проводити аналіз результатів 
діяльності тощо. 

 
4. Інтерактивні методи навчання 

Одним із шляхів оптимізації навчального процесу у профільній підготовці є 
застосування інтерактивних методів навчання. Часто цей термін 
використовується досить вільно, хоча він є специфічним. Дехто стверджує, 
що навчання саме по собі є активним, а слухачі (педагоги чи учні) активні 
навіть під час слухання лекції. Проте вони повинні робити набагато більше, 
ніж просто слухати: читати, писати, обговорювати, брати участь у розв'язанні 
проблем, спостерігати, мати змогу застосовувати нові знання на практиці, 
залучатися до операцій мислення вищого рівня – аналіз, синтез, оцінювання, 
що можливо тільки за умови застосування активних методів навчання. 

На сьогодні існують різні стратегії навчання: дедуктивне (лекція, 
опитування, показ, демонстрація), самостійне (письмові, курсові роботи, 
реферати), індуктивне (ділові ігри), інтерактивне (взаємодіюче, засноване на 
спілкуванні), однак особливої уваги і розвитку потребують два останні види. 
Практики стверджують, що найбільш ефективним є інтерактивне навчання, в 
основі якого лежать принципи особистісно орієнтованого навчання, 
безпосередньої участі кожного учасника занять як шукача шляхів і засобів 
розв’язання проблем [12].  

Можна висвітлити деякі методичні аспекти інтерактивного навчання. 
Методи, що використовуються в інтерактивному навчанні: презентації 

(скажіть їм, що, як); демонстрації (покажіть їм, як це робиться – або на відео, 
або за допомогою рольової практики (дайте їм можливість спробувати 
використати нові навички – можливо, погоджуючи із схемою відповідного 
процесу, можливо, за допомогою ігор, рольових ігор, відеоматеріалів, котрі 
відображають відповідну діяльність); зворотного зв’язку (після обговорення 
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щодо того, що вони зробили добре, а що можна було зробити краще); 
обговорення у малих групах (дайте їм можливість поговорити про нові 
стратегії та обмінятися думками щодо можливості їх практичного 
використання); планування подальших дій. 

Мозковий штурм як метод використання досвіду педагогів із метою 
розв’язання проблем та розроблення ідей є прекрасним методом для 
використання досвіду учасників. Мозковий штурм найкраще спрацьовує в 
групах із 5-7 чоловік. Тривалість навчання може бути різною. Керівник 
заняття повинен заохочувати кількість (а не якість) ідей, що їх пропонують 
учасники штурму. Правилами проведення мозкового штурму є: створення 
атмосфери, яка б сприяла розкріпаченню мислення, уяви, творчого пошуку; 
будь-яка ідея повинна зустрічатися доброзичливо; критика і поточне 
оцінювання небажане; надання часу для індивідуального вдосконалення ідей 
(дайте час для написання, обдумування).  

“Мозковий штурм” може стати швидким та досить легким шляхом 
розв’язання складних проблем. Методика його проведення включає дві 
стадії. 

На першій стадії вчитель або група вчителів якомога швидше, 
висувають по змозі кілька альтернативних ідей щодо розв’язання проблеми. 
Тут надається воля уяві та інтуїції. 

На другій стадії вони обирають найкращі ідеї із загального списку та 
намагаються їх здійснити. 

Цей метод застосовується для розв’язання проблем і конфліктів, 
включаючи побудову структури організації, визначення режиму роботи 
школи тощо. 

Алгоритм “мозкового штурму” 
1. Визначення проблеми (здійснює керівник) – 5 хвилин: 
- тіло проблеми; 
- мета роботи (чого треба досягти); 
- найважливіші обмеження; 
- що вже зроблено або що намагаються зробити. 
2. Висловлювання ідей (здійснює група) – 30 хвилин: 
- індивідуальна стадія (всі учасники деякий час думають наодинці); 
- групова стадія; 
- мозковий штурм; 
- бродіння ідей (нормальний спосіб роботи). 
3. Відбір ідей (здійснює керівник) – 20 хвилин: 
- керівник проглядає ідеї; 
- відбирає їх для розробки; 
- перетворює відібрані ідеї у форму “як?”. 
  4. Розвиток рішень (здійснює група) – 60 хвилин: 
- вихідна точка – відібрані керівником ідеї; 
- розроблення на чолі з керівником (ланцюги розроблення); 
- узагальнене розроблення: під керівництвом організатора і в робочих 
групах. 
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Можна використовувати під час проведення “мозкового штурму” різні 
методи. Наприклад метод ідеї Дельфі (прогнозування) використовується для 
пошуку ідей.  

Метод узагальнення ідей, що має ще одну назву – “ідейна інженерія” – 
ураховує й опрацьовує у письмовій формі знання та ідеї всіх учасників. 

Практикується у вигляді п’яти етапів: 
1. Визначення мети. Директор школи визначає цілі для розв’язання 
проблеми. 

2. Відбір учасників. Запрошуються ті педагоги, які можуть “щось сказати” із 
цієї проблеми, а також і ті, хто ще не був ознайомлений із проблемою. 

3. Аналіз труднощів. Створюється робоча група для аналізу проблеми, 
причин її виникнення, обмеження. На картках фіксуються документи та 
гіпотези. 

4. Збір пропозицій для розв’язання проблеми. Фіксується на картках. 
5. Складання програми заходів. Пропозиції перевіряються, відсіюються та 
оцінюються. Результати зводяться до узгодженої програми дій 
(Менеджмент в освіті //Відкритий урок. – 2001. – № 20. – С.24). 

Широко використовується у практиці інтерактивного навчання 
мозковий штурм “Карусель”. 

Модуль "Мозковий штурм “Карусель” добре застосовувати тоді, коли 
тему можна поділити на підтеми чи підгрупи питань до неї. Великі аркуші 
паперу, на кожному з яких записано різні підтеми чи питання, потрібно 
розвісити в кімнаті. Розділившись на маленькі групи, учасники рухаються від 
однієї таблиці до іншої, при цьому кілька хвилин зупиняються біля кожної з 
них, щоб “проатакувати мізки” й записати, що вони знають із кожної з 
підтем. Кожна група отримує різного кольору маркер. Групи закінчують 
свою подорож біля таблиці, з якої почали, і зрештою мають змогу побачити, 
що було дописано іншими групами. 

Основні етапи проведення мозкового штурму “Карусель”: 
1. Напишіть кожне питання або підтему на окремому аркуші. 
2. Розділіть учасників на маленькі групи. 
3. Роздайте кожній групі по таблиці. 
4. Виберіть, хто буде записувати, і роздайте їм маркери. 
5. Вказівки учасникам: 
- користуючись методом “мозкової атаки”, дайте відповіді на поставлене 
запитання / тему (на це у вас _______ хвилин); 

- припиніть виконувати завдання, почувши сигнал. 
6. Через визначений час подайте сигнал (дзвінок) і передайте маркер іншій 
особі з групи; далі кожна з груп рухається по колу до наступної таблиці 
справа. 

7. Повторіть команди 5 та 6 (зазначені вище). 
8. Продовжуйте вправу доти, доки кожна група не дасть відповіді на всі теми 
чи запитання. 

9. Останній крок на вибір: кожна група закінчує свій рух біля таблиці, з якої 
почала, і протягом кількох хвилин: 
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- вивчає цю таблицю і звертає увагу на те, що було додано, поки учасники 
переходили до інших діаграм;згруповує ідеї за категоріями. 

Інтерактивний метод «Кути» – це колективне навчання, що вимагає від 
учасників робити вибір, шукати обґрунтування вибору та практикуватися в 
уважному вислуховуванні інших точок зору. Це заняття здатне зосередити 
учасників на темі, змусити їх докладати більше зусиль під час її вивчення, що 
дає змогу викладачу зібрати інформацію щодо початкових знань, помилкових 
позицій та шляхів обдумування теми. 

Варіант мозкового штурму “П’ять слів – три слова” пропонує 
учасникам назвати п’ять слів, що спадають на думку під час роботи над 
певною темою. Потім учасники об’єднуються у пари по троє чи четверо і 
обговорюють ці слова. Наприкінці вправи кожна маленька група вибирає три 
слова, повідомляє їх і пояснює для усієї аудиторії. 

“Конвертний” мозковий штурм забезпечує чи не єдину форму 
індивідуального розв’язання проблеми учасниками. Такий метод добре 
спрацьовує наприкінці семінару. Тривалість його приблизно 30 хвилин.  

Алгоритм проведення: 
1. Розділіть учасників на групи. Найкраще, коли кжна група сідатиме навколо 
одного століу.  

2. Роздайте кожному із членів групи конверт та листки паперу. У верхній 
частині конверта напишіть ключову фразу: “Проблема, яку я маю з 
(називається тема), полягає ...”Тема, яку повинні вибирати, звичайно 
стосується змісту семінару. 

3. Дайте завдання учасникам, щоб вони закінчили речення чітким письмовим 
описом проблеми, над якою працюють. Вони повинні занотувати цей опис 
зверху на конверті. 

4. Після того, як усі описи буде занотовано, кожен учасник передає свій 
конверт сусідові. Тепер кожен із учасників має прочитати проблему, 
записану на конверті, взяти папір і написати на ній можливий варіант 
розв’язання проблеми. 

 5. Потім учасник вкладає картку в конверт і передає наступному учаснику. 
Він читає проблему і пише можливе її вирішення на новому аркуші паперу, 
не дивлячись на те, що вже було запропоновано.  

6. Коли учасники врешті знову отримають свої конверти (після того, як вони 
пройшли навколо усього столу), вони зачитують запропоновані шляхи 
вирішення проблем. Як завершальний етап, керівник може запропонувати 
учасникам поділитися ідеєю, яку вони обрали для подальшого 
використання зі своєю групою. 

Метод «Планування впливу». Для того, щоб заходи з підвищення 
інноваційної культури сприяли реальним змінам, під час їх проведення слід 
розуміти, що зміни – це процес, котрий потребує часу. Значні зміни 
потребують безперервних тривалих зусиль та підтримки.  

Подаємо ідеї, які можна використати, аби допомогти учасникам 
застосувати набуті знання на своєму робочому місці. Тривалість заняття – 15-
30 хв.  
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Метод «Лист до самого себе». Усі учасники навчання напишуть листа 
до себе, у якому перерахують все, що вони мають намір зробити за 
результатами семінару (навчання). Потім кожен із них вкладе свій лист у 
конверт, адресований собі. Через деякий час (місяць-два) прочитайте листи 
адресатам. Це гарне ввічливе нагадування учасникам, підготовлене ними 
самими. 

Рольові ігри демонстраційного типу проводяться частиною учасників 
групи перед рештою. Такі ігри використовують для стимулювання дискусії і 
для демонстрації тих чи інших навичок. Час для проведення потрібен різний.  

Для залучення до роботи всієї групи необхідно: 
1. Розподілити учасників на стільки груп, скільки існує ролей у даній грі. 
2. Видати кожній інформацію про постановку і одну із ролей.  
3. Запропонувати кожній групі обговорити і визначити стратегії, що будуть 
використані у рольовій грі. 

4. Запросити із кожної групи добровольця, котрий виконуватиме роль. Дати 
цим добровольцям час для опрацювання ролей. 

5. Провести коротке опитування решти групи, глядачів стосовно того, що 
вони повинні взяти із рольової гри. Можна дати глядачам короткі письмові 
рекомендації щодо предмета їхніх спостережень.  

6. Провести гру. Після закінчення гри провести загальне обговорення, що 
включатиме порівняння планів і очікувань групи і того, що відбулося. Для 
дискусії можна використати роздані глядачам письмові рекомендації. 

7. Підсумувати знання, здобуті в результаті рольової гри.  
Метод проблемно-рефлексивного полілогу. Формуванню 

інноваційної поведінки педагога допомагає використання рефлексивно-
інноваційних методів, які допомагають йому актуалізувати, переосмислити 
набутий досвід, виявити нові проблеми, налаштувати на зацікавлене 
конструктивне ставлення до новацій. Їх особливість – відкритість, творче 
розуміння кожним педагогічного завдання.  

У цьому контексті важлива роль належить проблемно-рефлексивному 
полілогу. Цей метод забезпечує актуалізацію і розвиток творчих можливостей  

Метод позиційної дискусії застосовується під час формування банку даних 
про різні ситуації, коли необхідно забезпечити процес їх критичного аналізу. 
Алгоритм такої дискусії передбачає поділ групи  на три частини.  

Перша група розробляє та обґрунтовує проект майбутньої інновації. На 
цьому етапі допустима критика рішень, що пропонуються. Після припинення 
дискусії група представляє на загальне обговорення один із напрацьованих 
варіантів. 

Друга група має з'ясувати всі альтернативні варіанти щодо 
запропонованого нововведення, спростувати твердження першої групи. 
Відхиливши пропозиції, вона розробляє своє рішення і також викладає 
програму дій. 

Завдання третьої групи полягає в аналізі та пошуку конструктивного у 
запропонованих проектах, подання компромісних шляхів вирішення 
проблеми. Далі групи міняються ролями і весь цикл повторюється знову. 



 30

Зараз педагоги-новатори почали виробляти новітні методи 
посткласичної педагогіки та дидактики. Одним із них є кейс-метод з 
допомогою якого можна одержати плюралістичні істини стосовно тієї чи 
іншої навчальної проблеми. Акцент пізнавальної діяльності при цьому 
переноситься не на оволодіння готовими знаннями, а на його вироблення в 
процесі обговорення навчальної проблеми. Результатом цього методу можуть 
бути не тільки знання, а й навички професійної діяльності. Технологія методу 
включає розробку моделі конкретної ситуації із реальної дійсності та 
включення того комплексу знань та практичних навичок, які учні повинні 
одержати. Ця модель описується текстом об’ємом до десятка сторінок, який і 
називають «кейсом». Учні попередньо читають, вивчають кейс, 
використовуючи при цьому також найрізноманітніші джерела інформації. 
Після цього вони обговорюють зміст, вступаючи в дискусію, генеруючи різні 
ідеї щодо вирішення даної проблеми. Вчитель при цьому виступає в ролі 
ведучого, що фіксує відповіді, підтримує дискусію, керує процесом 
співтворчості. Перевагою цього методу є також розвиток системи цінностей, 
життєвих установок, професійних позицій, своєрідного професійного 
світосприймання. Особливістю цього методу є також атмосфера підвищеної 
емоційності, яка включає кожного студента до активної участі у процесі 
пізнання. Даний метод активізує не тільки розумову діяльність учня, а й 
підвищує рівень творчості викладача в контексті оновлення його інтелекту. 
Вчитель та учень, постійно взаємодіючи, вибирають форми поведінки, 
мотивують свої дії, аргументують їх моральними нормами. Кейс-метод 
створює атмосферу співробітництва і конкуренції одночасно і забезпечує 
збереження особистісних прав і свобод учня.  

Готуючи кейс-інформацію вчитель може творчо переосмислити великі 
об’єми змісту спеціальної та науково-методичної літератури і привести його 
у відповідність з науково-технічним прогресом. При цьому вчитель виконує 
такі основні функції: навчальну, яка вимагає творчого оволодіння науковими 
методами пізнання, знання предмету, педагогіки, психології та методики 
викладання; проектну, пов’язану з перспективними цілями, конструктивною 
діяльністю, яка сприяє мислити творчо, створюючи багатоплановість та 
різновидність проектів; конструктивну, що включає дії по відбору і побудові 
змісту, форм і методів проведення заняття, враховуючи особливості класу і 
приводячи їх у відповідність з побудовою заняття; організаційна, 
проявляється в умінні раціонально розподілити час, організувати 
індивідуальну, групову та колективну діяльність учнів, об’єднуючи їх 
навколо вирішення даної проблеми; комунікативну, призначення якої 
встановити оптимальну взаємодію між суб’єктами педагогічного процесу та 
емоційного комфорту; виховуючи, спрямовану на формування особистості 
учня, його розвиток і професійну соціалізацію. При цьому важливим є 
принцип суб`єкт-суб`єктної взаємодії, що базується на визнанні учнів 
партнерами в колективному обговоренні ситуацій. 

Кейс-метод значно розширює простір творчості, даючи можливість 
одержання інтелектуального продукту. В процесі реалізації цього методу 
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підсилюється роль творчої імпровізації, проектування, фантазії. Це дає 
можливість реалізувати принцип прагматизму на одержання реальних 
результатів навчання в межах можливостей того чи іншого кейсу. Для 
ефективного проведення заняття з допомогою цього метода необхідно 
організувати також методичне забезпечення для самостійної роботи учнів. 

Кейс-метод повинен спиратись на сукупність таких дидактичних 
принципів: індивідуальний підхід до кожного учня максимальне 
забезпечення свободи в навчанні, забезпечення достатньої кількості 
наочності, неперевантажуваності великим об’ємом навчального матеріла, 
концентрація на основних положеннях; забезпечення доступності, 
формування навичок само менеджменту, вміння працювати з інформацією, 
розвиток природних здібностей та задатків учня. 

 

5. Критерії добору та поєднання методів навчання 
У дидактиці встановлена така закономірність: чим ширший діапазон 

методів і прийомів, якими користується вчитель, тим вищі міцніші 
результати навчання за короткий час. Критерії добору методів носять 
цілеспрямований характер, що визначає головні тенденції процесу навчання. 

Дидактичні функції окремих методів зумовлені психологічними та 
гносеологічними чинниками, а відтак доцільним є поділ на: 1) ті, що 
ґрунтуються на спостереженні, слові й практичній діяльності учнів; 2) 
методи, застосовувані при вивченні нового матеріалу, його закріпленні та 
контролі знань. 

У сучасній дидактиці методи навчання розглядаються з 
організаційними формами і засобами, що створює «багатовимірні 
.дидактичні моделі», з яких можна виокремити «дослідницьку модель», 
«практичну модель», «програмовану модель», «навчання «через 
спілкування», «дидактичні ігри», «дидактичні товариства», організовані за 
принципом схожості захоплень. 

І хоча вибір методів навчання залежить від мети, змісту, вікових 
особливостей учнів, жорстко пов'язувати окремі їх групи з ревними фазами 
психофізичного розвитку недоцільно. Кожному рівню конкретного, 
унаочнено-дійового мислення відповідає певний рівень абстрактного 
мислення. При цьому вчитель не повинен допускати проявів неповаги до 
особистості учня, підвищення тону, а також байдужості до школярів, 
помилок при з'ясуванні мотивів вчинків, порушення педагогічного такту, 
необ'єктивності в оцінюванні знань або у застосуванні заохочення чи 
покарання дітей, непослідовності у вимогах, зловживань моралізуванням, 
злопам'ятства, емоційних бар'єрів, зарозумілості та інших проявів 
дистантності у навчально-виховній взаємодії. 

 

Питання і завдання для контролю та самоконтролю знань: 
1) Які чинники визначають добір методів навчання? 
2) За якими ознаками класифікують методи навчання? 
3) Змоделюйте ситуацію співпраці педагога і школяра у навчальному 
процесі. За допомогою яких методів і прийомів досягається взаємодія на 
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рівні співпраці? 
4) Дайте характеристику методів навчання, якими користуються педагоги-
новатори. 

5) Які відмінність між методом і прийомом? 6. Яке, на Ваш погляд, 
визначення методу найповніше відповідає сучасному етапу розбудови 
національної школи  

Метод навчання — це: 
1) система дій (В.О. Онищук, MM. Скаткін); 
2) система прийомів і способів... (A.M. Олексюк);  
3) спосіб дій... (І.Я. Лернер); І) спосіб взаємодії... (A.M. Бойко);  
4) спосіб цілеспрямованої реалізації... (М.Д. Ярмаченко). 
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Ільченко В.Р. 
Лекція 3. Психолого-педагогічні умови формування природничо-
наукової картини світу при викладанні природничих дисциплін 

 
Мета. Познайомити слухачів курсів з психолого-педагогічними умовами 
формування цілісності знань учнів загальноосвітньої школи на прикладі 
освітньої програми „Довкілля”. 

План: 
1. Роль цінності змісту освіти у формуванні мислення дитини як 

соціально зрілої особистості. 
2. Систематизація та інтеграція – основа розвитку мислення дитини. 
3. Розуміння – один з основних видів складної мислительної діяльності. 
4. Загальні закони природи у формуванні цілісності знань учнів. 
5. Аналіз змісту природничих наук у загальноосвітній школі на 

предмет їх систематизації на основі загальних законів природи. 
6. Умови природовідповідного розвитку свідомості учня, перетворення 

його дитячого мислення в цілісну свідомість особистості. 
7. Ядро природничонаукових знань в освітній програмі „Довкілля”. 

 
Природовідповідність розвитку мислення учнів, процесу пізнання 

дійсності в природничонауковій освіті, наближення змісту освіти до знань 
про повсякденність довкілля вимагають природовідповідної моделі 
навчально-виховного процесу. Традиційна освіта бере на озброєння 
авторитарну модель освітнього процесу, яка викликає багато критичних 
зауважень. Але не будемо поспішати їх підтримувати, розглянемо чинні 
моделі в аспекті інтеграції їх переваг і створення природовідповідної 
моделі природничонаукової освіти, що забезпечує вільний розвиток 
особистості, індивідуальності. Звернемося до сутності найбільш відомих у 
педагогіці парадигм освітнього процесу – авторитарної, маніпулятивної, 
педагогіки підтримки, порівняємо їх можливості в аспекті поставленого 
завдання. 

В авторитарній педагогіці мета навчально-виховного процесу лежить 
поза дитиною, вона визначається педагогом, який виконує державне, 
суспільне замовлення. Вважається, що педагог (суспільство, держава) 
завжди краще знає, якою повинна бути дитина. Авторитарність 
проявляється не в насиллі над дитиною – педагог намагається врахувати 
вікові, суспільні і індивідуальні особливості дітей, а в тому, що авторитет 
учителя як організатора і керівника постає відкрито, учень у навчальному 
процесі повинен іти за вчителем, виконувати всі його вимоги. Природні 
цілі дитини часто не збігаються з тими цілями, які перед нею ставить 
учитель, це викликає протест дитини, який так чи інакше перемагається 
педагогом. У таких обставинах в учня не формується здатність жити в 
умовах вільного вибору, він росте виконавцем чужої волі. Проте учень 
організовано засвоює соціальний досвід, характер якого визначається 



 34

рівнем розвитку і культурними досягненнями суспільства, у якому живе 
учень. Авторитарна педагогіка дозволяє чітко планувати, контролювати 
процес розвитку дитини, забезпечує соціалізацію її і керівництво цим 
процесом. Саме тому масова освіта базувалася і базується на авторитарній 
педагогіці. У той же час ця педагогіка породжує умови для формування 
безвільних, не здатних брати на себе відповідальність людей, не забезпечує 
умов розвитку індивідуальності. 

Це протиріччя намагається усунути маніпулятивна педагогіка, вона 
створює такі умови освітнього процесу, при яких необхідність для дитини 
випливає з «природного порядку речей». Тут учитель, як і авторитарний 
педагог, ставить мету навчання, але не пред'являє її дитині в очевидному 
вигляді; він не демонструє дитині свою роль ведучого, взаємодія з учнем 
відбувається опосередковано, через спеціально створене освітнє 
середовище. Учитель збуджує в учня наміри, які спрямовують його 
зусилля до досягнення поставленої вчителем мети. Вона часто не 
збігається з бажаннями дитини, однак у неї створюється ілюзія 
самостійності, незалежності. Так досягається мета навчання, формується 

Природовідповідність розвитку мислення учнів, процесу пізнання 
дійсності в природничонауковій освіті, наближення змісту освіти до знань 
про повсякденність довкілля вимагають природовідповідної моделі 
навчально-виховного процесу. Традиційна освіта бере на озброєння 
авторитарну модель освітнього процесу, яка викликає багато критичних 
зауважень. Але не будемо поспішати їх підтримувати, розглянемо існуючі 
моделі в аспекті інтеграції їх переваг і створення природовідповідної 
моделі природничонаукової освіти, що забезпечує вільний розвиток 
особистості, індивідуальності. Звернемося до сутності найбільш відомих у 
педагогіці парадигм освітнього процесу – авторитарної, маніпулятивної, 
педагогіки підтримки, порівняємо їх можливості в аспекті поставленої 
задачі. 

В авторитарній педагогіці мета навчально-виховного процесу лежить 
поза дитиною, вона визначається педагогом, який виконує державне, 
суспільне замовлення. Вважається, що педагог (суспільство, держава) 
завжди краще знає, якою повинна бути дитина. Авторитарність 
проявляється не в насиллі над дитиною – педагог намагається врахувати 
вікові, суспільні і індивідуальні особливості дітей, а в тому, що авторитет 
учителя як організатора і керівника постає відкрито, учень в навчальному 
процесі повинен іти за вчителем, виконувати всі його вимоги. Природні 
цілі дитини часто не співпадають з тими цілями, які перед нею ставить 
учитель, це викликає протест дитини, який так чи інакше перемагається 
педагогом. В таких обставинах в учня не формується здатність жити в 
умовах вільного вибору, він росте виконавцем чужої волі. Проте учень 
організовано засвоює соціальний досвід, характер якого визначається 
рівнем розвитку і культурними досягненнями суспільства, в якому живе 
учень. Авторитарна педагогіка дозволяє чітко планувати, контролювати 
процес розвитку дитини, забезпечує соціалізацію її і керівництво цим 
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процесом. Саме тому масова освіта базувалася і базується на авторитарній 
педагогіці. В той же час ця педагогіка породжує умови для формування 
безвільних, не здатних брати на себе відповідальність людей, не забезпечує 
умов розвитку індивідуальності. 

Це протиріччя намагається усунути маніпулятивна педагогіка, вона 
створює такі умови освітнього процесу, при яких необхідність для дитини 
витікає з «природного порядку речей». Тут вчитель, як і авторитарний 
педагог, ставить мету навчання, але не пред'являє її дитині в явному 
вигляді; він не демонструє дитині свою роль ведучого, взаємодія з учнем 
відбувається опосередковано, через спеціально створене освітнє 
середовище. Вчитель збуджує в учня наміри, які направляють його зусилля 
до досягнення поставленої вчителем мети. Вона часто не співпадає з 
бажаннями дитини, однак у дитини створюється ілюзія самостійності, 
незалежності. Так досягається і мета навчання, і формується здатність 
приймати самостійні рішення, жити в умовах свободи. Маніпулятивна 
педагогіка, не вважаючи на її ефективність і давню історію, не стала 
набутком масової практики освіти. Вона вимагає висококваліфікованих 
педагогів, її важко використовувати в класно-урочній системі, викликають 
труднощі створення навчального середовища. Проте маніпулятивна 
педагогіка створює значно кращі умови для самостійності, індивідуалізації 
навчання і виховання, ніж авторитарна, але все-таки учень і вчитель у ній 
нерівноправні партнери. 

Проблему суб'єкт-суб'єктних взаємин учителя й учня намагається 
розв'язувати педагогіка підтримки. Тут учитель надає допомогу дитині, яка 
творить сама себе, осмислюючи свої індивідуальні особливості. У рамках 
цієї педагогіки цілі освіти виявляються результатом сумісних зусиль учня і 
вчителя. Але спочатку педагог повинен зрозуміти внутрішній світ 
вихованця, виявити його потреби, здібності, інтереси, допомогти йому 
зрозуміти самого себе, осмислити свої можливості і визначити мету свого 
розвитку. Педагогіка підтримки може орієнтуватися не тільки на глибинні 
інтереси дитини, а і на те, що її цікавить «тут і зараз» – на повсякденні її 
потреби. Багато рис педагогіки підтримки знайдемо в теорії і практиці 
гуманістичної педагогіки. 

Усі три моделі освітнього процесу не заперечують одна одну в 
реальному житті, вони об'єднуються в конкретних системах у різних 
співвідношеннях, залежності від стратегічної мети моделі освіти і тактики 
її втілення. 

Освітня система «Довкілля» інтегрує в собі характеристики трьох 
розглянутих вище освітніх парадигм відповідно до своєї мети. По-
авторитарному вона ставить питання засвоєння учнями стандарту 
природничонаукової освіти, центральним стержнем якого (відповідно до 
етапів навчання) є ядро природничонаукових знань, поняття про сучасні 
наукові підходи до пояснення дійсності. Засвоєння ядра 
природничонаукових знань, сформованості вміння застосовувати ці знання 
до розв'язування різноманітних задач, оволодіння системним, 
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структурним, модельним, імовірнісним та іншими сучасними науковими 
підходами до пізнання дійсності планується, контролюється і коректується 
вчителем як авторитарним педагогом. Знання системи законів та 
закономірностей наук про природу, понять, зв'язаних з ними, необхідні в 
повсякденному житті технологізованого суспільства, уміння застосувати 
сучасні наукові підходи до пояснення дійсності, мають бути тотально 
засвоєні всіма учнями і не викликати сумнівів у їх необхідності. 

Відповідно до маніпулятивної, природовідповідної педагогіки 
освітня програма «Довкілля» створює дитині освітнє середовище, яке вона 
сприймає як «природний порядок речей» – це її довкілля, яке 
розширюється в міру зростання базових ментальних потреб дитини в 
період формування фундаментальних структур мислення дитини – в 1-6 
кл. Навчальний процес організовується так, що дитині не пред'являється 
мета в очищеному вигляді. Учень вивчає не сукупність елементів знань 
основ наук про природу, як у традиційній школі, а дістає знання про явища 
свого життєвого світу – довкілля. Суб'єктивно дитина сама вибирає зміст 
освіти, об'єктивно – засвоює систему знань, яка є фундаментом вивчення 
природничих наук у старших класах. 

На першому етапі природничонаукової освіти, у період формування 
фундаменту світорозуміння і розуміння своєї ролі у світі, становлення Я-
концепції дитини, педагог «Довкілля» налагоджує суб'єктні взаємовідносини зі 
своїм вихованцем. Учитель розуміє особливості мислення вихованця 
(особливості – не недоліки!) – егоїзм, егоцентризм, малу зв’язність, ураховує, 
що дитина проявляє ці риси не через свою недосконалість, вони природні в 
цьому віці. Дитина ще не вміє любити світ і себе в ньому, не має «ключів» до 
встановлення цілісності знань про світ і зцілення своєї свідомості, не для неї 
писані закони, вона не відразу сприймає об'єктивні взаємозв'язки в дійсності. 
Необхідно створити освітнє середовище, в якому потреба навчитися їх 
виявляти буде природною потребою дитини. У 1-2 класах педагог вивчає 
потреби дитини, її можливості (в цих класах засвоюється курс «Запитую 
довкілля»). Педагог взаємодіє з дитиною опосередковано в її природному 
середовищі, в життєвому світі (в довкіллі), де дитина і педагог рівні в тому 
розумінні, що вони частини довкілля. Він не пред'являє дитині мету вивчення 
довкілля в явному вигляді (відкриття суттєвих зв'язків у довкіллі, засвоєння 
основних знань про природу), він приховано збуджує в неї наміри 
виокремлювати серед об'єктів довкілля ті, які її цікавлять (довкілля ластівки, 
синички, бджілки, мурашки, дерева і т.д.), а через осмислення зв'язків у них 
виявити основні зв’язки живої істоти з її середовищем – з сонцем, повітрям, 
водою, землею. Шляхом багатьох мислительних однотипних актів, 
спостережень, досліджень при спрямуванні активності педагогом дитина іде 
до відкриття загальних закономірностей природи, до поступової об'єктивації 
свого мислення, соціалізації свідомості. 

Навчальний процес у 1-6 класах відбувається просто неба (на 
щотижневих «уроках серед природи») чи в кабінеті довкілля, де діти 
самостійно досягають поставленої суб'єктивно самостійно мети обраними 
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відповідно до своїх потреб методами навчання. У кабінеті довкілля діти 
користуються зібраними ними матеріалами (гілки дерев, шишки, мушлі 
равликів, камінці, пір'їнки, насіння рослин, черепки, скалки деревини, 
камінці тощо), приладами для проведення спостережень (термометром, 
компасом, барометром, гномоном тощо), обладнанням для досліджень 
(тарілки, ложки, склянки, сірникові коробки з піском і т.п.): у кабінеті є 
міні-майстерня, в якій до послуг дітей найпростіші інструменти і 
різноманітні матеріали; тут моделі живих істот, створені дітьми, шафа з 
костюмами для проведення дидактичних ігор (маски бджоли, лисиці, 
сороки і т.п.). Перші кроки в науку, до наукового осмислення дійсності 
дитина робить зі свого життєвого світу. Курс «Довкілля» дає дітям систему 
методів навчання, які враховують їхні органічні потреби: «прочитай з 
дорослими», «робота в групах», «виділи головне», «поміркуй», 
«змоделюй», «зроби дослід», «склади казку», «намалюй», «пограємося в 
гру». Діти суб'єктивно самостійно вибирають метод навчання, в 
щоденниках спостережень (досліджень) за довкіллям і собою відзначають 
методи, які їм найбільше «дають користі», поступово сприймають інші 
методи навчання. 

Педагог «Довкілля» на практиці втілює нові виміри для сучасної 
філософії освіти, відображені у філософії екологічного реалізму, її 
розробляє американський філософ Едвард Рід, прагнучи позбутися 
суперечностей хибної паралельності знання і реальності. Одне з основних 
положень філософії екологічного реалізму – істинність, однозначність 
наших знань про довкілля можна встановити лише в безпосередній 
взаємодії з ним [70]. 

Довкілля – середовище життя, з яким жива істота зв'язана обміном 
речовини, енергії, інформації, — постає перед дитиною не набором 
природних об'єктів, а як цілісність, у якій все органічно зв'язане. У довкіллі 
не існує тіло само по собі чи розум сам по собі. Тіло, розум взаємодіють з 
довкіллям, воно є місцем взаємного дослідження. Спостереження в 
довкіллі базується на безпосередньому сприйнятті об'єкта спостереження і 
на аналізі інформації про ситуацію в довкіллі. Сприйняття в довкіллі не є 
сумішшю фізичного відчуття і раціонального міркування, а результатом 
ситуаційного життєвого процесу, відповідно до якого спостерігач веде 
дослідження і приходить до відкриття. Основне положення екологічного 
реалізму полягає в тому, що пізнання ситуації у довкіллі невичерпне. Це 
положення вказує межу між знанням, яке учень одержує через 
безпосереднє сприйняття у довкіллі, і знанням, яке він одержує в класі при 
обговоренні тексту підручника, гіпотез тощо. 

Взаємодіючи з дитиною, педагог керується гуманістичною 
педагогікою, філософією серця. Пізнання людського серця та наповнення 
його людяністю, основою «сродності» (за Г. Сковородою) є шляхом до 
загального істинного щастя. Для щастя людина повинна довідатися, в чому 
полягає її «самая нужнейшая надобность й что такое єсть предел, черта й 
край всех желаний й намерений...» (Сковорода Григорій. Твори: В двох 
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томах. – К., – 1961. Т1. – С. 223). У 1-2 класах під час вивчення «Довкілля» 
вчитель намагається допомогти дитині виявити «самую її нужнейшую 
надобность». На уроках серед природи учень з однокласниками (3-4 дітей) 
аналізує інформацію, що йде від довкілля, і намагається виділити в ній те, 
що для нього найцікавіше, поставити запитання. На деякі запитання, що 
ставляться дітьми, вони можуть відповісти відразу, деякі відкладають до 
«скриньки невідкритих таємниць». Але сам процес народження запитання 
у дитини – дорогоцінний вияв її «нужнейшей надобности», крок у 
перетворенні її побутового мислення в наукове. Як указував К.Д. 
Ушинський, «постановка ясного запитання є виграш для науки, і ми 
завжди надаємо перевагу ясному запитанню перед неясною відповіддю». 
«Ріст» наукового мислення дитини відбувається на родючому ґрунті, у її 
природному середовищі – у довкіллі. 

На уроках серед природи діти вибирають, як вони у цьому впевнені, 
на свій розсуд місце для роботи, об'єкт для спостереження, спосіб 
вираження інформації про результати дослідження. Дітям не завжди легко 
виразити думку словами, вони вдаються до малюнка, до моделі, і вчитель 
заохочує дітей до такої самостійності. В.О. Сухомлинський обґрунтовано 
вважав, що навчання грамоти потрібно тісно зв'язувати з малюванням. 
Малювання – один з важливих методів виразу дитиною своїх власних 
моделей об'єктів довкілля. 

На початку вивчення курсу «Довкілля» діти сприймають його, як живу 
істоту. Вони розмовляють з довкіллям, дарують йому пісні, і вірші, дякують за 
науку. У них формується стратегічне ставлення до довкілля: немає сенсу 
дискутувати, що в першу чергу слід берегти – свій організм чи довкілля, бо це 
одне і те ж. У 7 класі, на уроках хімії вони дають наукове пояснення цій думці, 
бажанню берегти його – атоми, з яких складається тіло людини, за рік майже всі 
переходять у довкілля, а замість них «приходять» атоми з навколишнього 
середовища. На атомарному рівні всі живі істоти – єдине ціле. Дивно, як про це 
міг знати Геракліт, коли говорив: «Течуть наші тіла, ніби ріки, в оточуючому 
світі». 

Під час вивчення курсу «Довкілля» у 1 -2 кл. учитель виявляє 
індивідуальність дитини і далі допомагає їй формувати свій власний, 
неповторний «образ». «Роби, що вважаєш необхідним для себе, і нічого не 
бійся, я з тобою» – такий внутрішній монолог педагога відчуває весь час 
учень. Проте, що б не робив учень, вчитель неухильно направляє зусилля 
дітей на відкриття суттєвих, найбільш загальних, спільних для всіх об'єктів 
довкілля зв'язків у ньому. Учні можуть ставити будь-які запитання (де 
взялась гора? Чи завжди вона буде такою? де взялась крейда? з чого 
зроблена сорочка? як виник світі і т.д.). Але під час відповіді учитель 
завжди буде спонукати їх до висновків, що ніщо з нічого не виникає і не 
зникає безслідно, що все у світі підлягає незалежним від людини зв'язкам, 
ці зв'язки людина має знати і враховувати у своєму житті. 

Діти відповідають на запитання під час роботи в групах, самостійно 
міркують, роблять моделі або малюють, пишуть казки, моделюють 



 39

процеси під час гри, а вчитель спрямовує думку дитини на відкриття 
закономірності збереження й інших загальних закономірностей. До 2(3) кл. 
учитель достатньо знає учня, а учень готовий до того, щоб самостійно 
осмислити і виразити вербально мету свого розвитку, обрати об'єкти для 
спостереження відповідно до своїх інтересів. Учитель допомагає йому в 
цьому. 

У 3 класі учень починає вивчати курс «Спостерігаю довкілля». Крім 
підручника, у нього є щоденник спостережень, який допомагає учневі 
осмислити сильні і слабкі сторони свого здоров'я, свої здібності, інтереси, 
потреби і задовольнити їх як під час роботи в класі, так і в самостійних, 
індивідуальних спостереженнях. Починаючи з 3 класу, учні задовольняють 
свої інтереси під час самостійних спостережень удома або під час 30-
хвилинних перерв – «динамічних пауз», які в деяких школах (наприклад, у 
Дніпровській СШ Дніпропетровської обл.) для цього призначені. 
Самочинно складаються групи спостерігачів, дослідників за небом, 
погодою, тваринами, рослинами, машинами тощо. Щоденник 
спостережень для 3 кл. містить спеціальні завдання для спостерігачів за 
інтересами, ці спостереження виносяться на обговорення в класі, дістають 
«соціальне визнання». Так програма «Довкілля» розв'язує проблему 
ранньої диференціації навчання, цей розв'язок великою мірою пов'язаний з 
іншою проблемою – навчанням обдарованих дітей. 

У 6 класі, перед входом у «шкільні лабіринти» (термін Я.А. 
Коменського) предметів природничого курсу учень приходить до висновку 
(точніше, педагог підштовхує учня до нього), що вивчення окремих 
предметів є «природним порядком речей». Шестикласник, вивчаючи 
«Довкілля», виокремлює в навколишньому світі системи неживої та живої 
природи геосистеми – множини закономірно зв'язаних об'єктів, – і 
«відкриває» закони їх існування та розвитку. 

Під час вивчення першого розділу «Довкілля» («Основні природні 
системи») учень оволодіває загальною схемою вивчення систем: 
установлює структуру системи, її внутрішні і зовнішні зв'язки, прогнозує її 
розвиток. У розділі «Системи неживої природи відкриває» системи мікро, 
– макро – і мегасвіту, пояснює їх існування на основі загальних 
закономірностей; «відкриває» періодичну систему елементів; розділяє 
системи неживої природи на фізичні і хімічні, починає замислюватись над 
роллю знань про ці системи у поясненні явищ, що відбуваються в довкіллі. 
У розділі «Живі системи» учень одержує знання про основи 
життєдіяльності рослинного і тваринного організму, організму людини, 
аналізує живі системи відносно основних ознак життя, його зв'язку з 
довкіллям і з точки зору залежності від діяльності людини, від технологій 
виробництва. У четвертому розділі «Геосистеми» учень постає перед 
необхідністю зрозуміти взаємозв'язок між виокремленими системами 
планети Земля, спрогнозувати вплив змін у геосистемах на своє довкілля. 

Останній розділ «Довкілля – 6» – «Системи знань про природу» – 
дозволяє педагогові спонукати учнів самостійно виявити для себе 
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необхідність перейти від вивчення цілісного, інтегрованого курсу до 
вивчення окремих предметів. Учитель розкриває перед учнями історію 
розвитку природознавства, вказує рушійну силу цього розвитку – потреби 
виробництва; знайомить учнів з еволюцією природничонаукової картини 
світу і вказує, на якому етапі її знаходиться свідомість шестикласника; 
використовуючи моделі системи природничонаукової шкільної освіти 
(додаток) та «образи природи» старшокласників, показує дітям, як школа 
намагається створити умови кожному учневі, щоб він «виростив» своє 
світорозуміння до рівня сучасного розвитку знань про природу людством. 
Учитель пояснює учням, чому необхідне природничонаукове 
світорозуміння кожному професіоналові в сучасному технологізованому 
суспільстві дає можливість скласти проект формування свого 
природничонаукового світорозуміння (системи природничонаукових 
знань, що опирається на єдині, загальні для всіх природних явищ закони 
природи). Складаючи такий проект, кожна дитина при спрямуванні її 
активності вчителем приходить до висновку, що їй найбільше необхідні 
знання про збереження себе, своїх рідних, життя взагалі; про збереження 
довкілля як середовища життя; необхідні знання природничих наук, які 
дають можливість захистити довкілля від негативних впливів різних 
технологій і водночас знайти своє місце в технологізованому суспільстві. 
Так діти приходять до висновку, що їм треба вивчати фізику, хімію, 
біологію, фізичну географію, цю необхідність і повинна задовольнити 
школа. 

Учитель пропонує дітям побудувати модель свого 
природничонаукового світорозуміння – свій «образ природи», підказує їм, 
що в системах неживої та живої природи, геосистемах діють закони 
відповідних наук, що вивчають ці системи – фізичні, хімічні, біологічні, 
фізико-географічні. Застосування цих законів покажуть учителі фізики, 
хімії, біології, фізичної географії. Вони зможуть підтримати кожного учня 
у «відкритті» названих законів, навчать ефективно ними користуватися. 

Переходячи до окремих предметів, учні впевнені, що вивчення 
предметів природничого циклу доступне і посильне кожному учневі – 
адже в 7-11 класах учень має на уроках чотирьох предметів «відкрити» 
всього близько півсотні законів і закономірностей та навчитися ними 
користуватися при поясненні різноманітних явищ, що зустрічаються у 
довкіллі. Чим більше таких явищ буде вивчатись, тим більшою мірою 
будуть особистісно присвоєні знання про закони і вміння ними 
користуватися. 

Довкілля невичерпне у своїх змінах, потрібно навчитися їх 
пояснювати і прогнозувати. Тільки знання самих законів тут недостатнє, 
необхідне ще і вміння їх застосовувати. Що б спортсмен подумав про 
свого тренера, який тільки розповідав би йому про закони поведінки на 
футбольному полі і без наполегливих тренувань, відпрацювань кожного 
руху випустив на гру у відповідальному матчі... 

Таким і подібними доказами вчитель довкілля готує учнів до зміни в 
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їхньому шкільному житті. Демонструючи учням різні «образи природи», 
вчитель заохочує учнів до майбутньої роботи по створенню їх: адже 
кожний «образ» є неповторним за своєю оболонкою, відбитком 
індивідуальності, мислення учня. У той же час уміння користуватися 
сутнісним ядром природничонаукових знань необхідне кожному, хто живе 
у сучасному технологізованому суспільстві. 

Благословляючи учнів на успішне вивчення окремих предметів, 
учитель довкілля підкреслює, що в 7-11 класах самостійна робота в групах 
дослідників за інтересами (дослідники тварин, рослин, неба, машин, 
людини тощо) буде поставлена на більш високий рівень. Кожна група 
матиме підтримку з боку вчителя-фахівця саме такого профілю, який 
цікавить учнів, вони будуть працювати на уроках предметів за вибором. 
Приблизно такі ж думки висловлюють учням 7 класу вчителі-предметники 
на вступному уроці. 

Саме так освітня програма «Довкілля» формує у свідомості учнів 1-6 
кл. цілісну систему знань про довкілля, до якої входять знання про 
природу, дії людини, безпеку її життєдіяльності. У цих класах вивчається 
система інтегрованих курсів, зміст кожного з яких містить знання про 
фізичні, астрономічні, фізико-географічні, хімічні, біологічні явища з 
життєвого світу дитини відповідно до інтересів і уподобань учнів даного 
віку; відомості з етнографії, історії краю, життя суспільства; знання про 
здоровий спосіб життя та безпеку життєдіяльності. У процесі засвоєння ці 
знання у свідомості дитини об'єднуються на основі уявлень про найбільш 
загальні, сутнісні взаємозв'язки в довкіллі, багаторазове звернення 
мислення дитини до них і приводить її до відкриття найбільш загальних 
фундаментальних закономірностей природи. Вивчення курсу «Довкілля» є 
необхідною частиною життя дитини. Вважаємо, що розвиток школи і 
навчання має іти не в напрямку все більшої специфічності, особливості 
навчальної діяльності, а рухатись по шляху все більшої інтеграції школи і 
виробництва, школи і життя, як це доводять інші педагоги [39, с. 86-87]. 
Ідеї об'єднання навчання з життям, з виробництвом були і є актуальними 
[40, 64], їх необхідно активніше реалізувати в чинних моделях освіти. 

«Довкілля» враховує той факт, що технологія – складник еволюції 
людства, починаючи від найранніших цивілізацій. Вона виражала інтелект 
людини ще до появи писемності. Технологія – це форма інтелекту, 
сфокусована на розв'язанні суттєвих проблем буття. В освітній програмі 
«Довкілля» велика увага приділяється моделюванню, роботі з приладами – 
методам роботи, які розвивають поруч з вербальним невербальний 
інтелект. Саме при створенні моделей, малюнків – («корисних речей» у 
розумінні дітей) – учні почувають себе вільними, відданими собі, у таких 
умовах найбільше проявляється гуманістична педагогіка. 

Працюючи за моделлю «Довкілля» в 7-11 класах, педагоги також 
поєднують у собі риси авторитарної, маніпулятивної педагогіки та 
педагогіки підтримки. 

Авторитарні вчителі фізики, хімії, біології, фізичної географії 
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ставлять перед учнем мету засвоїти зміст знань ядра природничонаукових 
знань і навчитись їх застосовувати при поясненні тих понять, явищ, що 
пропонує програма. Проте при створенні «образу природи» учень 
самостійно обирає обсяг і зміст емпіричних знань, сам формує оболонку, 
включаючи в неї знання свого життєвого світу. Знаючи інтереси та нахили 
учня, вчителі спрямовують пізнавальну активність учня до тієї чи іншої 
галузі знань (фізичної, хімічної, біологічної або й гуманітарної чи 
математичної). 

У випускному та передвипускному класі згідно з програмою 
«Довкілля» учень вивчає поруч з предметами природничого циклу 
філософсько-природничий курс «Еволюція природничонаукової картини 
світу», який дає можливість учневі співставити своє світорозуміння зі 
світорозумінням людей на різних етапах розвитку людства, провести 
«ревізію» своїх можливостей у сучасному технологізованому суспільстві. 

Готуючись до перевідних чи випускних екзаменів, учні шкіл з 
«Довкіллям» можуть не купувати відповідей на білети з природознавчих 
предметів, не готувати шпаргалок. Ці необхідні їм атрибути екзаменів не 
потрібні. Замість них вони готують «образи природи», які захищаються 
перед класом, перед учителями-предметниками на останньому 
інтегративному дні. Часто педколектив школи на захисти запрошує 
батьків, керівників місцевих підприємств, тоді інтегративний день 
перетворюється у свято знань. Свято знань зв’язане з великим 
напруженням, бо кожному авторові «образу природи» можуть поставити 
запитання вчителі, учні, батьки. 

За «образ природи» учневі виставляється чотири оцінки (з фізики, 
хімії, біології, фізичної географії) відповідно до захисту його. У 
випускному класі паралельно до захисту «образу» захищається і «проект». 
Тему проекту учень вибирає з того предмета, який його найбільше 
цікавить. Але з усіх предметів теми проектів складаються, коректуються 
всіма учителями-предметниками так, щоб при виконанні проекту учень 
показав знання з усіх предметів природничого циклу, виявив розуміння їх, 
цілісність знань. Наприклад, 

«Електромагнітні поля в природі і техніці»; «Хімічні реакції в 
природі і побуті»; «Кругообіг речовин у довкіллі» та ін. 

Захищаючи перший вище означений («фізичний») проект, учень має 
розкрити не тільки властивості електромагнітного поля, його одержання, 
використання електромагнітних хвиль у техніці, а й роль 
електромагнітного поля в утворенні хімічних зв'язків, розкрити знання 
основ біосинтезу та ін. 

Другий проект («хімічний») також вимагає знання фотосинтезу, 
біосинтезу, використання пального для добування електроенергії та ін. 

Третій проект (хіміко-біологічний) вимагає знань про джерела 
забруднення довкілля виробництвом, а це зв’язано з фізикою і ті. 

Захистивши «образ природи» (виявивши ступінь оволодіння 
системою сутнісних знань) та проект (уміння застосовувати ці знання до 
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окремих процесів, явищ), учень одержує екзаменаційні оцінки з усіх 
предметів природничого циклу. Теми проектів пропонуються школярам 
після нового року. Учні можуть запропонувати власні теми проектів та 
погодити їх з викладачами. Зрештою, вони можуть складати іспити так 
само, як це робиться в традиційних школах. Найчастіше цей варіант 
вибирають учні, у яких не розвинуте критичне, логічне мислення і які 
бояться виступати перед аудиторією, від якої можна очікувати будь-яких 
запитань. 

Курс «Довкілля» в 1 -6 класах сприймається вчителями як основи 
екологічної філософії для дітей, яка опирається на наукові знання, 
відповідає сензитивним періодам розвитку дітей і глибоко національна, як 
того вимагає принцип природовідповідності. «Застосування цього 
принципу пов'язано зі створенням у навчально-виховному закладі 
відповідного етносередовища, з широким використанням фольклору, 
народних звичаїв, традицій, тісною співпрацею із сім'єю для збагачення 
дітей знаннями і позитивними емоціями про свій родовід, націю, з 
вихованням інтересу до рідного краю, поваги до старших поколінь». 

У багатьох школах, де педагогіка «Довкілля» себе проявила, вчителі 
почали її застосовувати при викладанні інших предметів. Так, у гімназії № 
6 м. Кременчука вчителі творчо працюють над інтеграцією всіх предметів 
початкової школи в модель освіти «Довкілля». Ними розроблені 
дидактичні матеріали для вчителів і учнів, які мають назву «Математика і 
довкілля», «Мовлення дітей і довкілля», «Праця і довкілля», 
«Образотворче мистецтво і довкілля», «Логіка і довкілля». Досвід учителів 
підтверджує думку К.Д. Ушинського про те, що логіка природи є найбільш 
доступною і найбільш корисною для дітей. 

Школи з моделлю природничонаукової освіти «Довкілля» працюють 
за програмами, які пройшли апробацію і затверджені МО. Згідно програм 
розроблена система підручників та посібників для учнів, посібників для 
вчителів, телесеріали «Уроки серед природи» (1-6 кл.), «Інтегративні дні» 
(7 кл.); методичні основи обладнання кабінету «Довкілля». 

Посібники для учнів (зошити, щоденники спостережень, досліджень, 
задачники, діагностичні матеріали (тести, тематичні, підсумкові контрольні 
роботи) також являють собою систему, підпорядковану системі підручників. 
Посібники допомагають учневі технологізувати (привласнити) знання, 
одержані в підручниках, довести вміння до стану навиків. Всі посібники 
сплановані одночасно з системою підручників і створюються, виходячи з 
дидактичного принципу інтеграції знань учнів про природу в цілісну систему, 
технологізації знань таким чином, щоб вони задовольняли органічні потреби 
дитини, які переростають у ментальні потреби. До написання посібників, 
зокрема, щоденників спостережень (досліджень) (3,4 кл.) залучені лікар-
психотерапевт (Сєдих К.В.) педагог-психолог (Ільченко О.В.). В щоденниках 
учні поруч з відмітками про погодні умови, як у традиційному 
природознавстві, відмічають свої щасливі і сумні, «здорові» та «хворі» дні, 
аналізують свій стан, відкривають «закони» свого здоров’я. В щоденниках 
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ведуться спостереження за інтересами – кожен учень вибирає собі об'єкт 
спостережень, який його цікавить (небо, погода, рослини, тварини, машини, 
люди), об'єднується у групи з тими, хто має подібні інтереси, і веде 
спостереження самостійно чи в групі за інтересами. 

Посібники для вчителів також являють цілісну систему, 
підпорядковану системі підручників. 

Завдання для самоконтролю 
1. Роль цінності змісту освіти у формуванні мислення дитини як соціально 

зрілої особистості. 
2. Загальні закони природи у формуванні цілісності знань учнів. 
3. Умови природовідповідного розвитку свідомості учня, перетворення 

його дитячого мислення в цілісну свідомість особистості. 
4. Систематизація та інтеграція – основа розвитку мислення дитини. 
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Степаненко М.І. 
Лекція 4. Український правопис з погляду історії та сучасності 

 
Мета. Розкрити важливі етапи історії становлення українського 
правописного кодексу, ознайомити вчителів-словесників із 
найважливішими орфографічними проблемами XX–XXI ст.; з’ясувати 
основні зміни, які подано в редакціях українського правопису доби 
суверенності. 

План 
1. З історії українського правопису. 
2. Створення єдиного українського правопису. Окремі найважливіші 

етапи у виробленні уніфікованих орфографічних норм: 
2.1. Український правопис – 1921. 
2.2. Український правопис – 1928. 
2.3. Український правопис – 1933. 
2.4. Український правопис – 1945. 
2.5. Український правопис – 1960. 
2.7. Проект редакції українського правопису доби суверенності. 
 
1. З історії українського правопису 
Український правопис має понад тисячолітню історію, поділяється 

на окремі періоди. Мовознавець В.В.Німчук виокремлює три умовні, але 
важливі етапи в історії становлення нашого правописного кодексу: 

I. Давньокиївський (X–XIV ст.). 
II. Староукраїнський (остання чверть XIV–XVIII ст.). 
III. Новоукраїнський (XIX–XXI ст.). 
У свою чергу другий етап він диференціює на підперіоди: перший 

підперіод – час так званого другого південнослов’янського (болгарського) 
орфографічного впливу (XV–XVI ст.); другий підперіод – час чинності 
орфографічних норм, розроблених видатним письменником і мовознавцем 
Мелетієм Смотрицьким («Грамматіки словенських правилноє Ñvíòàґмà», 
1619 рік) (див.: [2; 3; 8]). 

Основою формування давньокиївського правопису послужила 
старослов’янська орфографія, що прийшла в Київську Русь після 
прийняття християнства. Згадаймо, що першим письмом на Русі було 
старослов’янське письмо, перейняте в кінці X століття з Болгарії, куди 
воно потрапило з Моравії. Створення ж слов’янського письма пов’язане з 
релігійно-просвітницькою діяльністю братів Кирила (826–869) та Мефодія 
(820–885), родом із Солуні – портового міста, населеного слов’янами і 
греками. Згідно із свідченням тогочасних джерел, Кирило (світське його 
ім’я Костянтин Філософ) 863 року розробив слов’янську азбуку і переклав 
(з допомогою Мефодія) з грецької на слов’янську мову (на добре знайомий 
йому з дитинства солунський діалект тодішньої болгарської мови) 
богослужбові книги, створивши не тільки нову писемність, що стала 
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неоціненним культурним набутком багатьох слов’янських народів, але й 
першу слов’янську літературну мову (яку тепер прийнято називати 
староболгарською, старослов’янською, церковнослов’янською) і такий її 
важливий складник, як орфографія. Наприкінці XI століття, слушно 
зауважує В.В.Німчук, «навіть у церковному письменстві, не кажучи вже 
про світське (зокрема, ділове), сформувався східнослов’янський 
орфографічний узус, який відбивав особливості живомовної звукової 
системи» [2, с.5]. 

Щодо староукраїнського періоду, то він нерозривно пов’язаний із 
іменем мовознавця, письменника, церковного й освітнього діяча Мелетія 
Смотрицького (70-ті роки XVI ст. – 1633), який нормалізував правопис 
церковнослов’янської мови української редакції. Його «Грамматіки…» 
була основним підручником церковнослов’янської мови в багатьох 
слов’янських країнах. Саме Мелетій Смотрицький увів нову літеру на 
позначення дзвінкого проривного задньоязикового приголосного – ґ, 
запропонував правила використання літер на позначення голосних і 
приголосних звуків, правила вживання великої букви, правила 
слов’янської пунктуації. Норми Смотрицького «досить швидко набули 
всеукраїнського визнання. Їх пристосували до своїх потреб і інші слов’яни, 
які зберігали Кирило-Мефодіївські традиції [3, с.5–6]; «з невеликими 
модифікаціями вони й нині чинні в богослужбовій сфері слов’ян там, де в 
літургію не введено живих національних мов… все з орфографії 
М.Смотрицького, що відповідало живому мовленню, використовувано і в 
українському світському письменстві до початку XIX ст., а на деяких 
теренах (наприклад у Закарпатті) – аж до середини XIX ст.» [2, с.6]. 

Нарешті, третій етап – новоукраїнський. Особливість його полягає в 
тому, що в Україні, яка перебувала в складі інших держав, панував 
орфографічний різнобій (назвемо для прикладу хоча б такі правописні 
системи: «історико-етимологічний правопис», «кулішівка», 
«драгоманівка», «грінченківка», «желехівка»). 

Зауважимо передусім, що в царині правопису змагалися 
«етимологія» і «фонетика». Протягом XVI–XVIII ст. у традиційний 
історико-етимологічний правопис вкраплюються нові правописні риси, що 
перетворюються в специфічно українську традицію. Творцем історико-
етимологічної орфографії по праву вважають Михайла Максимовича. 
Свою концепцію він виклав у передмові до збірника «Малороссийские 
песни» (1827), а пізніше – у праці «О правописании малороссийского 
языка. Письмо к Основьяненку» (1841). Учений не хотів поривати зі 
сталим етимологічним правописом і водночас бажав наблизити його до 
живої вимови. Основним принципом «максимовичівки» було збереження 
давніх етимологічних написань. Ці написання не відповідали живій мові, 
тому Максимович змушений був звертатися до спеціальних надрядкових 
позначок. Наприклад, над довгим е та о, що перейшли в і, ставився дашок, 
чи «французька кровелька» (втêкали). Правописна система Максимовича 
не знайшла прихильників у Східній Україні, зате надовго запанувала в 
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Галичині (аж до 1893 року), тобто  до часу запровадження тут фонетичного 
правопису, про який і йтиме мова далі. 

Першооснови сучасного українського правопису необхідно шукати в 
орфографічній системі Олекси Павловського, що знайшла відображення в 
праці «Граматика малороссійськаго нарђчія» (СПб, 1818). Іван Огієнко 
називає Олексу Павловського «батьком нового правопису», оскільки він 
«перший звернув увагу на багатство української мови, на звук і, і він 
перший пробив велику дірку в старім етимологічнім правопису на користь 
правопису фонетичного: він перший почав передавати той звук, що 
походить з давніх о, е, ь, через і, наприклад: піпъ, стілъ, тобі, собі, літо, 
сію. До Павловського ці звуки часом передавали через букву и, і тільки він 
перший запримітив недоладність такого писання…» [4, с.232]. 
Подовження м’яких приголосних він передавав через подвійне написання 
відповідних букв (після першої букви писав м’який знак (клочьчь – 
«клоччя»), м’якість у сполученнях приголосних він позначав буквою ь 
(трясьця – «трясця»). 

Фонетичний правопис підтримано в славнозвісному альманасі 
«Русалка Днђстровая» (1837), про що свідчить передмова: «Хочемо 
зачинати, проте знати нам конче, якє теперђшному язикові истинноє лицє; 
за-для-того держалимо-ся правила: «пишеш як чуєшь, а читай як видишь». 
Автори альманаху вилучили з ужитку ъ, що давно втратив своє звукове 
значення, замість ы почали вживати и; давні о, е вони передавали через і. 
Максимально фонетизованою була «кулішівка». Цей правопис обстоював 
Пантелеймон Куліш. Починаючи з 1856 року, він популяризує в багатьох 
виданнях фонетичний правопис. «Кулішівка» знайшла відгук на Західній 
Україні. Перешкодою для поширення цієї правописної системи стали 
Валуєвський циркуляр (1863), згідно з яким «у пресі дозволялися лише 
такі твори цією [українською] мовою, котрі належать до галузі вишуканої 
літератури; випуск книг малорускою мовою як духовного змісту, так і 
навчальних узагалі, що призначені для початкового читання народу», було 
призупинено, та Емський указ (1896), відповідно до якого заборонено 
ввозити з-за кордону в імперію без дозволу українськомовні книги і 
брошури, друк та видання оригінальних творів і українських переказів, 
різні  сценічні вистави і читання малоруською мовою, а також друкування 
нею текстів до музичних нот». Треба згадати ще про «драгоманівку» – 
одну зі спроб корінної зміни українського правопису шляхом його 
фонетизації за принципом «один звук – одна буква». З абетки було 
вилучено літери я, ю, є, ї, щ, ъ. Замість кириличної й за прикладом болгар 
та сербів Драгоманов уживав j (jама, моjу); пом’якшення приголосних він 
передав через ь (земльа, прьамо). «Драгоманівка» частково поширилася на 
Західну Україну, нею один час послуговувався І.Франко. На закріплення 
фонетичного правопису в Галичині найпосутніше вплинув Євген 
Желехівський – автор відомого двотомного «Малорусько-німецького 
словаря» (1866). У цьому словникові знаходимо вже майже той 
фонетичний правопис, який шкільна влада 1893 р. запровадила в освітніх 
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закладах Галичини. Заслуга Желехівського в тому, що він роздільну 
вимову приголосних, крім губних і так званих йотованих, відзначав за 
допомогою апострофа (з’їхати, з’явище), який пізніше увійшов до 
новоукраїнського правопису. «У цій функції в староукраїнській писемності 
вживано так званий паєрок… який вживав у своїй «Абетці» 1861 р. 
М.Гатцук. Отже, – робить висновок В.В.Німчук, – Є.Желехівський 
фактично замінив старовинний кириличний знак таким, що вживаний у 
графіці європейських мов, які користуються латинським шрифтом» [2, 
с.10–11]. У «желехівці», як і в інших правописних системах, зорієнтованих 
на фонетичні засади, були такі норми, які не ввійшли до сучасного 
правописного кодексу. Це, скажімо, роздільне написання ся з дієслівними 
формами (сьміяти ся), афіксів у складних формах майбутнього часу 
(писати му), уживання ї не тільки на початку складу замість йі, але й після 
букв на позначення приголосних на місці давніх ь, е (тїло, нїс). 

По-особливому активізувалося правописне питання після 
революційних подій 1905–1907 рр. В українській пресі запанував 
фонетичний правопис. Неабияких зусиль до цієї справи доклав Борис 
Грінченко (варто згадати його праці «К вопросу о правописании 
украинського языка» і «Три питання нашого правопису» з додатком 
А.Ю.Кримського, 1908). Створена ним орфографія стала називатися 
«грінченківкою». На її основі укладено 4-томний «Словарь української 
мови» (1907–1909). Правопис цієї важливої лексикографічної праці, 
зауважував свого часу Іван Огієнко, «був прийнятий по всіх українських 
редакціях та виданнях. Ось цей правопис, як вислід збірної праці 
письменників всього XIX-го століття й усього українського народу, 
запанував і в Україні, і держиться в нас аж до сьогодні» [4, с.238]. 

2. Створення єдиного українського правопису. Окремі найважливіші 
етапи у виробленні уніфікованих орфографічних норм 

2.1. Український правопис – 1921 
В Україні до 1917 року не існувало єдиної загальнообов’язкової 

орфографії. Як ми уже пересвідчилися, у Східній і Західній Україні діяло 
кілька відмінних більшою або меншою мірою правописних систем. З 
відновленням української державності виникла потреба вироблення 
обов’язкових для всіх правил орфографії. Перший міністр освіти 
Центральної Ради Іван Стешенко 1917 року доручив професорові Івану 
Огієнкові скласти короткі правила українського правопису. Весною 1919 
року було скликано правописну комісію, що складалася з 30 членів, яка 
обговорювала кожне правило і «розглядала спірні питання українського 
правопису, а разом з тим і ті випадки, що відрізняють наш правопис од 
правопису Галичини» (цит. за: [2, с.14]). Правила ухвалено Правописною 
комісією при Міністерстві народної освіти 1918 року. 

1919 року «Головніші правила українського правопису» побачили 
світ. Того ж року вони переглянуті Правописною комісією Української 
академії наук, яку очолював А.Кримський, виправлені й доповнені, а 
згодом схвалені УАН та затверджені урядом для вживання на всій 
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території України. Під назвою «Найголовніші правила українського 
правопису» вони опубліковані масовим накладом 1921 року. Правила не 
охоплювали всіх випадків уживання слів та їх форм, тому одним із 
суттєвих недоліків першого українського академічного правопису є 
наявність розбіжностей у написанні слів однієї й тієї самої категорії, як-от: 
«Закінчення -ор та -ир на кінці речівників пишемо без ь, навіть коли в 
родовому відмінкові маємо м’який голосний звук: цар, кобзар, секретар, 
писар, косар, лікар, вівтар, монастир, богатир… Примітка: але іноді 
пишуть ці слова і з ь: царь, секретарь, писарь». Зрозуміло, що перша 
система українського правопису створювалася в пришвидшеному режимі, 
отже, мала недоліки й потребувала коригування. 

2.2. Український правопис – 1928 
У липні 1925 року створено Державну правописну комісію, яка мала 

до 1 вересня 1926 року укласти проект нової орфографії й оприлюднити її. 
Скласти правопис доручено Агатангелові Кримському, Олексі 
Синявському, Всеволодові Ганцову. Новий варіант розглядала велика 
комісія за участю представників Західної України – Степана Смаль-
Стоцького, Володимира Гнатюка та Василя Сімовича. Прикметно, що цей 
орфографічний кодекс поєднав східні і західні правописні традиції. Члени 
комісії вважали, що «базою для упорядкування й спрощення служила 
традиція й природа української мови: встановлюючи те чи інше правило 
правопису й мови, комісія намагалася не порушувати без крайньої потреби 
усталеної традиції, узвичаєної норми, хоч, розуміється, увесь час 
оглядалася на живу мову в її різних діялектах та її історію». Щоправда, не 
завжди дотримувалися ці вимоги. Точилися дискусії, суперечки навколо 
окремих правописних проблем, скажімо, такої, як передача іншомовних е, 
q. Важкими й нечіткими були деякі правила, як-от: 

«Чужомовне l в українській мові почасти передаємо як нем’яке, 
себто ле, ло, лу, л, почасти як м’яке, себто лі, ля, льо, лю, ль. Це 
пояснюється головним чином тим, що чужі слова заходили до нас із різних 
мов, у різні часи і різними шляхами. 

Запозичення старіші, особливо до середини 19 сторіччя, більше 
засвоєні з нем’яким л, запозичені пізніше – з л м’яким.  Точно визначити 
випадки з м’яким і нем’яктм л неможливо. 
1. а) У словах грецького походження, як здавна запозичуваних з нем’яким 
л, звичайно пишемо ла, ло, лу, л, а також і в старих запозиченнях із 
інших мов: 
а) ла – атланти… атлас, Лакедемон… латинський... фабула, фаланга, 
філантропія… при чім а завжди після подвоєнного лл – вілла, Геллада…; 
б) ло – аналогія, логіка… диплом, кілограм, пілот… хлор, циклоп, Ціклопи, 
при чім о завжди після подвоєнного лл – … Льонґфелло; 
в) лу – лунатизм, плутократія, Поллукс; 
г) л у кінці складу: адмірал…, бал (= відзначення, але баль – банкет), 
Балкани…, фалд, фалш… і деякі інші; 
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б) сполучення лe послідовно передаємо через ле (з «середнім л»…): білет, 
галера, делегат…, Палермо, телеграма, холера; 

в) в англійських словах у кінці та перед приголосними не пишемо ь: 
Альбіон, біл, булдоґ, Велз, Далтон… ґолкіпер… 

2. В інших випадках новіші запозичення з західно-європейських мов 
віддаємо м’яким л: 
а) ля – аероплян, баляда, балянс, бациля… гіперболя (у закінченнях -ля 
завсігди, окрім небагатьох винятків…), ґалянтерія, деклямація, заля, 
іслям, Калябрія… скаля, флякон; 
б) льо – бальон, бльокада… Кольомбо… льозунґ, фльора, фльота…; 
в) лю – блюза… Лювр.. люпа, металюрґія, Нібелюнґи; 
г) ль у кінці складу – автомобіль… альгебра… Альжір, алькоголь, 
альхемія, асфальт, балькон… бінокль, бухґальтер, васаль, вольт, 
Ґвадальквівір…». 

Другій редакції українського правопису судилася особлива доля: 
вона послідовно закріпилася в діаспорі. Материкові українці пережили 
орфографічну реформу 1933 р., 1946 р., 1960 р. Питання правопису 
обговорюються й сьогодні, однак про це пізніше. Зараз кілька слів про 
зміни в українському правописі 1933 року. 

2.3. Український правопис – 1933 
У межах радянської України правопис 1928 року був чинним до 

5 вересня 1933 року, у Галичині, на Волині й Буковині – до часу 
приєднання до УРСР (1939 р.). У постанові Наркомосу України, 
підписаною В.Затонським, зазначено: «Український правопис», 
затверджений М.Скрипником 6-го вересня 1928 року, був скерований на 
штучний відрив української мови від тої мови, що нею говорять 
багатомільйонні маси українських робітників та селян, на штучний відрив 
української мови від мови російської. Правописна комісія на чолі з 
М.Скрипником провела націоналістичну лінію в побудові, в літературному 
оформленні правопису. 

6-го квітня 1933 року наказом нового керівництва Наркомосу 
України було організовано комісію під головуванням т. А.Хвилі для 
перевірки роботи на мовному фронті. Комісія, крім питань української 
наукової термінології, розглянула правопис і кардинально його 
переробила, відкинувши штучне відмежовування української мови від 
російської мови, спростивши правопис, ліквідувавши націоналістичні 
правила цього правопису, що орієнтували українську мову на польську, 
чеську буржуазну культуру» [2, с.488]. 

Голова правописної комісії А.Хвиля, доповідаючи русифікаторам, 
українофобам в особі П.Постишева та його поплічників, заявив, що 
правопис, ухвалений М.Скрипником, скерував розвиток української мови 
на польську, чеську буржуазну культуру, а це «ставило бар’єр між 
українською та російською мовою, гальмувало вивчення грамоти 
широкими трудящими масами» [Там само, с.489]. Він рапортував про 
вжиті заходи: а) ліквідовано націоналістичні правила щодо правопису 
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іншомовних слів; б) викинуто з правопису форми, що засмічували сучасну 
українську мову архаїзмами, провінціалізмами; в) ліквідовано 
націоналістичне правило нормування географічних назв; г) внесено зміни в 
граматичну термінологію; г) змінено ілюстративний матеріал, що мав 
націоналістично-куркульський характер; у результаті таких орфографічних 
реформ українська мова втратила свої самобутні характеристики, означки, 
якими вирізнялася з-поміж інших слов’янських мов, вона змушена була 
зодягати інше орфографічне вбрання. Пішла в небуття літера ґ, канули в 
Лету словоформи радости, ніжности, загубився десь кличний відмінок. 
Це далеко не повний перелік змін в царині правопису, що сталися 1933 
року. 

2.4. Український правопис – 1945 
1933 роком орфографічне експериментування не завершилося. У 

1938 році Радою народних комісарів УРСР затверджено Державну 
правописну комісію для розгляду проекту змін українського правопису, 
щоб остаточно «ліквідувати націоналістичні перекручення… українського 
правопису». Підготовлений комісією проект було схвалено 8 серпня 1943 
року, а затверджено 5 травня 1945 року. Укладачі правопису орієнтувалися 
на такі провідні настанови: 
1. Подбати передусім про в р е г у л ю в а н н я  чинного правопису, 
без поважних підстав не відходячи від того, що вже усталилось, отже, в 
основному не примушуючи культурну масу переучуватись. 

2. Зберегти народні засади правопису – його близькість до вимови 
широких мас. 

3. Орієнтуватись в усьому важливому, що становить специфіку мови, саме 
на цю специфіку (фонетика, морфологія), як вона відбивалась і 
відбивається в мові найкращих письменників. 

4. У тих моментах, які за їх природою є спільні з іншими мовами (розділові 
знаки, правопис великих і малих літер, написання разом і окремо), 
забезпечити єдність з правописами братніх народів Радянського Союзу, 
особливо – російського, орієнтуючись на останній проект Державної 
комісії. 

5. Уникати в міру можливості варіантів написань. 
6. Якомога скоротити кількість винятків із правил. 
7. При формулюванні правил – орієнтуватися на рівень розуміння людей з 
повною середньою освітою. 

8. Історичні коментарі до правил, що подаються в примітках, викласти без 
порушення наукової правильності на догоду популярності викладу, але 
разом із тим без зайвих подробиць і вузько спеціальних моментів. 

Наближення української мови до російської стало ще очевиднішим. 
Відмінкова парадигма не поповнилася ще одним компонентом, хоч цього 
бажали мовознавці, письменники: властивий українській мові кличний 
відмінок так і залишився кличною формою. Крім того, вилучено 
закінчення -и однини іменників IV відміни із суфіксом -ен у непрямих 
відмінках (ім’я – імені, плем’я – племені, вим’я – вимені, тім’я – тімені). 
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2.5. Український правопис – 1960 
Через 15 літ – 1960 року – прийнято нову редакцію українського 

правопису, який був чинним майже 30 років – до кінця 80-х років 
XX століття. Завдання російщення нашої орфографії і мови, яке 
сформульоване в передмові до правопису 1946 року, й посутньо 
конкретизується в передмові до правопису 1960 року. Пор.: «У тих моментах, 
які за їх природою є спільні з іншими мовами (розділові знаки, правопис 
великих і малих літер, написання разом і окремо)… забезпечити єдність з 
правописами братніх народів Радянського Союзу, особливо російського» 
(1946) і «…від часу попереднього видання «Українського правопису» у ряді 
правописних моментів, спільних для української і російської мов, виникла 
певна неузгодженість, яку тепер, після опублікування «Правил русской 
орфографии и пунктуации», можна усунути» (1960). 

2.6. Проект нової редакції українського правопису доби суверенності 
Лише через три десятиліття, коли український народ заявив, що 

російщення української мови, яке тривало від часів Переяславської злуки і 
вишколилося в більшовицьку добу, а особливо в епоху так званого 
розвинутого соціалізму, треба негайно припинити, бо українцям загрожує 
етноцид і лінгвоцид, правопис постав в оновленому вигляді. Першими і 
найважливішими подіями на шляху національного розвою слід уважати 
прийняття закону «Про мови…» й нової редакції орфографічного кодексу, 
проголошення незалежності України і прийняття заяви на Міжнародному 
конгресі україністів про потребу створення єдиного для всіх українців світу 
правопису. Правописна комісія, утворена з провідних мовознавців, 
письменників, представників педагогічних органів, ухвалила повернутися до 
номінації «кличний відмінок» замість «клична форма», до використання 
літери ґ в давньозапозичених і україномовних словах на зразок аґрус, ґава, 
ґазда, ґандж, ґанок, ґатунок, ґвалт, ґеґати, ґедзь, ґиґнути, ґерлиґа, ґніт (у 
лампі), ґрати (іменник), ґречний, ґринджоли, ґудзик, ґума, джиґун, дзиґа, 
дзиґлик та похідних від них. Помітної деталізації й доповнення зазнали 
правила вживання великої літери у власних назвах. З великої букви почали 
писати назви культових свят: Благовіщення, Великдень, Масниця, Великий 
піст, а також релігійних книг (без лапок) Біблія, Євангеліє, Коран, Псалтир, 
Часослов. Є зміни у правописі складних слів. Приміром, компонент пів у 
складі загальних назв пишеться разом, незалежно від літери, перед якою він 
стоїть (півметра, півозера). З власними назвами пів пишеться через дефіс: пів-
Полтави, пів-Америки. Пізніше було прийнято правило про написання слів 
типу пів’яблука, пів’ями, пів’юрти. Уведено правило про дефіс після частки 
не, уживаної як префікс в іменниках – власних назвах: не-Європа, не-Київ. 
Унесено поправки щодо правопису цілого ряду іншомовних слів. Подвоєння 
букв у невідмінюваних словах італійського походження, яке не 
відтворюється в українській вимові, не передається тепер і на письмі: бароко, 
інтермецо, лібрето, фортисимо, піанісимо, стакато (але нетто, брутто). 
Спрощено спосіб передачі й у таких словах, як конвеєр (замість конвейєр), 
феєрверк (замість фейерверк) (але: Гойя, Савойя, Фейербах і слова майя 
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(народність), фойе). Розширено межі правила дев’ятки: піанісимо, 
фортисимо, Аргентина, Братислава, Бастилія, Скандинавія, Мадрид, 
Корсика, Вашингтон, Флорида, Чикаго, Чилі. Запроваджено новий розділ 
«Складні особові імена та прізвища й похідні від них прикметники», де 
пояснюється правопис таких українських та іншомовних імен, як Іван Волове 
Око, Гай Юлій Цезар, Людвиг ван Бетховен, Шон О,Кейсі, Анрі де Сен-
Сімон, дон Педро. Прикметники від складних особових імен, що пишуться 
через дефіс, зберігають це написання: сен-симонівський (від Сен-Сімон).  
Послідовніше здійснюється принцип спрощення сполучень приголосних при 
творенні прикметників від географічних назв: гаазький (від Гаага), данцізький 
(від Данціг), лейпцізький (від Лейпціг) карабаський (від Карабах), але 
цюріхський (від Цюріх). Ті зміни, які узаконено, нам відомі. Вони відбиті в 
«Орфографічному словнику української мови», укладеному 
С.І.Головащуком, М.М.Пещак, В.М.Русанівським, О.О.Тараненком (К., 
1994). 

Учителям-словесникам необхідно знати не лише чинні орфографічні 
норми, а й те, як регулюються ці норми, які правописні зміни очікують нас. 
Ось уже сім років точиться дискусія навколо «проєкту» «Українського 
правопису–1999» за редакцією Василя Німчука. Основні орфографічні 
нововведення, над котрими працювали вчені Василь Німчук, Арнольд 
Грищенко, Іван Вихованець, Катерина Городенська, Сергій Головащук, Ніна 
Клименко, Олександр Пономарів, Ніна Тоцька, такі (див.[2, с.562–568]): 
№ 
п/п Запропоновано Причина зміни, підстава 

1 

Писати послідовно букву ґ у 
питомих (ґава), засвоєних (ґанок) 
загальних назвах та у власних 
найменуваннях (Ґіґа – прізвище; 
Ґаничі – топонім). 

Правило в чинному кодексі 
сформульовано нечітко. 
Підстава: українські загальні та 
власні назви пишемо 
відповідно до їхнього 
звукового складу в живому 
мовленні. 

2 

Писати літеру и на початку 
українських питомих та засвоєних 
слів перед приголосними н та р, на 
початку відповідних вигуків, 
звуконаслідувань і похідних від них 
утворень: инший, ирій, ирод, ич!, 
икати, на початку іншомовних 
запозичень – загальних і власних 
назв, коли в мові-донорі на початку 
слова наявний звук, близький до 
українського и: ир «загальна назва 
пісні в деяких тюркомовних 
народів», Игиатта «річка в Якутії». 

Наявність у живому мовленні 
слів із початковим и. Під 
впливом написання на початку 
слів тільки і руйнується 
фонологічна система 
української мови – и не має 
повноправного статусу 
фонеми. Класики української 
літератури до правописної 
реформи 1927 р. вживали саме 
и в зазначених випадках. 

3 Писати слово пів у значенні Наявність в українській мові 
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«половина» тільки окремо від 
сусідніх слів. Коли елемент пів має 
інше значення, писати його разом: пів 
ночі, але північ, півночі і т.ін. Разом 
пів писати і в прикметниках, 
похідних від сполуки пів із 
іменником: пів години – півгодинний. 

незмінного повнозначного 
слова пів: пів на п’яту, о пів на 
другу та ін. 

4 

В іменниках третьої відміни з
кінцевою групою приголосних, а
також у словах кров, любов, осінь,
сіль, Русь у родовому відмінку
однини вживати флексію -и. 

Наявність нині флексії -и в 
говірках, які лягли в основу 
літературної мови, уживання 
цього закінчення у зазначених 
випадках класиками 
української літератури до 
«реформи» 1933 р. 

5 

Уживати закінчення -и в родовому
відмінку однини іменників четвертої
відміни, які при відмінюванні
приймають -ен-: ім’я – ім-ен-и. 

Уживання його в живому 
мовленні, у творах класиків 
української літератури до 
прийняття змін у правописі 
1945 р. (1946), цільність 
парадигми четвертої відміни: 
ягня – ягн-ят-и-, ім’я – ім-ен-и. 

6 

Відмінювати іноземні запозичення –
іменники на -о, крім тих, у яких
перед о є інші голосні: пальто –
пальта, бюро – бюра і т.ін.; Леонардо
– Леонарда, але радіо – радіо,
Маріо – Маріо. 

Відмінюваність їх у живому мов-
ленні, у літературній мові до 
«ре-форми» 1933 р., у творах 
деяких нинішніх письменників. 
Незмі-нюваність їх руйнує 
відмінювання питомих 
українських іменників на -о (пор. 
неправильне брати Кличко). 

7 

Писати в запозичених загальних назвах
тільки г, незалежно від того, ь чи g ви-
мовляють у мові-джерелі: гербарій,
гіпо-теза, газета, гол. В окремих
словах, за-позичених переважно через
російську мову з англійської, відповідно
до ь пере-дбачено й далі писати х: хобі,
хокей, ноу-хау. 

Закоренілість такої вимови в 
мов-ленні вихідців із південного 
та се-редньої і східної частин 
північно-го наріч завдяки 
псевдоаналогії: усі слова, що в 
російській мові вжива-ються і 
пишуться з г, по-українськи ніби 
мають звучати з глотковим г. 

8 

В антропонімах та похідних від них
лексемах вживати г або ґ відповідно до
звукового складу (ь–g) назв у мовах-
донорах: Ґете, Ґеґель. У власних
географічних назвах уживати г,
незалежно від того, ь чи g маємо в мові-
джерелі. 

Написання власних 
найменувань як засобів 
ідентифікації особи мають 
максимально відбивати 
фонемний (звуковий) і 
графічний склад їх у мові-
джерелі. 

9 Уживати як нормативні паралельні Уживання таких форм у 
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форми: ефір–етер, кафедра–катедра,
марафон–маратон і т.ін. у словах
грецького походження на місці букви θ
(tь). 

літературній мові до заборони 
їх у 1933 р. Практика деяких 
друкованих ЗМІ в Україні 

10 

У загальних назвах іншомовного
походження подовження
приголосних звичайно не передаємо:
тона, нето, бруто, але ванна, вілла,
манна, булла та деякі інші (бо є слова
віла «русалка в сербів», мана і т.ін.). 

Так ці слова звучать в усному 
мовленні. 

11 

Слова з церковно-релігійної сфери
(давні запозичення) з «правилом
дев’ятки» не пов’язуються. У них
між усіма приголосними пишемо и:
євангелист, єпископ, алилуя,
Вифлеєм. 

Сучасна практика україномовних 
церков, зокрема УПЦ (КП), 
УАПЦ, УГКЦ, тисячолітня 
традиція. У чинному 
правописному кодексі (1933, 
с.101) це правило подано лише в 
примітці. 

12 

Поширити «правило дев’ятки» на
правопис іншомовних власних назв:
Аристотель, Едип, Сизиф; Занзибар,
Сиракузи. 

Невиправдане різке проти-
ставлення запозичених загальних 
і власних найменувань. Уже 
дозволено писати и в кінцевих -
ида, -ика, а також після ж (дж), 
ч, ш, ц та р (тобто після п’яти 
букв) у чинному кодексі (1933, 
с.101–102) та в багатьох 
винятках; і після д, т, з, с. 
Непом’якшені приголосні перед і 
в мовах-донорах. 

13 

У загальних назвах іншомовного
походження перед йотованими після
губних писати апостроф: б’юро,
б’юджет, п’юпітр, м’юзикл. 

Живе мовлення українців. 
Уодноманітнення написань 
слів іншомовного походження. 

14 

У словах іншомовного походження,
де в мові-джерелі звучить j, у позиції
перед о писати й: йонійський, йоаніт,
Йоан, Йов. 

Жива вимова Йона, Йов і под.  
Передавання неспотворено 
звука мови-джерела, 
уодноманітнення написання 
слів грецького походження з 
початковою «йотою» (пор. у 
чинному кодексі: йод, але іон). 

15 

Писати слово проєкт і похідні від
нього з буквою є. 

У мові-джерелі – латинській – 
тут наявний -je: projectus. 
Уодноманітнення написання 
слів із спільним коренем, пор.: 
об’єкт, суб’єкт. 
Нормативність форми проєкт 
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до «реформи» 1933 р. 

16 

Писати ія всередині слів
іншомовного походження на місці іа:
артеріяльний, геніяльний, матеріял. 

Живе мовлення (пор. навіть 
валер’янка, матер’ял), 
тисячолітня писемна традиція, 
перервана 1933 р. Наявність 
«опорного» й у багатьох 
словах: матерія – 
матеріяльний, геній – 
геніяльний. 

17 

Не писати зайвої букви й у словах, де
його немає в мові-джерелі
запозичення: гуява «вид тропічних
деревних рослин», мая «індіанський
народ у Латинській Америці», фоє. 

У мовах-джерелах у цих словах 
подвійний й не вимовляють і 
не пишуть: іспанські guyaba, 
maya, французьке foyer. 

18 
Писати тільки початковий ю в
словах, де в мові-джерелі початкова
група ju: Юда. 

Жива мова, тисячолітня 
традиція, написання в текстах 
україномовних церков. 

19 

Передавати іншомовний дифтонг au
через ав у загальних найменуваннях:
авдит, авдиторія, авкціон,
автобіогра-фія, автор, інавгурація.
Au передавати через ау тільки в
словах: аут, джоуль, клоун, но-хау,
Каунас, Лаура, Фауст, Пауль та
деяких інших (за традицією). 

Жива українська орфоепія: 
аўдит, аўдиторія і т.ін. 

20 

Писати м’який знак після р в іменах
по батькові: Ігорьович, Лазарьович. 

Імена Ігор, Лазар, крім 
називного відмінка однини, 
виступають як іменники м’якої 
групи: Ігоря, Ігореві, -ю; 
Ігорем, Ігорями». 

 
Проблемні запитання: 

1. Ваше ставлення до змін у «проєкті правопису»? 
2. Запропонуйте можливі варіанти, обґрунтуйте їхню доречність. 
3. Поясність уживання / невживання апострофа у словах комп’ютер 

(пор. свято, цвях), дистриб’ютор (пор. бюро, бювет), карбюратор 
(пор. верб’я, черв’як). 
 
Насамкінець зауважимо, що до будь-яких змін, і до орфографічних 

також, треба підходити «не емоційно, а з точки зору здорового глузду. Не з 
позиції «мені це не подобається», «я стану безграмотним». Не треба 
лякатися та лякати інших. Нам треба багато від чого очистити нашу землю, 
наші душі, нашу мову. «Український правопис» не потребує кардинальних 
змін, але мусимо вилучити з нього те, що нам нав’язано за доби тотального 
російщення». Це твердження мовознавця Олександра Пономарева, на нашу 
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думку, слушне й мудре. Словесники будь-якого рівня – учителі, науковці – 
покликані пильнувати мову, дбати про її розвиток, знати про її сучасне, 
майбутнє і пам’ятати, що реформування правопису – справа державної 
ваги, оскільки він, по-перше, є консолідуючим чинником нації, по-друге, 
забезпечує міцність літературної мови, по-третє, сприяє освіті, грамотності 
населення. А без цього ні про який поступ не може бути й мови. 

Завдання для самоконтролю 
1. З історії українського правопису. 
2. Створення єдиного українського правопису. Окремі найважливіші 

етапи у виробленні уніфікованих орфографічних норм. 
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 Єрмак О.П. 
Лекція 5. Громадянське суспільство і створення правового поля освіти 

в Україні: історичний аспект 
 

Мета. З’ясувати світоглядні засади правового регулювання системи освіти 
в контексті формування громадянського суспільства в Україні. 

План: 
1. Громадянське суспільство і місце в ньому народної освіти. 
2. Організаційно-правові основи освітньої політики українських урядів 
(1917-1920 рр.). 
3. Питання народної освіти в конституційних актах УРСР. 
4. Стратегічні правові засади освіти в незалежній Україні. 

 
Сьогодні можна з упевненістю сказати, що у роки незалежності 

утверджуються пріоритети демократії як у суспільстві, так і в освіті. 
Головною метою сучасної освіти в Україні є створення умов для розвитку 
та реалізації кожної особистості як громадянина демократичної держави, 
формування поколінь, які здатні вчитися протягом життя, створення та 
розвиток цінностей громадянського суспільства. 

Громадянське суспільство як соціальний феномен і як теоретична 
концепція починають формуватися десь від кінця ХVІІ ст. Його основні 
положення були сформульовані такими видатними мислителями як 
Дж. Локк, А. Фергюссон, Ш. Монтеск’є, І. Кант, Г. Гегель, А. Токвіль. 

В Україні інтерес до ідей громадянського суспільства спостерігався в 
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Визначні українські вчені цього 
періоду М. Драгоманов, М. Грушевський, Б. Кістяківський присвятили свої 
твори теорії громад, громадянського життя і правової держави. На жаль, 
їхній доробок не вплинув кардинально на становлення громадського 
суспільства, бо як і в інших державах, в тогочасній Україні його витіснив 
на узбіччя соціалізм, який заволодів умами європейців більш як на ціле 
століття. 

„Оксамитові” революції кінця 80-х рр. ХХ ст. у Центральній і 
Східній Європі породили радикальний інтелектуальний поворот у бік 
категорії громадянського суспільства. Це стосується і України. 

Популярність терміну „громадянське суспільство”, котрим 
зацікавились як науковці, так і політичні та громадянські діячі, відповідає 
намірам значної частини суспільства сформувати справді демократичні 
інститути влади, докорінно змінити стосунки держави і громадян. 

Через історичні обставини, соціально-політичні та економічні умови 
нашого минулого Україна перебуває сьогодні лише на початковій стадії 
формування громадянського суспільства. В світовій політології є декілька 
тлумачень сутності громадянського суспільства, найбільш поширене з них 
– система самостійних незалежних від держави суспільних інституцій та 
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встановлюваних ними неполітичних відносин, для забезпечення умов 
самореалізації окремих індивідів та їх добровільних об’єднань. 

Суттєвими рисами громадянського суспільства є – пріоритет 
суспільства над державою, визначення людини, її прав і свобод 
найбільшою суспільною цінністю, ринкові відносини, економічна, 
ідеологічна, політична свобода громадян та їх об’єднань, наявність 
розвиненої соціальної структури. 

Інститутами громадянського суспільства є: 
– добровільні громадянські організації і рухи; 
– незалежні засоби масової інформації; 
– громадянська думка як соціальний інститут; 
– у певному аспекті – вибори та референдуми; 
– залежні від громадськості елементи судової системи (як – от, суди 
присяжних). 

Боротьба за утвердження принципів і цінностей громадянського 
суспільства велась і ведеться в галузі освіти. Для ефективного 
функціонування дієва демократія і громадянське суспільство потребують 
активних громадян з розвиненими громадянськими цінностями, а їх 
формує, насамперед, система освіти. 

Як відомо, розробкою та здійсненням освітньої політики у нашій 
державі займаються  в першу чергу органи державного управління – 
Міністерство освіти і науки України та підпорядковані йому регіональні й 
місцеві підрозділи, а також державні інституції на зразок Академії 
педагогічних наук, дослідницькі інститути тощо. Однак, останнім часом 
все більшу роль в формуванні (або, швидше, в аналізі чи критиці) цієї 
політики відіграють різні недержавні організації, діяльність яких, 
принаймні адміністративно, не залежить від державної влади: асоціації та 
професійні об’єднання вчителів і вчених, науково-дослідні групи в 
приватних навчальних закладах та інші. 

Коли ми звернемось до історії Україні, то переконаємося, що кращі 
мислителі, часто опозиційно налаштовані до влади, активно відстоювали 
саме право народу на освіту, у своїх проектах конституцій, інших законів, 
розробили такі принципи освіти, як її загальність, доступність, 
національний характер, демократизм тощо. Пізніше все це лягло в основу 
законодавчих актів про освіту, виданих у ХХ – на початку ХХІ століть. У 
сучасних умовах незалежної України у формуванні освітньої політики 
держави, крім офіційних органів, беруть участь і громадяни – вчителі, 
викладачі, журналісти і т. ін., а також організації громадянського 
суспільства. 

Корені правової основи національної освіти в Україні слід шукати 
задовго до створення незалежної Української держави. Ще в середині XIX 
століття кирило-мефодіївець Г. Андрузький у своїх "Начерках конституції 
республіки" (1846) розробив основні принципи функціонування народної 
освіти в майбутній демократичній слов’янській федеративній державі, 
включаючи невід’ємне право кожного громадянина отримання освіти. У 
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1884 році М. Драгоманов підготував свій конституційний проект 
перетворення Російської імперії на децентралізовану федеративну державу 
"Основний статут українського товариства "Вільна спілка", де 
поєднувалися ліберальні, демократичні, народницькі та національні ідеї. У 
галузі освіти Драгоманов сформулював принцип доступності будь-якої 
людини до всіх ланок освіти від початкової до вищої. М. Грушевський у 
статті “Конституційне питання і українство в Росії” (1905) порушив 
питання про повну взаємозалежність розвитку освіти від демократизації 
суспільства та створення дієвих органів самоуправління. 

З початком Української національно-демократичної революції (1917-
1920) та утворення Центральної Ради (ЦР) почався процес розбудови 
Української державності. Саме ЦР з примхливої волі історії взяла на себе 
втілення ідей створення національної школи в площину практичної 
політики. На вимогу 1-го Всеукраїнського з’їзду вчителів, що проходив 5-6 
квітня 1917 року за участю близько 500 делегатів, ЦР створює спеціальну 
шкільну комісію, на яку покладалася організація нової системи освіти. 

Першим актом законодавчого характеру верховної влади в Україні, що 
визначив зміни державно-правового статусу українських земель колишньої 
Російської імперії, став 1 Універсал ЦР. Він був виданий 10 червня 1917 року 
і проголосив автономію України. На підставі цього документа 15 червня 1917 
року ЦР утворила Генеральний Секретаріат – уряд автономної України. 
Генеральним секретарем освіти в цьому уряді призначено І. Стешенка (1873-
1918). 

Саме в цей час по-справжньому розгорнулася українізація освіти. На 
початок шкільного 1917-1918 років було взято дозвіл на відкриття 53 
українських гімназій, зокрема на Полтавщині – 16. Українізація 
початкових шкіл розпочалася, природно, з вересня 1917 року. 

У жовтні 1917 року в Києві було відкрито Український народний 
університет з історико-філологічним, фізико-математичним і юридичним 
факультетами. У листопаді того ж року засновується другий вищий 
навчальний заклад – педагогічні курси, які згодом перетворено в 
Педагогічну Академію. 

7 листопада 1917 року видано III Універсал, який проголосив 
Українську Народну Республіку, що зберігала федеративний зв’язок із 
Російською республікою. У галузі освіти перетворення, які базувалися на 
положеннях III Універсалу, звелись до ліквідації навчальних округів, 
підпорядкованих Петербургу, і запровадженні комісаріатів народної освіти 
в губерніях і районах з шкільними радами при них. Тоді ж висунулася на 
порядок денний ідея розподілу шкіл за національним принципом. 

9 (22) січня 1918 року IV Універсал проголосив самостійність і 
незалежність УНР як вільної суверенної держави українського народу. 
Цим Універсалом Генеральний Секретаріат був перетворено в Раду 
Народних Міністрів з міністерствами, у тому числі й міністерством освіти 
(І.Стешенко). 

За короткий час існування міністерства (до кінця квітня 1918 року) 
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видано низку постанов, у яких були сформульовані такі принципи 
будівництва народної освіти: загальне, безплатне, обов’язкове, світське 
початкове навчання; розподіл шкіл за національним принципом; право 
відкривати приватні школи. 

Чимало було зроблено для відродження української культури за 
гетьманату. По суті, це була єдина галузь, у якій П. Скоропадському 
вдалося досягти успіхів. У цю галузь німецька воєнна адміністрація не 
втручалася, і гетьман мав відносну свободу дій. 

Уряд П. Скоропадського за короткий час українізував державний 
апарат, провів українізацію загальноосвітньої школи. Однак, продовживши 
курс, розпочатий ЦР, на українізацію освіти, пішов не шляхом 
перепрофілювання російських навчальних закладів на україномовні, як це 
робилось за часів ЦР і викликало невдоволення частини населення, а, 
навпаки, шляхом відкриття нових українських навчальних закладів. 

Українізація потребувала великої кількості вчителів, які б вільно 
володіли державною мовою. Тому міністерство освіти (його очолював 
професор Київського університету М.Василенко) організувало курси 
українознавства для вчителів 5,5 тис. початкових шкіл. У серпні 1918 року 
П.Скоропадський ухвалив закон "Про обов'язкове вивчення української 
мови та літератури, а також історії та географії України у всіх середніх 
школах". 

За Скоропадського було українізовано близько 150 гімназій, які 
повністю фінансувалися за рахунок державною бюджету. Перший 
Український народний університет у Києві, який існував з 1917 року, 
перетворено на державний. У жовтні 1918 року в Кам'янець - 
Подільському розпочав свою роботу ще один державний український 
університет. Усього за час Гетьманату відкрито більше як 20 вищих 
навчальних закладів. 

Якщо врахувати ситуації, у яких відбувалися ці перетворення, то 
стане зрозуміло, що здобутки були значними. 

У період збройної боротьби з гетьманом П.Скоропадським та певний 
час після її закінчення революційним органом з диктаторськими правами 
була Директорія УНР. Постала проблема конституювання третьої форми 
української державності. 

Міжпартійні та міжособистностні суперечності призвели до розколу 
Директорії і з 15 листопада 1919 року влада перейшла фактично до одного 
С. Петлюри. У таких умовах постала Всеукраїнська Національна Рада в 
Кам’янець-Подільському (11 січня 1920 р.). Вона поставила за мету 
усунути Директорію, скликати Державний Сойм (передпарламент) і 
оголосити тимчасову Конституцію УНР. 

Після тривалих переговорів з урядом головний отаман військ УНР 
С.Петлюра пообіцяв виробити і прийняти конституцію. Через деякий час 
був вироблений проект конституції під назвою "Основний Державний 
Закон УНР". 

В означеному проекті найповніше з усіх законодавчих актів часів 
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Української національно-демократичної революції 1917-1920 років 
з'ясовано права та обов’язки громадян на освіту. Про це йде мова в 
артикулах 31 і 32 проекту закону: 
– усі громадські та приватні школи і виховні заклади перебувають під 
наглядом держави; 

– навчання в школах від нижчої до вищої, що їх утримує держава, є 
безплатне; 

– допускається заснування приватних навчальних і виховних закладів під 
контролем держави; 

– характер публічних шкіл не може бути конфесійним; 
– навчання в народних початкових школах є загальне, обов’язкове та 
безплатне; 

– держава, громада мають стежити, щоб всі діти були охоплені навчанням; 
– для дорослих громадян утворюються курси позашкільної освіти; 
– школи повинні виховувати учнів на основах моралі та розуміння 
громадянських обов’язків. 

Оскільки в кінці 1920 року УНР припинила своє існування, то, 
відповідно, цей проект так і не став Конституцією. 

Радянська влада, що утвердилася в українських землях, намагалася 
юридично підтвердити свою прихильність до державної незалежності. З 
цією метою і був розроблений проект першої радянської конституції. Цю 
конституцію, а повна її назва Конституція Української Соціалістичної 
Радянської. Республіки була прийнята 10 березня 1919 року III 
Всеукраїнським з’їздом Рад. 

В основу проекту Конституції УСРР було покладено Конституцію 
РСФРР. Цей Основний Закон ґрунтувався на марксистсько-ленінському 
вченні про соціалістичну революцію та диктатуру пролетаріату, тому він 
був більшою мірою політичним, ніж правовим документом. 

Про освіту йде мова в III розділі "Декларація прав і обов’язків 
працюючого народу України", у 27 ст.: «В цілях забезпечення за 
працюючими дійсного приступу до знання УСРР ставить своїм завданням 
дати робітникам і селянам повну, всебічну і даремну освіту». Ця стаття 
практично залишилася і в ухваленій на XI Всеукраїнському з’їзді Рад 15 
травня 1929 року другій Конституції УСРР: "Щоб забезпечити трудящим 
масам дійсний доступ до знання, Українська Соціалістична Радянська 
Республіка ставить за своє завдання дати їм повну, всебічну та безплатну 
освіту". 

У травні 1921 року РНК УСРР прийняв постанову про ліквідацію 
неписьменності. Нагадаю, що за переписом 1897 року писемність 
населення українських земель, які входили до складу Російської імперії, 
становила 27 %. Цією постановою передбачалося, що все населення віком 
від 8 до 50 років, яке не вміє читати і писати, зобов'язане навчатися 
грамоти російською або рідною мовою – за бажанням. 

Реально робота по ліквідації неписемності розпочалася в 1923 році. 
Тоді було створене добровільне товариство “Геть неписемність!” Держава 
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не тільки забезпечувала безкоштовне навчання в гуртках лікнепу, а й 
надавала певні пільги тим, хто навчався. Зокрема, робітники звільнялися 
на дві години від праці зі збереженням заробітної плати, селянам 
надавалася двадцятивідсоткове знижка для обов’язкового страхування 
майна 

30 липня 1924 року ВУЦВК і РНК УСРР прийняли постанову про 
запровадження в республіці загального початкового навчання дітей 8-11 
років протягом найближчих шести років. А в серпні 1930 року ВУЦВК і 
РНК УСРР прийняли постанову про загальне обов'язкове семирічне 
навчання в містах та робітничих селищах і чотирирічне на селі. 

У 1932-1933 навчальному році, як свідчать статистичні довідники, 
навчанням було охоплено 98 % дітей віком до 10 років, а 95 % випускників 
початкової школи продовжували вчитися далі. 

У 1932 році була запроваджена єдина структура загальноосвітньої 
школи, яка в незмінному вигляді збереглася до хрущовських реформ: 
початкова (І-ІV класи), неповна середня (І-VII класи) і середня (І-Х класи). 

Величезні зусилля щодо ліквідації неписьменності, докладені 
державою та суспільством у міжвоєнний період, не дали стовідсоткового 
результату. І все-таки досягнуті показники були вагомими. Перепис 
населення 1939 року зареєстрував в Україні 85,3 % письменних віком до 50 
років. 

30 січня 1937 року надзвичайний XIV з’їзд Рад УРСР прийняв нову 
Конституцію республіки. Цією конституцією проголошувалося право на 
безкоштовну освіту для всіх громадян, незважаючи на класове походження 
чи національність. У статті 101 Конституції УРСР проголошувалося: 
"Громадяни УРСР мають право на освіту. Це право забезпечується 
загальною початковою освітою, безплатністю освіти, включаючи вищу 
освіту, системою державних стипендій величезній більшості тих, що 
вчаться у вищій школі, навчання в школах рідною мовою, організацією на 
заводах, в радгоспах, МТС і колгоспах безплатного виробничого, 
технічного й аграрного навчання". 

У післявоєнний період одним із найважливіших актів щодо розвитку 
освіти став Закон Верховної Ради СРСР, прийнятий 25 грудня 1958 року 
"Про зміцнення зв'язку школи з життям і подальший розвиток системи 
народної освіти". В Україні відповідний закон набув чинності в квітні 1958 
року. За цими законами семи – і десятирічки перетворювалися на 
одинадцятирічки з виробничою практикою. Разом з тим, за законом 1959 
року, по суті почалася русифікація освіти в Україні. Зокрема, у ньому було 
записано, що в Україні в російськомовних школах українська мова могла 
вивчатися тільки як факультатив, за бажанням батьків учня. 

Після прийняття цього Закону почала скорочуватися мережа 
україномовних шкіл за рахунок перетворення їх у російськомовні. 
Унаслідок цього кількість шкіл з українською мовою викладання 
зменшилася на 8,5 тис. 

Після приходу до влади Л.Брежнєва, ця реформа, як й інші реформи 
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М.Хрущова, була фактично відкинута, хоча окремі її елементи 
залишилися. Була збережена, зокрема загальнообов'язкова 8-річна освіта; 
українська мова і література більше не були обов'язковими для вивчення в 
російських школах УРСР. 

З 1966 року почала впроваджуватися загальнообов'язкова середня 
(10-річна) освіта, і перехід до неї був завершений до 1976 року. 

Здобутки в галузі освіти того періоду зафіксовано в останній 
радянській конституції, прийнятій на 7-й позачерговій сесії Верховної 
Ради УРСР дев’ятого скликання 20 квітня 1978 року. У главі 6-й, де 
йдеться про права і обов’язки громадян, у ст. 43 записано: "Громадяни 
Української РСР мають право на освіту. 

Це право забезпечується безплатністю всіх видів освіти, здійсненням 
загальної середньої освіти молоді, широким розвитком професійно-
технічної, середньої спеціальної і вищої освіти на основі зв’язку освіти з 
життям, з виробництвом, розвитком заочної і вечірньої освіти; наданням 
державних стипендій і пільг учням і студентам; безкоштовної видачі 
шкільних підручників; можливістю навчання в школі рідною мовою; 
створенням умов для самоосвіти". 

У 1984 році Верховна Рада СРСР схвалила „Основні напрямки 
реформи загальноосвітньої і професійної школи”. Вони визначили освітню 
політику партії в умовах так званого „розвинутого соціалізму”. Згідно з 
цим документом запроваджувалося навчання дітей з 6 років. 8-мирічні 
школи було реорганізовано в 9-тирічні, середні в 11-тирічні, а ПТУ різних 
типів – у єдиний тип навчального закладу – середні ПТУ. 

Кількісні показники в розвитку загальної освіти в УРСР в 70-80-ті 
роки засвідчують певний прогрес. На фінансування освіти виділялось в 
1989 році 8% ВВП (за євростандартами – 10%). Ряд ВНЗ за рівнем 
підготовки спеціалістів нічим не поступалися кращим університетам у 
Західній Європі і США. 

Однак з погляду загальнолюдських норм ідейне спрямування, рівень 
знань та інтелектуального розвитку, морального та національного 
виховання не відповідали вимогам цивілізованого світу. У радянській 
школі переважали уніфікований ідеологічний підхід до освіти, єдиний 
жорсткий партійно-державний контроль, політизація, комуністичний 
виховний ідеал. 

Сучасний конституційний процес слід починати з Декларації про 
державний суверенітет України, прийнятої 16 липня 1990 року Верховною 
Радою УРСР 12-го скликання. Цим документом проголошено намір народу 
України самостійно вирішувати свою долю. 

Декларація складалася з 10 розділів. В останньому, 7 розділі – 
"Культура", йшла мова про те, що Україна є самостійною у вирішенні 
питань освіти, науки, культури та інших сферах духовного життя 
республіки. Тепер керівництво освіти мало здійснювати не Міністерство 
освіти СРСР, а Міністерство освіти УРСР. 

Постала необхідність переглянути законодавство про освіту і 



 65

привести його у відповідність із Декларацією про державний суверенітет. 
23 травня 1991 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про освіту". 

У преамбулі Закону підкреслювалося, що освіта в Україні 
ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної самосвідомості, 
взаємоповаги між націями і народами. Такі засадничі поняття радянської 
доби, як "комуністичне виховання", радянський патріотизм", 
“інтернаціоналізм” до Закону не увійшли. 

Закон проголосив цілий ряд прогресивних положень. Освіта 
визнавалася пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і 
культурного розвитку суспільства. 

У статті 5 Закону „Про освіту” сформульовано права громадян на 
освіту. Новим було формулювання основних принципів освіти: 
– доступність, рівність умов кожної людини для отримання освіти; 
– гуманізм, демократизація освіти; 
– пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей над політичними і 
класовими інтересами; 

– незалежність державної освіти від політичних партій, громадських і 
релігійних організацій; 

– органічний зв’язок освіти з національною історією, культурою, 
традиціями; 

– єдність і наступність системи освіти; 
– відповідність освіти світовому рівню. 

Новим було встановлення кваліфікації спеціалістів з вищою освітою 
(ст. 36): 
– молодший спеціаліст; 
– бакалавр; 
– спеціаліст; 
– магістр. 

Закон хоч і прийнятий ще за радянської влади, однак містив деякі 
моменти, що вели до зниження загальноосвітнього рівня значної частини 
учнів. Скажімо, стаття 53, де йде мова про середні загальноосвітні 
навчально-виховні заклади. Звичайно, положення про профільні класи, 
спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, різні типи навчально-виховних 
комплексів є важливими і прогресивними. 

Але там, де говориться про основний тип навчально-виховних 
закладів, називається середня загальноосвітня школа трьох ступенів: 
перший - початкова школа, другий - основна школа, третій - старша школа. 
Кожен ступінь може функціонувати самостійно. 

Однак слід урахувати, що повну загальну освіту дає тільки школа 
третього ступеня. А між тим у Законі “Про освіту” зафіксовано, що 
обов'язковим є навчання в школі учнів до 15 років. 

Отже, з 1992 року, коли почала діяти ця стаття, по 1996 рік по суті 
обов'язковою стала неповна середня (так звана базова школа). До речі, у 
всіх розвинутих державах, десь у 140 країнах, обов'язковим є навчання 
дітей до 18 років. 
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Завдяки такій “демократичній” статті Закону "Про освіту" значною 
мірою зруйновано систему обов’язкового середнього навчання. Десятки 
тисяч підлітків опинилися на вулиці, стрімко зросла злочинність 
неповнолітніх, поширилась наркоманія, зросла моральна деградація 
суспільства. Якщо в 1990 році атестат зрілості в Україні отримали 600 
тисяч осіб, то в 1996 році - тільки 374 тисячі. 

На щастя, у 1996 році депутати Верховної Ради отямились і 
прийняли поправку до Закону "Про освіту", якою знову зафіксовано, що 
обов'язковою є повна середня освіта. 

В умовах економічної кризи, що охопила країну на етапі переходу до 
ринку чимало статей Закону носять суто декларативний характер. Так, 
звернімося до статті 56, де йде мова про фінансово-господарську 
діяльність закладів установ системи освіти. Там записано, що держава 
забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не менше 10 
відсотків ВВП. Насправді ж освітянський бюджет постійно зменшується: у 
1995 році – 5,5% ВВП, у 2001 році – 3,2%, у 2005 році – 5,7 %. 

Зрозуміло, що такий обсяг асигнування освіти ставить під сумнів 
основні положення ст. 50 "Права педагогічних працівників" і ст. 52 
"Гарантії держави педагогічним працівникам". 

У всіх розвинених країнах світу існують законодавчо оформлені 
програмові документи, які передбачають заходи щодо підвищення 
інтелектуального потенціалу її громадян, рівня їх освіченості, 
професіональної підготовки. У США, наприклад, освітою опікується 
перша особа держави. Там існує президентська, тобто державна, програма 
розвитку цієї галузі. 

Показово, що незалежна Україна теж прагне стати на такий шлях, 
мати державну стратегію освіти. Ініціативу в цьому проявило галузеве 
міністерство. У 1992 році воно підготувало документ „Освіта: Україна ХХІ 
століття”. Ця Державна національна програма була схвалена на І з’їзді 
педагогічних працівників України (жовтень 1992 року). Пізніше її 
затвердив Президент України. 

Суть стратегії, викладеної в програмі „Освіта: Україна ХХІ століття”, 
можна коротко сформувати так: докорінне реформування системи освіти, 
відтворення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, вихід 
вітчизняної науки й техніки на світовий рівень, становлення національного 
відродження, державності та демократизації суспільства в Україні. 

У програмі накреслено вихідні принципи реалізації цих стратегічних 
завдань, серед них: 
– пріоритетність освіти; 
– випереджальний характер розвитку освіти; 
– демократизація освіти; 
– децентралізація та регіоналізація управління нею; 
– гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої 
соціальної цінності; 

– національна спрямованість освіти; 
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– відкритість системи освіти; 
– орієнтація її на цілісний неподільний світ та його глобальні проблеми. 

Коментуючи прийняту програму П.Таланчук наголошував, що 
вирішальну роль в її реалізації покликана відігравати двохмільйонна 
громада освітян України, але при допомозі та підтримці всіх гілок влади – 
законодавчої і виконавчої, центральної і місцевої. 

На жаль, Державна національна програма “Освіта. Україна XXI 
століття” не знайшла справжньої матеріальної підтримки, її положення так 
і носять рекомендувальний характер, а окремі тези з неї були використані у 
наступних законодавчих актах, зокрема і у статті першої Конституції 
незалежної України, присвяченої проблемам освіти. 

Усі концептуальні питання, пов’язані з освітою, з’ясовуються в 
розділі II Конституції України, прийнятій 28 червня 1996 року. Цей розділ 
містить статті про права свободи та обов'язки людини і громадянина. 
Конкретно мова йде про ст. 53 Конституції, якою гарантується право на 
освіту. Що ми розуміємо під цим поняттям? 

Право на освіту – це забезпечена державою можливість одержання 
на засадах доступності й безоплатності дошкільної, повної загальної 
середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних 
навчальних закладах. 

Держава також поклала на себе обов'язок розвивати дошкільну, 
повну загальну середню, позашкільну і професійно-технічну, вищу і 
післядипломну освіту та інші форми навчання. До того ж вона забезпечує 
доступність і безплатність дошкільної, повної загальної середньої, 
професійно-технічної, вищої освіти в державниx і комунальних 
навчальних закладах на конкурсній основі. 

Студентам і учням надається право на отримання стипендій, 
забезпечення гуртожитками та інтернатами. Особливо обдарованим дітям 
держава надає підтримку й заохочення (стипендії, навчання та стажування 
у провідних вітчизняних і закордонних освітніх центрах тощо). 

Що стосується умов одержання освіти представниками національних 
меншин, які мешкають в Україні, то Конституція надає їм можливість 
навчатися рідною мовою, а також вивчати рідну мову в державних і 
комунальних навчальних закладах або через національні культурні 
товариства відповідно до Декларації прав національностей України. 

На основі діючої Конституції України та Закону „Про освіту” 
Верховна Рада України прийняла цілий ряд законів, які регулюють всю 
систему освіти. Мова йде про такі закони: „Про професійно-технічну 
освіту” (10.12.1998), „Про загальну середню освіту” (13.05.1999), „Про 
позашкільну освіту” (22.06.2000), „Про дошкільну освіту” (11.07.2001), 
„Про вищу школу” (17.01.2002). 

Процес демократизації у такому соціальному інституті як освіта – 
процес поетапний та нелегкий. І тому створення в період незалежності 
правового поля освіти є ваговим здобутком і молодої Української держави, 
і молодого громадянського суспільства. 
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Завдання для самоконтролю 

1. Назвіть основні інститути громадянського суспільства . 
2. Яким чином були сформульовані права та обов’язки громадян на освіту 

в проекті конституції „Основний державний закон УНР”? 
3. Охарактеризуйте основні принципи реалізації програми „Освіта. 

Україна ХХІ століття”. 
4. Розкрийте суть конституційного поняття „право громадян України на 

освіту”. 
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Вовк Я.Г. 
Лекція 6. Актуальні проблеми вивчення зарубіжної літератури в 

школі 
 

Мета. Висвітлити актуальні проблеми вивчення зарубіжної літератури в 
школі, розширити теоретичний та методичний діапазони вчителя 
інноваційних технологій у навчальній діяльності. 
 

План 
1. Аналіз художнього тексту в шкільному курсі літератури. 
2. Порівняльне вивчення літератури у школі. 
3. Художній переклад у шкільному курсі літературної освіти. 
 

1. До питання аналізу художнього тексту в шкільному курсі літератури. 
Одним із пріоритетних завдань викладання літератури є орієнтація на 

розвиток особистості учня, світу його персональної духовності. Учитель 
має формувати не людину, що знає, пам’ятає та відтворює, а людину, яка 
знає, відчуває та творить. 

Учневі потрібно давати не обсяг знань про того чи іншого 
письменника, а пробудити справжній інтерес до його книг, до читання, 
віддавати перевагу саме виховній спрямованості літератури. 
Найважливіше – не формування в учнів якихось нормативних знань, а 
механізм самонавчання з урахуванням максимального включення 
індивідуальних здібностей учня. 

Актуальною залишається модернізація шкільної інтерпретації та 
аналізу художнього тексту. Без сучасного літературознавчого осмислення 
навчального матеріалу не може бути й повноцінної методики його 
викладання. Наші методисти захоплено розробляють кросворди, будують 
дивовижні схеми й таблиці, влаштовують літературні “салони”, “вітальні”, 
тощо, при цьому абсолютно ігноруючи літературу як мистецтво слова, 
забуваючи, що справжніх глибин художності не осягти без належного 
аналізу. Інша справа, що він може здійснюватися в різних формах, 
зокрема, і в літературному “кафе” чи “суді”. Та “бутафорію” слід 
використовувати за призначенням, а не затуляти нею художній текст. 

В основі аналізу художнього твору лежить його текст, а не 
літературознавчий чи методичний посібник. Адже сприйняття будь-якого 
художнього твору є індивідуальним. Ця особистісна оцінка може збігатися 
із загальноприйнятою повністю, частково, а може бути протилежною. 
Методика ж, за якою художній твір не аналізується, а тільки читається і 
проводиться обмін враженнями, породжує в учнів загальні, нерідко 
суб’єктивні почуття й думки. 

У процесі читання учень уносить в інтерпретацію твору свої 
особистісні риси, переконання, настрої, переживання та інші індивідуальні 
якості. Як має реагувати вчитель на плюралізм учнівських інтерпретацій? 
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Як уписати своє трактування в поліфонію учнівських тлумачень – питання 
сучасної методичної науки. 

Серйозним кроком у вирішенні проблеми є принцип діалогізму, за 
яким твір сприймається як діалог – діалог автора зі своїми сучасниками і 
попередниками, а процес вивчення твору стає діалогом учня з автором і 
через автора – з його попередниками. Формуючи діалогічну модель, 
учителеві слід пам’ятати, що діалог “учень-книга” кардинально відмінний 
від діалогічних взаємин “учень - учень” і “учень - учитель”. Звичайний 
діалог завжди існує в певному ситуативному контексті, а діалог читача та 
книги зароджується за умов “безситуативності”, тобто без первинного 
відомого авторові й читачеві контексту. Щоб такий діалог відбувся, 
потрібна спеціальна стадія підготовки учнів до контакту з книгою. Такий 
“ситуативний контекст” навколо діалогу учня з текстом має творити на 
уроці вчитель. 

Найбільш поширеним у нашій школі є традиційний підхід до роботи з 
текстом, коли вчитель спочатку висвітлює особливості історико-
літературної доби, потім подає певні відомості про життя і творчість 
письменника і після цього переходить до аналізу визначених програмою 
творів. 

 
ОРІЄНТОВНА СХЕМА АНАЛІЗУ ПРОЗОВОГО ТВОРУ 

І. Загальні питання: 
1. Історія створення. 
2. Назва. 
3. Рік. 
4. Першоджерела образів, мотивів, міфологічна основа. 

ІІ. Теоретичні (літературознавчі) питання: 
1. Тематика і проблематика. 
2. Основний конфлікт. 
3. Специфіка жанру. 
4. Особливості сюжету. 
5. Композиція. 
6. Простір і час. 
7. Образна система (засоби її розкриття). 
8. Особливості стилю, методу, мова твору. 
9. Авторська позиція. 
10. Основна думка твору. 
11. Традиції та новаторство. 

ІІІ. Культурологічні питання: 
1. Контекст з українською та зарубіжною літературою. Зв’язок з 

іншими видами мистецтва. 
2. Думки митців та критиків. 
3. Культурологічне оточення (культурно-мистецькі події того часу). 
4. Враження від прочитаного. 
5. Переклади твору. 
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ОРІЄНТОВНА СХЕМА АНАЛІЗУ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ 

І. Загальні питання: 
1. Назва твору, збірка, рік. 
2. Поштовх до створення. 
3. Посвята. 
4. Епіграф. 

ІІ. Літературознавчі (теоретичні) питання: 
1. Вид поезії. 
2. Тема твору. 
3. Сюжетна основа твору. 
4. Ліричний герой. Хто він і який? 
5. Який образ є внутрішнім стрижнем твору? 
6. Чи є в даній поезії символи? Їх значення та зміст. 
7. Які мовні засоби сприяють емоційному наснаженню твору /епітети, 

метафори, антитеза, порівняння, діалог тощо/? 
8. Особливості ритмомелодики. Віршований розмір, особливості рими. 
9. Роль художньої деталі. 
10. Яке почуття домінує у вірші /сповідь, зізнання, щирість/? 
11. Авторська оцінка зображуваного. 
12. Провідна його думка. 

ІІІ. Культурологічні питання: 
1. Синтез мистецтв. 
2. Переклади. 
3. Українознавчий аспект. 
4. Культурологічне оточення. 
5. Думки митців та критиків. 
6. Власна думка. 

Такий підхід до вивчення теми отримав назву “від контексту – до 
тексту”. Усталений шлях, від загального до часткового, не тільки має 
право на існування, але й у багатьох випадках є найдоцільнішим, проте не 
може бути універсальним, єдиноможливим варіантом роботи над художнім 
текстом. 

Чималої користі шкільному викладанню літератури може надати 
методика “ретельного”, “закритого” читання тексту, яку розробила англо-
американська школа “нової критики” ще в першій половині ХХ ст. / 
С.Т. Брукс, Г.Джеймс та ін./. Художній твір, на думку “неокритиків”, – 
“органічна форма”, у якій усі елементи щільно пов’язані один з одним і з 
цілим, а також відбивають собою ціле. Окремі елементи твору, як вважає 
К.Брукс, “пов’язані між собою не як квіти в букеті, а як галузки квітучої 
рослини”. 

Читання тексту здійснюється в такій логічній послідовності: від 
найдрібнішої одиниці до цілого, до всієї творчості автора, напряму, до якого 
він належав, доби, коли він працював. Методика “ретельного читання”, або 
“від тексту – до контексту”, як її ще називають, націлює учня на здобування 
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смислів із самого тексту, а не допоміжної літератури, на дослідницьку і 
співтворчу позицію щодо прочитаного, на самостійний пошук виходів із 
тексту в сферу його автора та в культурно-історичний контекст. А це, 
звичайно, стимулює учнів до читання художніх творів, сприяє розвитку 
естетичних смаків, унеможливлює моралізаторство, ідеологізацію літератури 
як навчального предмета. 

 
2. Порівняльне вивчення літератури в школі 

Плідним при вивченні літератури може стати також порівняльний 
метод. Без нього неможливо зрозуміти навіть у рамках однієї національної 
літератури динаміку процесу, механізм наступності, зміни традицій, 
накопичення художніх цінностей. До того ж жодна література не живе в 
ізоляції. 

Компаративістика (лат. comparo - порівнюю) порівняльне вивчення 
фольклору, національних літератур, процесів їх взаємозв’язку, взаємодії, 
взаємовпливів. Фундамент методу компаративізму заклали наприкінці 
XVIII – поч. XIX ст. Й.Гердер та Й.Гете, увівши в науковий обіг термін 
“світова література”. Гете, зокрема, визнавав, що збагачуватись і 
розвиватися будь-яка національна література може лише контактуючи з 
іншими культурами. Відчуження від них не лише збіднить національну 
літературу, а й урешті призведе до занепаду. Велике значення для розвитку 
компаративістики мали праці німецького філолога Т.Бенфея, російського 
літературознавця О.Веселовського. В Україні засади порівняльного 
вивчення літератури застосовували М.Драгоманов, М.Дашкевич, І.Франко. 

Будь-яка національна література – невід’ємна частина історії свого 
народу, вираз його самобутньої художньої свідомості, еволюціонізувала не 
лише в географічних рамках своєї етнічної спільності. Вона розвивалася, 
уходячи в контакти з іншими національними літературами, вливаючись у 
світовий літературний процес. 

Виступаючи складниками світового літературного процесу, 
національні літератури підпорядковуються також загальним 
закономірностям. Але при цьому не варто впадати в протилежну крайність 
і, наголошуючи “спільні закономірності”, недооцінювати роль і значення 
національних факторів. На думку І.Франка, національні літератури 
розвиваються “не по одному шаблону”, бо залежать від комплексу 
місцевих умов – соціальних, історичних, етнічних, географічних тощо. 

У літературі національна специфіка передається системою змістових і 
формально-стильових особливостей. 

Основні елементи змісту, які визначають національну специфіку твору: 
1. Екзотизми (назви національних реалій певного народу): 
– ознаки соціального стану: дворянин, бюргер, козак; 
– професії: чабан, рикша, чумак; 
– назви мір довжини та ваги: миля, ярд, фунт; 
– назви грошей: ліра, долар; 
– назви свят, традицій, ігор, танців: гопак, кадриль; 
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– назви різних предметів матеріальної культури: одягу (сюртук, черкеска); 
страв (щі, плов); музичних інструментів (гуслі, волинка); будівель (терем, 
сакля) та ін.; 

– назви явищ природи, тварин, рослин: цунамі, баобаб, калина, сакура; 
– звертання: селям алейкум, сер, мадам. 
2. Власні імена і назви. У кожного народу є поширені власні імена 

(Джек – в англійців, Іван – у росіян і т.д.), а також власні назви тварин (у 
росіян: корови – Бурьонки, собака – Жучка і т.д.). На національну 
специфіку можуть указувати і географічні назви. 

3. Згадки про події національної історії. 
4. Опис національних особливостей зовнішності (риси обличчя, одяг 
тощо). 
Міжнаціональні літературні взаємини – складний та багатогранний 

процес, що включає ряд аспектів. Визначальні серед них такі: 
1. Типологічні сходження, відповідності, аналогії між літературними 
явищами в різних письменствах, що породжуються дією спільних 
закономірностей і чинників суспільного й художнього розвитку людства. 

2. Контактно-генетичні зв’язки національних літератур, які мають різні 
форми й прояви (спільні джерела творів, що належать до різних 
літератур; рецепція творів із інших літератур; міжнаціональні літературні 
впливи, запозичення й наслідування; переклади тощо). 

3. Відображення життя, історії певного народу в літературі інших країн і 
зворотний процес, тобто іноземна тематика в даній національній 
літературі. 

У порівняльному методі велике значення мають не тільки аналогії та 
сходження зіставлюваних явищ, а й розходження та відмінності між ними. 
“Якщо вивчення схожостей, аналогій сприяє з’ясуванню загальних 
закономірностей літературного розвитку, то вивчення відмінностей дає 
дуже важливі факти для встановлення специфічних особливостей 
літературних явищ і процесів, для розкриття прикмет своєрідності, 
самобутності” (Д.Дюришин). 

Як правило, у процесі порівняльного аналізу на першому етапі 
переважна увага приділяється еквівалентності різнонаціональних 
літературних явищ і процесів, тобто схожості між ними, далі ж більша вага 
надається з’ясуванню розходжень і відмінностей. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ, ВИДІВ ТА ФОРМ 
МІЖЛІТЕРАТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Як правило, у процесі порівняльного аналізу на першому етапі 

переважна увага приділяється еквівалентності різнонаціональних 
літературних явищ і процесів, тобто схожості між ними, далі ж більша вага 
надається з’ясуванню розходжень і відмінностей. 

Учитель може вдаватися до порівняльного вивчення таких 
літературних явищ: 

1. Зарубіжна література: 
– В.Скотт. “Айвенго”; 
– Моріс Матерлінк. “Синій птах”; 
 
– Кнут Гамсун. “Пан”; 
 
– О. де Бальзак. “Гобсек”; 
 
– Ф.Достоєвський. “Злочин і кара”; 
 
– Ф.Кафка. “Перевтілення”; 
 
– Дж.Лондон. “Жага до життя”; 
–  

2. Українська література: 
– П.Куліш. “”Чорна рада”; 
– Леся Українка. “Лісова 
пісня”; 

– М.Коцюбинський. “Тіні 
забутих предків”; 

– М.Кропивницький. 
“Глитай, або ж Павук”; 

– І.Франко. “Перехресні 
стежки”; 

– М.Хвильовий „Я 
Романтика” 

– О.Довженко. “Воля до 
життя”; 

Типи МЛЗ

Інонаціональна 
тематика 

Контактно-
генетичні Типологічні подібності 

На рівнях

мікроструктури макроструктури

Запозичення 
Наслідування 
Стилізація 
Ремінісценції 
Травестіювання 
Пародіювання 
Переклад 
Цитація 
Наукова розробка 
проблем 
інонаціональної 
літератури 
Особисті зв’язки 
письменників 

В 
И 
Д 
И 
 
М 
Л 
З 

тема 
ідея 
проблематика 
сюжет 
композиція 
поетика жанру 
образна система 
віршування 
тропи 

течія 
напрям  
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– Фредерік Стендаль. “Ваніна 
Ваніні”; 

– Гі де Мопассан. Новелістика; 
– Г.Гейне. Лірика; 
– Жорж Санд. “Індіана”. 

– М.Коцюбинський. 
“Дорогою ціною”; 

– В.Стефаник. Новелістика;
– О.Олесь. Лірика; 
– О.Кобилянська. 

“Людина”. 
Так при порівнянні новел Гі де Мопассана і В.Стефаника 

простежується така схожість: 
1. Глибокий психологізм новел. 
2. Лаконізм, а звідси й напруга оповіді. 
3. Флоберівський принцип єдино точного слова (мова проста й чітка). 
4. Жвавий діалог, що рухає дію, дає змогу побіжно доповнити 
характеристику персонажів. 
5. Кожен із героїв розмовляє своєю індивідуальною мовою (діалоги 
рясніють діалектизмами, арготизмами). 
6. Використання імпресіоністичних деталей, що фіксують найтонші, ледь 
уловимі зміни настрою, перехід одного переживання в інше тощо. 

Інтерес до імпресіонізму зумовлений передусім перенесенням 
акценту із зовнішнього опису героя на його внутрішній світ. Серед 
різновидів імпресіоналізму виділяють імпресіоністичний пейзаж та 
імпресіоністичний портрет. Відтінки червоного кольору в пейзажі 
осіннього вечора в новелі Мопассана “Два приятелі” і подібний 
імпресіоністичний пейзаж бачимо в новелі Стефаника “Виводили з села”. 
У В.Стефаника присутній також імпресіоністичний портрет, 
сконцентрований на кількох найважливіших на даний момент деталях 
(живі чорні очі, голі дрібні кістки – “Новина”). 

Відмінності творчої манери письменників: 
1. У.В.Стефаника: 
– відхід від традиційної побудови сюжету з непередбачуваною кінцівкою. 

кульмінація часто подається вже на початку новели (“новина”, 
“злодій”). автора більше цікавлять почуття людини, її душевний стан; 

– імпресіонізм є тільки одним із складників стилю письменника, у якому 
наявні поглиблений психологізм, символізм, асоціативність, натуралізм 
на грані експресіонізму. художній метод не можна втиснути в жодну 
стильову систему. 

2. У. Мопассана: 
– чітка композиційна побудова новели – вмотивована зав’язка 

кульмінація, непередбачувана розв’язка; 
– реалізм з елементами імпресіонізму, натуралізму. 

При зіставленні оповідань Дж. Лондона “Жага до життя” і 
О.Довженка “Воля до життя” виявляється, що спільною для обох творів є: 
екстремальна ситуація, у якій розкривається справжня сутність людини: 
міцність, витримка, сила волі, цілісність характеру; простота сюжету та 
водночас філософський підтекст; зіставлення високого й земного, 
драматичного й ліричного. 
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Схожими рисами характеру наділені герої оповідань (анонім у Лондона 
та Іван Карналюк у Довженка): надлюдська жадоба до життя, цілісність 
характеру, презирство до смерті, сила волі, витримка тощо. 
3. Художній переклад у шкільному курсі літературної освіти 

Художній переклад – різновид літературної творчості, внаслідок якої 
твір, існуючи в одній мові, “оживає” в іншій, не втрачаючи (наскільки це 
можливо – адже переклад завжди відрізняється від оригіналу) змістових та 
естетичних особливостей. Зважаючи на те, наскільки точно художній 
переклад відтворює першоджерело, його називають “вільним”, 
“переспівом”, “наслідуванням”. 

Художні переклади мають велику вагу для внутрішньої історії 
національних літератур. “Добрі переклади важливих та впливових творів 
чужих літератур у кожного народу, починаючи від древніх римлян, 
належали до підвалин власної літератури” (І.Франко). Для кожної 
літератури художні переклади є необхідною умовою й невід’ємною 
частиною її історичного розвитку, вони стають стимулами до власної 
творчості (засвоєння нових для літератури реципієнта жанрів, тематики, 
літературної техніки – “Смерть Каїна” І.Франка, можуть стати стимулом-
відштовхуванням для власної творчості (Пушкін – “Конрад Валленрод” – 
“Полтава”). 

Художні переклади збагачують мови (відтворення термінів та реалій). 
Перекладний твір може вписатися в “чужий” контекст тільки за умови 

відображення в ньому національних особливостей творчості перекладача і 
водночас – збереження зв’язку з рідним ґрунтом. 

Завдання вчителя літератури: 
1. Знайомити учнів з історією українського художнього перекладу, з 

кращими представниками української перекладацької школи, вивчати 
особливості творчої манери того чи іншого перекладача. 

2. Опанувати теоретичні поняття: художній переклад, буквальний 
переклад, вільний переклад, переспів, переробка та ін. 

3. Виробляти навики використання елементів порівняльного аналізу 
першотвору і перекладу. 
Орієнтовна схема аналізу художнього перекладу: 

1. Починати не із самого перекладу, а з першотвору (текст, з якого 
здійснюють переклад). 

2. Аналіз оригіналу як певної ідейно-художньої цілості (проаналізувати 
текст на лексико-семантичному, ритмічному, фонетичному рівнях, 
визначити роль окремої деталі в художній тканині твору, відмітити 
провідне та другорядне в ньому). 

3. Аналогічним способом проаналізувати переклад і потім зіставити 
здобуті результати з даними аналізу оригіналу. Або ж, маючи перед 
собою результати аналізу першотвору, порівнювати за ним рівень за 
рівнем, щоразу встановлюючи момент близькості та віддаленості 
перекладу від оригіналу. 
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Серед методичних принципів роботи з перекладом велика увага має 
надаватися принципу репрезентативності. Для порівняння з оригіналом 
доцільно пропонувати кращі переклади з метою увиразнення діалогу 
культур, здобутків перекладацької школи, невичерпних можливостей 
рідної мови. 

Доцільно зосереджувати увагу і на тому, як перекладач долає 
труднощі, пов’язані з особливостями мов і культур: різна система 
віршування (силабічна – італ., франц., польська; слабо-тонічна – англ., 
рос., нім., укр.); еквілінеарність (переклад рядок у рядок); еквіритмічність 
(однакова ритміка перекладу та оригіналу); рід іменників (напр.: Г.Гейне 
“Сосна”, Гарсіа Лорка “Балада про Царівну-Місяцівну”); збереження 
національного колориту твору. 

Насичення твору екзотизмами, іншомовними власними назвами 
утруднює сприйняття твору й водночас може зацікавити ним. Тому 
особливої уваги набувають: словникова робота, різні види коментарів, 
міжпредметних зв’язків, фонових знань. 

Загалом же, універсальних критеріїв щодо оцінки віршового перекладу 
не існує. Однак рецепт у перекладача один: потрібно перекласти смуток 
смутком, усмішку усмішкою, і тоді є гарантія, що переклад буде добрий 
(К.Чуковський). 

Українська школа художнього перекладу почала формуватися дуже 
давно, коли активізувалися культурні, духовні зв’язки українців з іншими 
народами, перш за все – поширення християнства. Завдяки 
високоосвіченим представникам духовенства здавна перекладалися не 
тільки церковні, а й світські книги. Уже в XVII ст. українською мовою 
були перекладені “Визволений Єрусалим” Т.Тассо, “Похвала глупоті” 
Е.Роттердамського, деякі новели “Декамерона” Д.Бокаччо, сонети 
Ф.Петрарки та інші твори. 

У різні епохи поняття перекладу еволюціонізувало й набувало різного 
змісту. Переклад-травестія був одним із таких етапів (поема 
І.Котляревського “Енеїда”). Далі від травестії і ближче до справжнього 
перекладу став Т.Шевченко. “Давидові псалми” в його перекладі дуже 
точно передають зміст, а головне – дух біблійних пророцтв. 

У перешій половині XIX ст. плідно працює на перекладацькій ниві 
М.Костомаров, П.Куліш (переклав 13 п’єс Шекспіра), С.Руданський, 
композитор П.І. Ніщинський. 

Найяскравішою постаттю другої половини XIX ст. в галузі 
українського перекладу був М. Старицький. Окреме місце в царині 
перекладацтва посідають І.Франко і Леся Українка. Обоє високоосвічені 
знавці багатьох мов, вони мали можливість знайомитись в оригіналах з 
найкращими творами світової літератури й відбирати її зразки для 
перекладу відповідно до своїх нахилів і уподобань. 

До плідних письменників-перекладачів належать П.Грабовський, 
Б.Грінченко, видатний сходознавець А. Кримський. Майже усі більш-менш 
визначні українські письменники одночасно зі своїми творами збагачували 
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літературу й перекладами. Серед них у кінці XIX – на поч. XXст. бачимо 
імена В.Самійленка, Христі Алчевської, М.Вороного та ін. 

Новим кроком у формуванні української школи художнього перекладу 
є творчість неокласиків (П.Филипович, М.Драй-Хмара, В.Підмогильний та 
ін.) на чолі з М.Зеровим. 

У 30-ті роки в перекладацькій літературі настав присмерк. Перекладів 
стало публікуватися набагато менше, а мова їх робилася дедалі 
спрощеною, калькованою, невиразною. У той час велике значення мала 
діяльність М.Рильського. Його художні переклади (Моріс Метерлінк, 
С.Малларме, П.Верлен, Т.Готье, Г.Гейне та ін.) вирізняються особливою 
поетичністю, вишуканістю мови, ретельним добором кожного слова й 
символу. 

У 60-70-ті роки на літературній ниві одразу стали помітними імена 
цілої когорти молодих перекладачів з різних мов: Є. Попович, Ю.Лісняк, 
А.Перепадя, П.Соколовський, І.Корунець, І.Дзюб, Ю.Шкробинець, І.Білик, 
Д.Андрухів, О.Сенюк, В.Гримич та ін. 

Окремою групою стоять перекладачі, що вирізняються з-поміж інших і 
своєю ерудицією, і знанням мов, і талантом. Це, насамперед, М.Лукаш (дав 
“українське життя” багатьом геніям світового письменства – Сервантесу і 
Лопе де Вега, Бокаччо і Шекспіру, Гете і Шиллеру, Гюго і Флоберу, Гейне 
і Верлену, Аполлінеру і Гарсіа Лорці та ін.), Г.Кочур (створив 
одухотворені переклади з англійської, французької, польської, чеської та 
інших літератур). 

До цієї могутньої групи належать і такі видатні майстри слова, як 
М.Бажан з його блискучим перекладом “Витязя в тигровій шкурі” та 
Л.Первомайський, який багато і професійно перекладав Гейне, Шандора 
Петефі та ін. Усі разом вони відкривали нам велич майстрів художнього 
слова різних часів і народів. 

У сучасний період, коли розширюється культурне спілкування між 
державами, значення художнього перекладу зростає. Сьогодні плідно 
працюють на перекладацькій ниві такі українські письменники, як 
М.Стріха, Л.Череватенко, В.Коптілов, О.Пономарів, Я.Стельмах, 
В.Шовкун, В.Хазін, П.Насада та ін. 

Знайомство з теорією і практикою художнього перекладу, запропоновані 
форми і методи роботи з перекладною літературою допоможуть осягнути 
глибину авторського задуму, майстерність його втілення в художній тканині 
твору. 

 
Завдання для самоконтролю 

1. Назвіть приоритетні завдання викладання літератури в школі. 
2. Чим зумовлене індивідуальне прочитання художнього твору? 
3. На чому базується методика вивчення літератури „від тексту до 
контексту”? 

4. Назвіть визначальні аспекти міжлітературних зв’язків. 
5. Яка роль порівняльного методу вивчення літератури в школі? 
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6. Назвіть відомі вам типологічні споріднені твори українських і 
зарубіжних письменників. Що спільного і відмінного у них? 

7. Що таке художній переклад? Чим він відрізняється від нехудожнього? 
8. Які проблеми існують у процесі перекладу прози й поезії? 
9. Хто започаткував традиції української перекладацької школи? 
10. Назвіть найбільш відомих українських перекладачів. Які їхні переклади 
вам знайомі? 
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Малаканова Л.В. 
Лекція 7. Запровадження технологій особистісноорієнтованого 

навчання при організації навчального процесу. 
 
Освіта без душі вбиває душу. 

В.П. Зінченко 
План 

1. Сутність особистісноорієнтованого навчання. 
2. Компоненти особистісноорієнтованої технології навчання. 
3. Принципи особистісноорієнтованих технологій навчання. 
 
Протягом багатьох десятиліть у центрі освіти знаходиться 

навчально-виховний процес, його зміст, форми та методи. В його жорстку 
структуру поміщається особистість для того, щоб цілеспрямовано 
здійснювати процес її розвитку, відповідно до потреб і вимог суспільства. 
Традиційна освітянська парадигма вважає того, кого навчають, об’єктом 
педагогічного впливу, керівництво яким здійснюється за допомогою 
зовнішніх стандартів і нормативів. Відповідно того, хто навчає, – 
суб’єктом педагогічного впливу. 

Це зумовлює те, що створюються універсальні педагогічні 
технології, в яких важливими є точні знання, критерієм істинності яких 
слугує практика і які легко можна проміряти й оцінити. Ці технології 
передбачають дотримання вчителем жорстких алгоритмів передачі знань 
учням, оцінку їх результатів за чітко визначеними критеріями. Існують 
певні еталони, моделі чи нормативи, які дають можливість виявити рівень 
навченості, освіченості, вихованості. Відповідно, якості учня оцінюються з 
урахуванням його готовності чи неготовності виконувати певну соціальну 
функцію. Отже, кінцевий результат навчально-виховного процесу 
підганяється під певний стандарт без урахування потреб і можливостей 
самої особистості. Педагогічні технології традиційного навчання 
базуються на таких принципах: відповідність очікуваним результатам під 
час тесту чи екзамену, можливість одержання адекватності поведінки 
кожного учня, виявлення результатів і негайне повідомлення їх учням, 
позитивність підкріплюючих реакцій з боку вчителя. 

Педагогічні технології, в основі яких лежить традиційне навчання, 
дуже різноманітні – від репродуктивних до інтерактивних, але їх об’єднує 
провідна ідея: з найбільшою точністю закласти нормативний зміст у 
свідомість і поведінку особистості й забезпечити його точне й повне 
відтворення. Саме тому в традиційній освіті сьогодні найбільш 
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ефективними є: технології програмованого навчання, повного засвоєння, 
модульного навчання, комп’ютерного навчання, опорних сигналів і т. ін. 

Демократичні зміни, які сьогодні відбуваються у світі, зумовлюють 
трансформацію системи освіти на засадах гуманізму, що стверджує – 
єдина мораль справжнього життя є сам процес життя. Саме тому сьогодні 
школу розглядають як простір життєдіяльності, причому успішної, 
радісної, щасливої. Відповідно, у центрі цього простору життєдіяльності 
знаходиться особистість – її потреби, бажання, інтереси, а головне – 
можливості. Це зумовило необхідність змінити концептуальний підхід до 
ролі та взаємин у системі “учитель-учень”, „суб’єкт-суб’єкт”, коли учень 
визначається особистістю і стає активним учасником власного розвитку. 
Сучасні підходи до розуміння сутності навчально-виховного процесу, його 
значення в розвитку особистості зумовили необхідність розробки новітніх 
педагогічних технологій, серед яких найбільш продуктивними виявилися 
технології особистісноорієнтованого навчання. 
1. Сутність особистісноорієнтованого навчання. 

Усвідомити сутність особистісноорієнтованого навчання нам 
допоможе порівняльна характеристика традиційної та 
особистісноорієнтованої освіти. Давайте складемо схематизовану таблицю: 
Особистісноорієнтоване навчання розглядається як таке, що: 
– забезпечує додержання навчальним закладом освітніх стандартів через 
реалізацію навчальних планів і програм; 
– вивчає та аналізує зміст навчально-виховного процесу через організацію 
його методичного забезпечення; 
– забезпечує науково-методичний підхід до сприйняття нетрадиційності в 
навчально-виховному процесі через створення банку даних із тих чи інших 
напрямів діяльності; 
– створює необхідні соціально-психологічної умови для виявлення творчих 
здібностей особистості. 
 

Особистісноорієнтоване навчання – це навчання, у центрі якого 
знаходиться особистість – її мотиви, цілі, неповторний психологічний 
склад. Виходячи з інтересів особистості, рівня її знань і умінь,  учитель 
визначає мету знань і корегує освітній процес, керуючись розвитком 
особистості. 
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Схематизована таблиця порівняльної характеристики традиційної та 
особистісноорієнтованої освіти: 

Традиційна освіта Особистісноорієнтовна освіта 
С П Р Я М О В А Н І С Т Ь 

Екстравертована 
У центрі освіти – навчально-
виховний процес, предмет. 

Інтровертована 
У центрі навчально-виховного 
процесу (освіти) – особистість – її 
бажання, інтереси, потреби, 
можливості. 

Школа 
Навчальний заклад, де навчаються 
діти, віком від 6 до 18 років, що 
готує дитину до дорослого 
самостійного життя (виконання 
соціальних ролей). 

Простір життєдіяльності 
особистості, де вона проживає своє 
радісне, успішне й щасливе життя. 

Мета 
Виховати особистість із заздалегідь 
заданими властивостями засобами 
предмета (модель закладена в 
програмі). 

Створити умови для гармонійного 
духовного розвитку особистості 
(розвиток обох півкуль головного 
мозку; біопсихосоціальний 
розвиток). 

Спрямованість учителя 
Домінує спрямованість на предмет 
або педагогічну діяльність, що 
створює всім учням однакові умови.

Домінує гуманістична спрямованість 
– створення умов для усвідомлення 
себе як особистості, свого 
світосприйняття (пізнання себе і 
світу навколо себе), що забезпечує 
ситуацію успіху для кожного. 

Тип педагогічного керівництва 
Домінує авторитарний, що 
зумовлює суб’єкт-об’єктні позиції в 
навчанні. 

Домінує демократичний, що 
зумовлює суб’єкт-суб’єктні позиції в 
навчанні. 

Стиль спілкування 
Спілкування-дистанція, 
спілкування-залякування. 

На основі захоплення спільною 
діяль-ністю та на основі дружніх 
стосунків. 

 
Ознаки особистісноорієнтованої технології навчання: 

– учень повідомляє мету уроку як важливу особисто для себе; 
– засвоєння учнями змісту освіти відбувається переважно під час їхньої 
активної діяльності; 

– учень – це особистість із власним досвідом, тому результативність 
навчання в значній мірі залежить від уміння використовувати 



 83

індивідуальний досвід дитини. Сучасний урок – це продуктивний урок, 
на якому учень відтворює набуті знання при опануванні нового змісту; 

– ефективне навчання не може бути нудним. На особистісноорієнтованих 
уроках учні навчаються з інтересом; 

– на особистісноорієнтованих уроках навчають учитися. Бо не можливо 
всього навчити, але можна навчити вчитися. Ось чому прогресивним 
методом вважається використання навчальних модулів, тобто 
індивідуальних програм діяльності; 

– важливою ознакою особистісноорієнтованого навчання є надання учням 
свободи вибору. Учні вибирають варіанти завдань, способи їх виконання, 
форми звіту про результати роботи та ін.; 

– діти пам’ятають, що право вибору завжди має урівноважуватися 
усвідомленою відповідальністю за свій вибір; 

– на особистісноорієнтованих уроках оцінюють не тільки кінцевий 
результат, а й сам процес роботи учнів, завдяки якому досягається 
високий рівень змісту освіти. 

Отже, підіб’ємо підсумок: 
• Особистісноорієнтована освіта передбачає мету формування й розвитку 
в дитини особистісних цінностей. Лише вони завдяки своїм сутнісним 
показникам спроможні виконувати функцію вищого критерію для 
орієнтації індивіда у світі й опори для особистісного самовизначення. 

• Лише особистісноорієнтованій освіті під силу досягнення особистісно 
розвивальної мети, оскільки вона спрямована на усвідомлення 
вихованцем себе як особистості, на його вільне й відповідальне 
самовираження. Це не можливо без поважного, доброзичливого 
ставлення до особистості з боку значущих для неї дорослих. 

• Особистісноорієнтовна освіта дає змогу вихованцеві краще 
функціонувати як особистості. Такий ефект є наслідком того, що й 
вихователь, і вихованець працюють у єдиному емоційно-чуттєвому 
діапазоні, що запобігає психічному напруженню як результату 
переживання небезпеки від неделікатного вторгнення дорослого в 
дитячий світ. Тут дитина щоразу відчуває, що зустріч з учителем 
відкриває для неї нові можливості як щодо емоційних вражень, так і до 
спілкування та вільної поведінки. 

2. Компоненти особистісноорієнтованої технології навчання. 
“Провідною нацією буде та, яка створить ефективну систему освіти, 

щоб максимально розвинути потенціал своїх молодих співвітчизників” 
Д.Белл (США). 

Найбільш наближається до розв’язання цієї проблеми, 
особистісноорієнтована освіта, в основі якої установка, висловлена ще Дж. 
Дюї: “Освіта – це не підготовка до життя, а саме життя”. Основна її ідея – 
вчити дітей дивиться на світ власними очима. 

Розглянемо компоненти особистісноорієнтованої технології 
навчання: концептуальний, змістовий і процесуальний. 

* Концептуальний компонент: 
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• Провідна ідея – гуманізм. У центрі навчально-виховного процесу – 
особистість, її інтереси, бажання, потреби й можливості. Смисл життя 

особистості – усвідомити своє одиночно-унікальне місце в бутті, своє 
призначення в ньому й відповідно жити. Для того, щоб вийти до свого 
Смислу, особистість повинна пройти через себе, пізнати себе в бутті, 
прийняти себе такою, якою вона є, і з свого одинично-унікального місця 
в бутті почати шлях до іншого. Іншими словами, шлях особистості до 
зовнішнього завжди проходить через внутрішнє. Якщо ж у силу різних 
причин особистість із самого початку орієнтована на зовнішнє - 
соціальний статус, матеріальні блага та іншу різного роду “життєву 
успішність”, то з кожним успіхом вона віддаляється від самої себе, 
втрачає себе й наближається до усвідомлення безглуздості власного 
життя (С.І. Подмазін). 

• За В.І. Вернадським смисл життя людини – жити в гармонії з собою, 
природою, суспільством і Космосом. 

 
Розум                      Середовище  Вимоги суспільства К 
 
Почуття  Свідомість М         Е      Розум       Почуття   М      Е 
 
 
 

• За філософським тлумаченням людина – це біопсихосоціальна істота, а 
тому гармонійним буде розвиток її біо-тіла, а значить турбота про її 
здоров’я, психо-психічний розвиток (пам’яті, уваги, уяви, мислення, 
почуттів і т.п.) і нарешті організація взаємодії з соціумом. 

• За медичними дослідженнями гармонійним вважається розвиток обох 
півкуль головного мозку: лівої, що відповідає перш за все за мислення, і 
правої, що відповідає перш за все за почуття. Отже, розвиваючи 
мислення й почуття, особистість розвиває обидві півкулі головного 
мозку. 

Крім цієї ідеї особистісноорієнтована технологія базується на ідеях 
активності, діяльнісному підході, ідеї співробітництва, творчості, 
науковості. 

Отже, за концепцією особистісноорієнтованої технології навчання: 
– школа – це простір радісної, успішної, щасливої життєдіяльності й 

любові; 

 
 

   

Гармонія з 
собою між 
розумом, 

почуттями і 
свідомістю 

Гармонія з 
природою між 

матерією, енергією 
та оточуючим 

середовищем (П) 

Гармонія з 
суспільством 
між розумом, 
почуттями й 
вимогами 
суспільства 

Гармонія з 
Космосом між 
матерією, 
енергією та 
Космосом 

 Я Я Я  Я
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– провідна ідея – гармонія в усьому – основа й сенс життя ; 
– девіз – Нехай тебе любов оберігає: здоров’я, розуму й успіхів 

посилає! 
Мета: створити умови для гармонійного розвитку особистості. 
Завдання: 

– забезпечити розвиток і саморозвиток гармонії особистості, виходячи 
з виявлення її індивідуальних особливостей як суб’єкта пізнавальної та 
предметної діяльності; 

– створити відповідні умови для виявлення і реалізації можливостей 
особистості; 

– залучити особистість у соціально та гуманістично орієнтований шлях 
її вірогідного розвитку. 

* Змістовий компонент 
Зміст, форми й методи навчання підбираються і організуються так, 

щоб особистість могла самовизначитися й оволодіти знаннями на трьох 
рівнях: мотиваційному, когнітивному та операціональному. 

Зміст особистісноорієнтованих технологій навчання включає: 
• Створення умов для радісної, успішної, щасливої життєдіяльності: 
- режим дня; 
- організація навчально-виховного процесу; 
- харчування; 
- медичне обслуговування; 
- оформлення кімнат та території; 
- створення сприятливого психологічного клімату; 
- формування гуманістичної спрямованості у стосунках. 
• Створення умов для гармонійного розвитку засобами предметів: 
- незалежного мислення, почуттів, прагнення пізнати світ. 
• Створення умов для біопсихосоціального розвитку засобами 
предметів: 

- турбота про здоров’я особистості; 
- турбота про психічний розвиток особистості: пам’яті, уваги, уяви, 
мислення, почуттів і т.п. 

• Створення умов для оволодіння знаннями на трьох рівнях: 
- мотиваційному – розвиток позитивної мотивації навчання; 
- когнітивному – набуття знань на особистісному рівні як власного 
досвіду; 

- операціональному – оволодіння різними видами діяльності: розумової і 
практичної. 

• Створення умов для усвідомлення себе українцем: 
- усвідомлення особливостей (менталітету) української нації; 
- оволодіння знаннями про українські традиції; 
- оволодіння українськими народними традиціями. 
• Створення умов для усвідомлення себе громадянином: 
- усвідомлення особистісної значущості громадянства; 
- оволодіння знаннями про права та обов’язки громадян; 



 86

- оволодіння досвідом громадянина. 
• Розвиток внутрішньої гармонії – усвідомлення свого “Я”: 
- розвиток почуттів, перш за все любові; 
- розвиток психіки, перш за все незалежного мислення; 
- самопізнання й самореалізація. 
• Розвиток гармонії з природою: 
- усвідомлення себе як часточки природи; 
- розуміння процесів, які відбуваються у природі; 
- оволодіння власним досвідом взаємодії з природою. 
• Розвиток гармонії з суспільством: 
- усвідомлення себе громадянином; 
- оволодіння знаннями про суспільство; 
- оволодіння досвідом про взаємодію із суспільством. 
• Розвиток гармонії з Космосом: 
- усвідомлення себе як частини Космосу; 
- оволодіння знаннями про Космос; 
- оволодіння досвідом про взаємодію з Космосом. 
• Для оволодіння знаннями на трьох рівнях, для переведення знань у 
особистісний досвід організовується концентроване навчання, яке 
запроваджене було в 70-ті роки Ібрагімовим, а у 80-ті – Щетиніним: 

 

 

   

Внутрішнє 
суб’єктивне 

Зовнішнє 
суб’єктивне 

Взаємодія із 
соціумом 

Інтеграція 
 

Суб’єкт Суб’єкт-об’єкт Суб’єкт-об’єкт Суб’єкт-суб’єкт 

            S 
Я у собі 

S-О 
Соціум і я  
 

S-O 
Я і соціум 

     S-S 
     Я і соціум 

* Процесуальний компонент 
Особистісноорієнтовані технології створюють умови для 

життєдіяльності особистості, спираючись на її здібності, нахили, інтереси, 
особистісні цінності й суб’єктивний досвід , створюють можливість 
пізнати себе й реалізувати свої можливості, а також самовизначитися. 
• Провідні принципи організації: гуманізм, науковість, творчість. 
• Базові принципи: 
- самоврядування; 
- співробітництво; 
- особистісно-включені позиції; 
- активність; 
- діяльність; 
- створення ситуації успіху; 

Я Я Я Я 
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- опора на життєвий досвід; 
- природовідповідність; 
- дружні стосунки; 
- використання різних форм взаємодії; 
- доцільності; 
- систематичність оцінювання; 
- використання найсучасніших технологій, їх інтеграція. 
• Організація навчання будується на основі варіативності – 
різноманітності змісту, форм і методів навчальної діяльності. 

• Взаємодія організовується на основі: 
- демократичного типу педагогічного керівництва; 
- стилю спілкування на основі захоплення спільною діяльністю та на 
основі дружніх стосунків; 

- моделей спілкування “Союз” і “Друг”; 
- прибудови поруч (Дорослий); 
- S-S позицій; 
- особистісноорієнтованого діалогічного спілкування; 
- рефлексивного управління; 
- емоційного, інтелектуального, психологічного, діяльнісного, 
пізнавального та ін. контактів. 

▲ Організація етапів особистісноорієнтованого навчання: 
• Самопрезентація, її мета – встановлення зорового, емоційного, 
інтелектуального, пізнавального та ін. контактів, зняття психологічного 
напруження, гасіння негативних емоцій. 

• Мотивація, її мета – формування позитивної мотивації діяльності: 
- зовнішня (мета заняття); 
- внутрішня (усвідомлення її особистісної цінності). 
• Моделювання (може бути попереднє або безпосереднє): 
- визначення структури уроку, форм організації взаємодії; 
- визначення організаторів взаємодії, функцій усіх учасників; 
- випереджаючі завдання, повідомлення, підготовка унаочнення. 
• Організація взаємодії, що супроводжується контролем 

(взаємоконтролем), взаємокорекцією і взаємооцінюванням. 
Принципи:  
▲ кожна хвилина взаємодії повинна духовно збагачувати особистість. 
▲ контроль, корекція й оцінювання повинні супроводжувати процес 
навчання, а не завершувати його, тоді вони будуть сприяти 
продуктивності; 

▲ надання варіативності: 
- у виборі способів навчальної діяльності; 
- форм, методів і прийомів роботи; 
- в можливості працювати на репродуктивному, реконструктивному 

(пошуковому), творчому рівнях пізнавальної активності; 
- у виборі соціальної ролі; 
- у виборі змісту діяльності; 
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- у розробці технологій організації взаємодії; 
- у виборі завдань і способів їх розв’язання та виконання. 
▲ залучення учнів до: 
- розробки технологій проведення заняття; 
- процесів контролю, корекцій та оцінювання; 
- розробки еталонів і критеріїв оцінювання на основі держстандартів; 
- проведення й організація заняття, його підготовка. 
• Завершення взаємодії – підбиття підсумків (аналіз) – співвіднесення 
резуль-тату діяльності з метою (ідеалом, еталоном) з однієї сторони,  

а головне з власним досвідом. Відповідно, усвідомлення власних досягнень, 
переживань; підкреслення позитивної мотивації по відношенню до взаємодії 
та її результатів; самооцінювання, самокорекція, пошук шляхів 
удосконалення; стимулювання до самовдосконалення. 
Етапи завершення взаємодії: 

– співвіднести Я-соціум із Я-у собі та з Я-ідеалом; 
– усвідомлення власного зростання або протиріч; 
– пошук шляхів самовдосконалення; 
– стимулювання власних потреб і бажань; 
– моделювання перспективних ліній; 
– вияв ставлення до взаємодії та її учасників. 
3. Принципи особистісноорієнтованих технологій навчання  
• Принцип суб’єктності. Навчання здійснюється переважно в діалогічних 
формах комунікативної взаємодії з учнем. 

• Принцип діагностики. Передбачає побудову й корекцію навчально-
виховного процесу на основі психолого-педагогічних діагностичних 
досліджень, а саме: оцінювання рівнів розвитку творчих можливостей 
учнів і учнівських колективів, з якими вчитель вступає у взаємодію. 

• Принцип оптимальності. Оптимально творчою педагогічною взаємодією 
вчителя й учня вважаємо таку, яка забезпечує не тільки успішне 
засвоєння знань, умінь і навичок, а позитивну динаміку розвитку творчих 
можливостей учнів у конкретних умовах педагогічної праці учителя. 
Принцип оптимальності передбачає роботу вчителя з відбору таких 
дидактичних засобів, які відповідають рівню розвитку творчих 
можливостей більшості учнів, ураховують рівень розвитку творчих 
можливостей меншості, а тому сприяють розвитку творчих можливостей 
усіх. 

• Принцип взаємозалежності. Відображає взаємообумовленість творчого 
особистісного розвитку суб’єктів взаємодії в системі “вчитель-учень” 
відбиває взаємозалежність і взаємообумовленість творчої педагогічної 
праці вчителя і творчої навчальної діяльності учнів. Дотримання 
принципу взаємозалежності потребує дослідження й визначення рівня 
творчої педагогічної діяльності вчителя і співвіднесення з рівнем 
розвитку творчих можливостей учнівського колективу, з яким учитель 
вступає у взаємодію. 
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• Принцип фасилітації передбачає розуміння формування творчої 
особистості учня у навчально-виховному процесі як процес поглиблення, 
сприяння творчій навчальній діяльності учня, стимулювання його творчої 
активності. Це пов’язане з необхідністю створення на уроці і в 
позаурочній діяльності учнів творчої атмосфери (співдружності, 
співтворчості, співробітництва), яка б сприяла розвитку мотивів творчої 
діяльності, надихала учнів на творчість. 

• Принцип креативності відображає необхідність виявлення можливостей 
змісту навчального матеріалу для посилення його орієнтації на 
формування творчої особистості учня. При плануванні та організації 
взаємодії вчителя й учня в процесі навчання, зміст навчального матеріалу 
повинен максимально використовуватися для розвитку мотивів, 
характерологічних особливостей, творчих умінь і психічних процесів, які 
мають провідне значення для творчої діяльності, й забезпечувати 
насамперед розвиток дивергентного мислення, вмінь генерувати нові ідеї, 
знаходити нетрадиційні шляхи вирішення проблемних завдань. 
Реалізація принципу в практичній діяльності, аналізу змісту навчального 
матеріалу з метою його креативного посилення, застосування навчальних 
і навчально-творчих задач, методів і прийомів стимулювання творчої 
активності учнів, використання завдань психологічної діагностики для 
розвитку творчих здібностей особистості. 

• Принцип доповнення передбачає посилення розвитку творчих 
можливостей учнів за рахунок реалізації додаткового змісту в 
організаційних формах навчально-пізнавальної діяльності в позаурочний 
час. У практичній діяльності реалізація принципу означає введення у 
шкільний компонент навчального плану таких додаткових курсів, які б 
компенсували прогалини у розвитку творчих умінь і психічних процесів, 
що сприяють успішній творчій діяльності людини і на розвиток яких 
об’єктивно не вистачає часу в процесі виконання державного компонента 
навчального плану. 

• Принцип варіативності виражає необхідність подолання одноманітності 
змісту, форм, методів навчання. Різноманітність – одна із форм життя. 
Для ефективності взаємодії в системі “вчитель-учень” принцип 
варіативності має регулятивне значення, визначає мету та стратегію 
проектування педагогічної взаємодії. 

• Принцип самоорганізації відображає особливості управління процесом 
формування творчої особистості учня, які зумовлені особливостями 
управління нелінійними системами й орієнтують учителя на внутрішній 
вплив, на узгодження розвитку учнів із власними тенденціями розвитку, а 
також на необхідність “збуджувати” та ініціювати творчу активність. При 
цьому управління повинно бути непомітним, мінімальним у своєму 
зовнішньому впливі і здійснюватись опосередкованими методами. Саме в 
цьому разі можна говорити не про управління, а про процеси 
самоуправління. 

•  
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• КОНЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ 
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Завдання для самоконтролю 

1. У чому сутність особистісноорієнтованої освіти? 
2. Порівняйте тип керівництва та стиль спілкування вчителя в 

традиційній та особистісноорієнтованій освітах? 
3. Сформулюйте основні принципи особистісноорієнтованої освіти. 
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Гуз К.Ж. 
Лекція 8. Інноваційні педагогічні технології в сучасній школі і 

цілісність знань учнів 
 
Мета. Розглянути поняття „інноваційна педагогічна діяльність” та 
можливість здійснення її в ЗНЗ України. Познайомити з 
експериментальними ЗНЗ в регіоні. Розкрити вплив особистісно орієнтованої, 
природовідповідної, продуктивної педагогічної технології на формування 
цілісності знань учнів. 

План 
1. Здійснення інноваційної діяльності в Україні; нормативно-правова база. 
2. Експериментальні майданчики в загальноосвітніх закладах (загальні 
положення). 
3. Структура науково-пошукової роботи та керівництво нею в   
експериментальних загальноосвітніх школах. 
4. Аналіз результатів науково-пошукової роботи в експериментальних 
школах. 
5. Сучасні педагогічні технології. 
6. Формування цілісності знань учнів. 

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. 

Система освіти має забезпечувати: 
– формування особистості та професіонала – патріота України, який 
усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, чітко 
орієнтується в сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, 
підготовлений до життя і праці у XXI столітті; 

– збереження і продовження української культурно-історичної традиції, 
виховання шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і 
культури, історії і культури народів, які проживають в Україні, формування 
культури міжетнічних відносин; 

– виховання людини демократичного світогляду і культури, яка 
дотримується прав і свобод особистості, з повагою ставиться до традицій 
народів і культур світу, національного, релігійного, мовного вибору 
особистості, виховання культури миру і міжособистісних відносин; 

– формування у дітей і молоді цілісної наукової картини світу і сучасного 
світогляду, здібностей і навичок самостійного наукового пізнання; 

– розвиток у дітей і молоді творчих здібностей, підтримку обдарованих дітей 
і молоді, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості; 

– виховання здорового способу життя, розвиток дитячого і юнацького 
спорту; 

– формування трудової і моральної життєтворчої мотивації, активної 
громадянської та професійної позицій; навчання основних принципів 
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побудови професійної кар’єри і навичок поведінки в сім’ї, колективі та 
суспільстві, системі соціальних відносин особливо на ринку праці; 

– підготовку людей високої освіченості й культури, кваліфікованих 
спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в 
освоєнні та впровадженні новітніх наукомістких й інформаційних 
технологій; 

– екологічне виховання; 
– етичне та естетичне виховання і формування високої гуманістичної 
культури особистості, здатності протидіяти проявам бездуховності; 

– організацію навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних 
досягнень науки, педагогічної теорії, соціальної практики, техніки і 
технології; наступність рівнів освіти і неперервність навчання; створення та 
впровадження інформаційних технологій навчання; 

– різноманітність типів і видів закладів освіти, варіативність навчальних 
програм, індивідуалізацію навчання і виховання; академічну мобільність 
учителів і викладачів, учнів та студентів; 

– підтримку професійного зростання педагогічних та науково-педагогічних 
кадрів. Пріоритетами державної політики в розвитку освіти є: 

– особистісна орієнтація освіти; 
– створення рівних можливостей для дітей і молоді в здобутті якісної освіти; 
– удосконалення системи неперервної освіти та освіти впродовж життя; 
– розвиток україномовного освітнього і культурного простору; 
– забезпечення освітніх запитів національних меншин; 
– формування національних та загальнолюдських цінностей; 
– формування через освіту здорового способу життя; 
– забезпечення економічних і педагогічних умов для професійної 
самореалізації педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу; 

– впровадження інформаційних педагогічних технологій, розвиток 
бібліотечної справи, забезпечення доступності інформації, навчальної і 
довідкової літератури; 

– створення індустрії навчальних засобів; 
– створення ринку освітніх послуг; 
– інтеграція української освіти в європейський та світовий освітній простір; 
– гармонійне поєднання навчального процесу та наукової діяльності вищого 
навчального закладу; 

– використання наукових результатів як бази і змісту навчання. 
Національний характер освіти. 

Освіта спрямована на втілення в життя української національної ідеї. 
Вона підпорядкована консолідації українського народу в українську політичну 
націю, яка прагне жити в співдружності з усіма народами і державами світу. 

Освіта виховує громадянина і патріота України, прищеплює любов до 
української мови та культури, повагу до народних традицій. Вона 
підпорядкована формуванню системи національних інтересів як головних 
пріоритетів світоглядної культури особистості і разом з тим сприяє 
оволодінню багатствами світової культури, вихованню поваги до народів 
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світу. Українська освіта має гуманістичний характер. Вона не допускає 
поширення шовіністичних, расистських та інших антигуманних ідей і поглядів 
широким загалом освітян. 

Очікувані результати. 
Реалізація Доктрини забезпечить перехід до нової гуманістично-

інноваційної філософії освіти, що виходить із її пріоритетності для розвитку 
України. Це забезпечить відчутне зростання інтелектуального, культурного, 
духовно-морального потенціалу суспільства та особистості, нації і народу, в 
результаті чого відбудуться потужні позитивні зміни в системі матеріального 
та духовного виробництва, структурі політичних відносин, побуті і культурі. 

Зростуть самостійність і самодостатність особистості, її творча 
активність, що суттєво зміцнить демократичні основи громадянського 
суспільства, прискорить розвиток і духовно-моральну збалансованість 
ринкових відносин. 

Зміцняться самосвідомість особистості, національний характер, 
національна гідність людини. Зросте авторитет української національної 
культури. Активізуються процеси національної самоідентифікації особистості. 
Істотно знизяться меншовартісні риси характеру, підвищиться громадянський 
авторитет індивідуальності, зміцниться статус українця в міжнародному 
соціокультурному середовищі. 

Українська освіта стане конкурентоспроможною в європейському і 
світовому освітньому просторі, людина – захищеною, мобільною на ринку 
праці і в контексті особистісного духовно-світоглядного вибору. 

Зростаючий освітній потенціал суспільства забезпечить упровадження 
нових і новітніх інформаційних технологій, що дасть змогу протягом 
наступних 10-15 років скоротити відставання у темпах розвитку, а з часом – 
суттєво наблизитися до рівня і способу організації життєдіяльності розвинутих 
країн світу. 

Випереджаючий розвиток освіти, впроваджений на основі цієї 
Доктрини, забезпечить вихід України з нинішнього стану, всебічну 
модернізацію суспільства і держави, нації і народу, досягнення рівня життя, 
гідного людини. 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності 
Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства 

України, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і 
суміжні права», «Про науково-технічну інформацію», «Про наукову і науково-
технічну експертизу», з метою впорядкування інноваційної освітньої 
діяльності у системі освіти (далі – інноваційна освітня діяльність). 
1. Загальні положення 
1.1. Інноваційною освітньою діяльністю є розробка, розповсюдження та 
застосування освітніх інновацій. 

1.2. Освітніми інноваціями (далі – інновація) є вперше створені, вдосконалені 
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або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх 
компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності. 

1.3. Інноваційна освітня діяльність здійснюється на всеукраїнському, 
регіональному рівнях та на рівні окремого навчального закладу. Рівень 
інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом (розробка, 
розповсюдження чи застосування інновації), а також масштабністю змін, 
що вноситимуться у систему освіти внаслідок застосування запропонованої 
інновації. 

1.4. Інноваційна освітня діяльність всеукраїнського рівня може здійснюватись 
у системі освіти України. Вона передбачає апробацію інновацій та 
експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування у 
системі освіти: 

– освітніх, дидактичних систем; 
– державних стандартів освіти, базового компонента змісту дошкільної 
освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, змісту 
професійно-технічної освіти, нормативної частини змісту вищої, 
післядипломної освіти. 

1.5. Інноваційна освітня діяльність регіонального рівня може здійснюватись у 
системі освіти окремого регіону (Автономної Республіки Крим, області, 
міст Києва або Севастополя) і передбачає: 

– апробацію інновацій, розроблених у ході експериментів регіонального 
рівня; 

– експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування 
інновацій (крім тих, що зазначені у п. 1.4 цього Положення). 

1.6. Інноваційна освітня діяльність на рівні окремого навчального закладу 
передбачає: 

– застосування інновацій; 
– експериментальну перевірку продуктивності і можливості застосування 
інновацій (крім тих, що зазначені у п. 1.4 цього Положення) у вищих 
навчальних закладах, закладах післядипломної освіти. 

1.7. Умовами здійснення інноваційної освітньої діяльності є: 
– дотримання майнових і немайнових прав фізичних та юридичних осіб, які 
ведуть інноваційну освітню діяльність, учасників навчально-виховного 
процесу, збереження їх життя і здоров’я; 

– дотримання фізичними та юридичними особами, які ведуть інноваційну 
освітню діяльність, своїх майнових і немайнових зобов’язань, вимог 
державних стандартів освіти; 

– керованість інноваційної освітньої діяльності; 
– готовність керівників та працівників дошкільних закладів освіти, 
навчальних закладів, органів управління освітою до інноваційної освітньої 
діяльності; 

– економія ресурсів, потрібних для здобуття освіти, здійснення освітньої 
діяльності та управління освітою. 

2. Розробка інновацій у системі освіти 
2.1. Розробка інновацій у системі освіти передбачає їх опис і перевірку 
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продуктивності та можливості застосування шляхом постановки 
формувального експерименту. 

2.2. Опис інноря.ііі'і' г, обґрунтування запропонованих ідей та підходів, чітке і 
повне розкриття їх змісту. 

Стратегічна мета освітньої програми «Довкілля» — формування цілісної 
свідомості людини, яка здатна брати на себе відповідальність за своє майбутнє 
і майбутнє довкілля. 

Програма виходить з того, що в ході свого онтогенетичного становлення 
людина постає в єдності трьох іпостасей: як індивід, як особистість і як 
індивідуальність. Людина з'являється на світ як представник біологічного виду 
людей, як індивід. Вона лише потенційно може стати соціальною і культурною 
істотою, індивідуальністю, тобто дійсно людиною. Нею індивід стає, живучи в 
соціокультурному середовищі, спілкуючись з іншими людьми, засвоюючи 
суспільно-історичний досвід, реалізуючи свою природну здатність до 
научування. Освіта як цілеспрямовано організована частина процесу 
соціалізації, засвоєння соціального досвіду сприяє становленню особистісної 
складової людини, допомагає оволодіти накопиченими в суспільстві 
способами діяльності, нормами поведінки, знаковими системами, системами 
цінностей. Індивідуальність – неповторна унікальна якість людини, з якою 
зв'язана притаманна лише їй одній траєкторія життя. У ході індивідуалізації 
людина пізнає саму себе, свою відмінність від інших, сенс свого існування. 
Допомогти людині в становленні свого «Я», в становленні її як 
індивідуальності повинна перш за все, школа. 

Яка роль цілісності змісту освіти в цьому процесі, в метаморфозі 
мислення дитини як індивіда в мислення соціально зрілої особистості, 
індивідуальності? 

Психологи доводять, що на початку шкільного життя мислення дитини 
більш психологічне, ніж логічне, воно перебуває в тісному зв'язку з усім 
потоком її почуттів, не виокремлюється в самостійний напрямок її діяльності. 
В навчальному процесі повинно враховуватися, що початкове мислення 
дитини служить її егоїстичним інтересам, зливається з її органічним життям і 
характеризується грубим утилітаризмом. Діти розглядають всі речі з боку тієї 
користі, яку вони приносять людині, перш за все, в засвоєнні її фізіологічних 
потреб. 

Перед педагогом постають питання: які початкові основні знання про 
природу мають бути засвоєні дитиною, щоб з них у її свідомості утворилася 
цілісна система знань, щоб процес засвоєння кожного нового елемента знань 
був процесом розуміння, тобто включення його в цілісність, а навчальний 
процес був природнім способом буття дитини? Які методи і форми навчання 
має обирати вчитель, які спільні для всіх засвоюваних елементів знань 
закономірності має він обрати основою розуміння їх? Розв'язуючи ці завдання, 
вчитель має знати, що ніяке розуміння не досягається інакше, як 
представленням того, що розуміється, у вигляді системи. У філософії даються 
такі означення системи: 
1. Системою є довільна річ, коли деякі її відношення задовольняють певній 
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властивості. 
2. Система – довільна річ, коли які-небудь її властивості задовольняють 
певному відношенню. Всяка річ може бути представлена як система, як 
властивість якоїсь речі або як відношення яких-небудь речей. 

Властивості і відношення речей у природознавстві визначаються через 
закон. Отже, система, цілісність знань про природу учнем може бути 
встановлена за допомогою законів, на основі яких пояснюються засвоювані 
елементи знань. Але для цього необхідно використати не будь-які закони 
природничих наук (фізичні, хімічні, біологічні та ін.), а найбільш загальні, 
спільні для всіх природничих наук і єдині для всього сущого закони. Знання 
системи цих законів, засвоєних учнем, і дасть йому «передрозуміння 
цілісності» природничонаукових знань, а вміння застосовувати ці закони до 
пояснення новозасвоюваних знань – розуміти їх і включати в цілісність, 
розширювати горизонти розуміння. 

На якому етапі шкільного життя можна давати учням знання про 
загальні закони природи і формувати вміння застосовувати їх як ключ до 
розуміння дійсності, формування свого світорозуміння і цілісності свідомості? 
Психологи (Ж. Піаже, Л.В. Занков, В.В. Давидов) довели, що загальні 
закономірності природи доступні розумінню дітей з перших кроків у школі, 
зокрема такі закономірності, як збереження, спрямованості самочинних 
процесів до найбільш імовірного, рівноважного стану, періодичності процесів 
у природі. Названі закономірності витікають із фундаментальних інтуїцій 
людини, її органічних потреб збереження свого життя і використовуються 
людиною для прогнозування протікання явищ неусвідомлено, навіть якщо 
вони не вивчаються в школі. Як зазначив Ж.Піаже, «всяке знання, незалежно 
від того, є воно науковим чи просто витікає із здорового глузду, передбачає — 
явно чи приховано — систему принципів збереження... З психологічної точки 
зору потреба в збереженні складає різновид функціонального апріоризму 
мислення, який означає, що в міру розвитку мислення чи історичної взаємодії, 
що встановлюється між внутрішніми факторами його дозрівання і зовнішніми 
умовами досвіду, ця потреба виступає як необхідність». Людина має природну 
потребу в знаннях про найбільш загальні суттєві зв'язки в довкіллі, які дають 
можливість розуміти і прогнозувати самочинні (природні) зміни в дійсності, 
визначати ті характеристики об'єктів, що зберігаються, повторюються під час 
змін. Для формування початкової цілісної системи знань у свідомості дитини, 
що в подальшому навчанні служитиме передрозумінням цілого, доцільно 
використати систему загальних закономірностей природи (збереження, 
спрямованості самочинних процесів до рівноважного стану, періодичності 
процесів у природі). Для цього дидакти повинні знайти можливість втілення 
знань про загальні закономірності природи в зміст освіти, починаючи з 
початкової школи, і розробити технологію їх застосування. 

Необхідність такого формування змісту освіти показує і аналіз еволюції 
наукової картини світу. З нього випливає, що природничонаукові ідеї, які 
виражають названі вище закономірності, були і є основою еволюції наукової 
картини світу. Історія природознавства також доводить, що воно розвивалося 
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як цілісна система, в якій кожна область має свою логіку розвитку і своє 
призначення в цій цілісності. В еволюції природознавства найбільш загальним, 
інваріантним знанням виступають ідеї, серед них найбільш загальні, саме ті, 
що включають зміст вище названих закономірностей. Ці ідеї виконували роль 
принципів інтеграції наукових знань у філогенезі людського знання, таку ж 
роль вони мають виконувати і в онтогенезі – розвиткові знання кожного 
індивіда – це природна умова перетворення його мислення у мислення 
особистості. 

Аналіз змісту природничих наук доводить, що вище визначені 
закономірності як скрізні принципи інтеграції знань про природу, складають 
парадигму сучасного наукового мислення. Зміст цих закономірностей включає 
систему законів збереження (енергії, маси, електричного заряду та ін.); 
систему законів, що визначають самочинний перебіг природних процесів до 
найбільш імовірного, рівноважного стану (другий закон термодинаміки, 
принцип мінімуму потенціальної енергії, для живих систем закон природного 
добору); періодичність, повторюваність явищ у природі виражають 
періодичний закон, кругообіги речовин у природі, закони коливного та 
хвильового рухів, біоритми. 

Для природовідповідного розвитку свідомості учня, створення умов 
перетворення його дитячого мислення в цілісну свідомість особистості школа 
повинна забезпечити стосовно природничонаукової освіти такі умови: 
1. У стандарт природничонаукових знань включити скрізні принципи їх 
інтеграції, встановлення цілісності з цих знань; в ролі таких скрізних 
принципів можуть виступати найбільш загальні, фундаментальні 
закономірності природи (збереження, спрямованості самочинних процесів до 
рівноважного стану, періодичності процесів у природі), навколо яких 
поступово, від класу до класу, буде формуватись ядро природничонаукових 
знань. 

2. Система специфічних (часткових) і фундаментальних (загальних) 
законів, що вивчаються на уроках предметів природничого циклу. 

3. У навчально-виховному процесі, починаючи з початкової школи, у 
свідомості учнів повинна формуватися природничонаукова картина світу 
(ПНКС) як система знань, що створюється на основі і за допомогою 
найбільш загальних закономірностей природи; формування ПНКС має бути 
не самоціллю, а засобом створення цілісної свідомості учня, його соціалізації 
і неповторності його особистості, формування розуму людини, яка здатна 
реалізувати свої природні задатки і задовольнити свої потреби в умовах 
технологізованого суспільства, що перебуває у рівновазі з довкіллям. 

4. Зміст фактичних (емпіричних) знань стандарту природничонаукової 
освіти на кожному її етапі мають складати знання, необхідні учневі в 
повсякденному житті, в його довкіллі (відповідно до органічних і ментальних 
потреб учня на даному етапі його розвитку). 

В освітній програмі «Довкілля» зміст знань, методи і форми навчання, 
специфічні для формування природничонаукової картини світу (ПНКС), 
система підручників формуються, виходячи із принципу сутнісної інтеграції 
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змісту шкільної природничонаукової освіти як генетичного дидактичного 
принципу, сучасної модифікації принципу природовідповідності. 

При формуванні змісту знань про природу на допредметному рівні (до 
поділу на предмети) автори орієнтуються на сутнісне ядро 
природничонаукових знань (систему загальних та специфічних законів наук 
про природу та понять, зв'язаних з ними) та на знання про об'єкти, явища, 
процеси, з якими учні зустрічаються в довкіллі (об'єктивній реальності) і які 
можуть бути «сирим матеріалом» для осмислення сутнісних знань, 
перетворення їх в технологізовані (присвоєні, використовувані для досягнення 
власної мети) знання учня на тому чи іншому етапі навчання. 

Природовідповідний зміст освіти має задовольнити природну потребу 
дитини в пізнанні свого середовища життя, не зводити зміст знань про 
природу до «основ наук». Цей зміст освіти має дати дитині відкрити (хоч і 
суб'єктивно) найбільш загальні, об'єктивні взаємозв’язки у природі, пізнання 
яких дасть їй можливість розуміти, як цей світ існує (ніщо в ньому не виникає 
з нічого і незникає безслідно), як у ньому відбуваються зміни (самочинні 
процеси протікають у напрямку до більш імовірного, рівноважного стану 
об'єктів, процесів), що в цих змінах повторюється, зберігається. Пізнання 
названих зв’язків виникає з базових потреб людини – органічних і ментальних. 
Означені зв'язки відображені в закономірностях збереження, спрямованості 
самочинних процесів до рівноважного стану, періодичності процесів у 
природі. 

На сучасному етапі функціонування системи «Довкілля» враховується 
фактичний матеріал природознавчих дисциплін, включений в проект 
стандарту освіти. Проте маємо надію, що в міру оновлення змісту освіти обсяг 
фактичних знань, вибраних з тієї чи іншої науки (фізики, біології, хімії), в 
шкільних курсах буде зменшуватись, а знання про явища життєвого світу 
дитини, повсякденності, яка її цікавить тут і зараз, будуть займати все більше 
місце у змісті освіти. 

Принцип інтеграції (принцип природовідповідності) при формуванні 
змісту природничонаукової освіти конкретизується в таких принципах: 
1. Принцип доцільного співвідношення сутнісних та емпіричних практичних 
знань (знань свого життєвого світу) обумовлює відведення близько четвертої 
частини обсягу шкільних знань про природу (знань того чи іншого предмета) 
під сутнісні (абстрактні) знання, на основі яких впорядковується весь зміст 
знань про природу (знань того чи іншого предмета). 

2. Принцип ідейного наскрізного зв'язку елементів знань в предметах і між 
ними обумовлює включення у зміст кожного з них відомостей про загальні 
закономірності природи таким чином, щоб забезпечити скрізні 
внутрішньопредметну і міжпредметну інтеграцію знань в єдину ПНКС під 
час вивчення кожної теми, розділу. 

3. Принцип структурності знань вимагає, щоб програми і підручники в 
кожному цілісному відрізку навчального матеріалу /темі, розділі/ 
проектували рівні узагальнень, що враховують ієрархію законів природи, і 
виділяли такі шари знань: 1) явища, факти, спостереження; 2) емпіричні 
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залежності; 3) часткові закони і закономірності; 4) системи законів і 
закономірностей, що складають ядро теорії; 5) систему фундаментальних 
закономірностей. Теми, що містять тільки фактичний матеріал і не мають 
ядра теоретичних узагальнень, в програмах і підручниках повинні бути 
винятком. 

4. Принцип цілісності дидактичних відрізків навчального змісту (теми, 
розділу, курсу) обумовлює конструювання цих відрізків як фрагментів 
ПНКС, що мають ядро теоретичних узагальнень, яке зв'язується з ядром 
природничонаукових знань. 

5. Принцип неперервності, кумулятивності, згідно з яким ПНКС радикально 
не змінюється протягом її формування, а лише розширюється і деталізується. 

Система методів навчання випливає з базових потягів («інстинктів» за 
Дж. Дьюї) дитини в дослідництві і висновках, конструюванні, комунікації, 
художньому виразі себе. До 12 років, поки формуються фундаментальні 
структури мислення, закладається основа інтелекту, в курсі «Довкілля» 
систему методів складають: «прочитай» («прочитай з дорослими» у 1 кл.), 
«робота в групах», «практична робота», «змоделюй», «поміркуй», «склади 
казку (розповідь)», «намалюй», «пограйтеся в гру». 

Систему методів навчання, завдяки яким формується цілісність знань у 
свідомості учнів, обумовлюється принципом інтеграції, серед них специфічні 
для програми «Довкілля» такі: 
– планування і проведення спостережень, досліджень по встановленню 
загальних зв'язків між об’єктами довкілля; 

– системне пояснення об’єктів (встановлення структури об'єкту, його 
внутрішніх і зовнішніх зв'язків, його розвитку); 

– встановлення дидактичного тезаурусу засвоєних знань – ієрархізація 
вивчених понять відповідно до їх загальності, фундаментальності; 

– моделювання цілісності дидактичних відрізків навчального матеріалу; 
– переформулювання, ущільнення одержаної інформації, (згортання, 
концентрація) інформації на основі сутнісних зв’язків; 

– структурування ущільненої інформації – встановлення між її елементами 
зв'язків на основі специфічних (фізичних, хімічних, біологічних законів) і 
загальних закономірностей природи та вираз її в знаковій формі. 

У початковій школі такими знаками є малюнки, найчастіше умовні; в 5-
6 класах – це денотантні графи чи ідеографічні описи понять (додаток), в 7-11 
класах – це структурно-логічні схеми (СЛС) тем фізики, хімії, біології, 
фізичної географії та «образи природи» (додаток), що будуються на основі 
СЛС, які виступають фрагментами ПНКС. Малюнки, денотантні графи, СЛС, 
«образи природи» є моделями, що виражають рівень розуміння учнем 
цілісності знань. 

Досягнення розуміння шляхом побудови моделей носить загальний 
характер. Людина намагається якимось адекватним способом побудувати в 
свідомості просту і ясну картину світу для того, щоб відірватися від світу 
відчуттів, спробувати замінити цей світ створеною таким чином картиною. 
Система форм занять, специфічних для формування цілісності знань, 
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обумовлюється принципом інтеграції. Вона включає як традиційні уроки, на 
яких враховується інтеграція знань (урок вивчення нового матеріалу, 
практичні роботи, контролю знань), так і специфічні для програми «Довкілля» 
заняття: уроки серед природи (1-6 кл.), заняття на екологічній стежці (7-11 кл.), 
узагальнюючі уроки, уроки інтегративних днів, «динамічні паузи» (великі 
перерви на 30 хв., на яких учні 1-4 кл. проводять щоденні самостійні 
спостереження чи дослідження за інтересами). 

Урок засвоєння нового матеріалу є основним у цій системі. Структура 
його суттєво відрізняється від аналогічного уроку в традиційній школі. В 
моделі «Довкілля» засвоєння нового матеріалу є часом і місцем інтеграції 
трьох потоків інформації – від об'єктивної реальності (довкілля чи окремих 
об'єктів довкілля), від тексту і від спілкування учнів між собою (під час роботи 
в групах) та з учителем. На кожному уроці здійснюється інтеграція нового 
матеріалу в єдину систему знань – ПНКС. Необхідною умовою процесу є 
рівновага в навчальному матеріалі уроку фактів та ідей, якими ці факти 
інтегруються з попередніми та наступними уроками даного предмету і 
суміжних предметів. 

Вивчення нового матеріалу відбувається за планом: 1) «прив'язування» 
нового матеріалу до засвоєного раніше, звернення до досвіду учнів; 2) 
демонстраційний експеримент, використання «матеріалу довкілля» з метою 
активізації мислительної діяльності учнів, всіх органів чуттів у сприйнятті 
нового матеріалу; 3) виклад змісту нового матеріалу; 4) мотивація його 
засвоєння, практичне застосування; 5) обгрунтування нових знань (поняття, 
явища, величини та ін.) на основі специфічних закономірностей, що 
вивчаються в темі, та за допомогою фундаментальних закономірностей 
природи. Таким чином нове знання обґрунтовується на основі загальних 
закономірностей і включається в єдину систему знань – в ПНКС і в «образ 
природи» учня. Така модель уроку з тими чи іншими змінами 
використовується в усіх класах. 

«Сирий» матеріал, засвоєний учнем на уроці, піддається подальшій 
обробці – на практичних заняттях, на уроці серед природи, під час підготовки 
до узагальнюючого уроку з теми. В 7-12 кл. він ущільнюється, 
переформульовується і включається в СЛС, яка захищається на 
узагальнюючому уроці і далі використовується при створенні «образу 
природи». При корекції «образу природи» під час інтегративних днів 
інформація ще раз ущільнюється, згортається і знаходить свій зовнішній вираз 
на схемі «образу природи». 

«Інтегративний день» – це поставлені один за одним у шкільному 
розкладі уроки предметів природничого циклу, на яких при участі всіх 
учителів-предметників розглядається результат інтеграції 
природничонаукових знань навколо того чи іншого природничонаукового 
поняття, місце цього поняття в ПНКС. В кожному класі (7-11 кл.) проводиться 
5-6 інтегративних днів (вступний, «фізичний», «хімічний», «біологічний», 
«географічний» заключний, на якому учнями захищаються «образи природи»). 
Інтегративні дні включають і уроки (або їх фрагменти) на екологічній стежці. 
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Завдання для самоконтролю 
1. Структура науково-пошукової роботи та керівництво нею в   

експериментальних загальноосвітніх школах. 
2. Сучасні педагогічні технології. 
3. Формування цілісності знань учнів. 
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Яворський Е.Б. 
Лекція 9. Геометрія і топологія (системний підхід) 

 
Мета. Викласти основні поняття та ідеї системології і, спираючись на них, 

сформувати системний погляд на геометрію та її методи. 
План: 

1. Системність – ознака сучасного наукового пізнання і практичної 
діяльності. 

2. Інформаційні цілі і переваги системології. 
3. Основні поняття теорії систем. 
4. Деталізація основних геометричних понять і відношень у системах 

Погорєлова і Вейля. 
5. Ознаки геометрії і типології як системи, що породжують знання. 
6. Приклади задач аналізу і синтезу в системі геометрії і топології. 
7. Елементи історії розвитку системних поглядів і методів у ХІХ та ХХ 

століттях (самостійно). 
 
Особливість сьогодення в тому, що невпинно зростають потоки нової 

інформації, яка необхідна для ефективної діяльності й роботи. Це продуктивно 
породжує нові інформаційні технології і потребу в спеціалістах, які здатні їх 
реалізувати на користь справі. 

Поряд з комп’ютерними фахівцями важливе місце посідають системні 
аналітики. Мова йде про спеціалістів, які володіють системним аналізом і 
вміють застосувати його методологію в конкретних проектах чи задачах. 
Системний аналітик на різних рівнях представляє всю задачу в цілому і 
спроможний організувати структурні підзадачі, взаємодія яких проводить до 
досягнення поставлених цілей системи. Користуючись певним 
методологічним типом аналізу системи, він здійснює понятійне представлення 
об’єктів і зв’язків між ними в системі, що дозволяє сформувати задачі в 
регулярній формі і залучити систему розвинених алгоритмів для відшукання 
розв’язків. Вдало вибрана система понять є характеризацією рівня аналізу і 
породжує свою модель, яка з певною точністю замінює систему. 

Понятійний апарат теорії систем створювався в другій половині ХХ 
століття в роботах Л.Берталанфі, М.Месаравича, В.М. Глушкова, Д.Кліра та 
інших видатних учених. Особливість цих понять в тому, що вони 
відображають інваріантні властивості, які притаманні всім об’єктам, явищам, 
процесам і т.ін., які відбуваються як у реальному світі, так і створені уявою та 
думкою людини. Ця обставина породжує такий важливий принцип підходу до 
розв’язання задач геометрії. 

Багато з них узято з математики, вони відображають багатовіковий 
досвід абстрагування й систематизації в науковому пізнанні. Наведено перелік 
основних із цього класу, зміст яких чи, певне, інтерпретацію спроможний 
розкрити кожен вчитель математики: цілісність сприйняття, система, 
середовище, об’єкти, відношення, структура, стани, змінні, параметри, цілі, 
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методологія, представлення системи, модель, відображення, рівні 
моделювання, аналогія, дедукція та індукція в розвитку знань про систему, 
ієрархія систем, системних даних, породжуючі системи, цільові системи, 
структуровані системи, мета системи і т.ін. 

Геометрія і топологія є породжуючими системами в ієрархії усіх систем. 
Знання, які виражені у формі геометричної фігури і означення її властивостей, 
синтезуються у вигляді теореми. Застосування їх породжує задачі, вправи, 
приклади аж до задач олімпіадного рівня чи постановку проблем для глибоких 
і тривалих наукових пошуків. За встановленою традицією з часів Евкліда 
геометрична система будується аксіометричними способами з такими 
застосуваннями дедуктивного методу. 

Кожна геометрична задача розв’язується принаймні чотирма способами 
(метод трикутників Евкліда, аналітичний (координати), векторний, 
геометричних перетворень). 

Істинність цього твердження виходить з того, що існують системи 
аксіоматичної побудови евклідової геометрії, у яких за основні поняття 
вибирають точки і прямі, упорядковані набори чисел, вектори, властивості 
симетрії. Фактично мова йде про різні інтерпретації тих самих відношень або 
близьких їм за властивостями. 

Здійснювана особистістю деталізація системи відношень певних типів 
при взаємодії з обсягом її геометричних понять і уявлень формує певний 
рівень геометричного пізнання світу. Це стосується як наукового тлумачення 
геометрії, так і формування навчального предмета. 

Якщо при роботі з геометричними поняттями використовують тільки 
споглядальні асоціації для образу цих понять, то маємо нарисну геометрію, 
причому як елементарну (Астряб О.М.), так і вищу геометрію у виді корисної 
геометрії або топології (Д. Гільберт, С. Кон-Фоссен, Дж. Франсис). Такий 
рівень геометричної системи знань вимагає уявлень про різноманітні й 
конкретизовані зв’язки елементів фігури і їхній взаємний вплив на утворення 
цілого образу. 

Рівень логіки геометричних відношень у формі причинно-наслідкових 
зв’язків у геометричній системі Евкліда розкривається через структуру теорем. 
З наявних умов теореми обов’язково, природньо випливають висновки про 
властивість фігур, і тут явно видно принцип системи породжуючих знань, 
коли із заданих знань шляхом логічних міркувань ми одержуємо нові знання. 
Усі знання з виконанням креслень фігур у техніці, будівництві, промисловості 
є також ілюстрацією цього принципу.  

Третій тип системи відношень важливих для побудови геометрії 
виражається алгебраїчними відношеннями для впорядкованих наборів чисел, 
які виступають як координати у вибраній координатній системі. Агрегуючий 
засіб охоплення цих відношень виражається у вигляді рівнянь, нерівностей або 
їх системи визначає рівняння фігури в абстрактній послідовності символів, а 
не образного цілісного представлення. Розвинуті методи аналітичних 
представлень таких виразів дозволяють утворити нову систему – аналітичну 
геометрію.  
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Основний пізнавальний принцип полягає в тому, що коефіцієнти і 
показники степенів для змінних дають змогу визначити клас, до якого 
належить фігура, тобто здійснюється аналітична класифікація фігур у 
просторі. 

Наприклад: Фігура задана рівнянням Х2 – Y2 = 0 перетворюється у 
фігуру (Х-У) (Х+У) = 0 (за формулами скороченого множення) і являє собою 
об’єднання двох прямих Х - У = 0 і Х+У = 0.  

Важливо відзначити, що, крім алгебраїчних властивостей, 
використовуємо і властивості операцій над фігурами і заданими рівняннями. 
Фігура, яка задана рівнянням FQ. Q(X) = 0, є об’єднанням фігур Fx  і Qx , а 
фігури є їх перетином. 

Ще вищий рівень геометричних знань дає змогу представити 
властивості елементів фігур засобами диференціального числення. 

Визначальним у цій системі геометрії є не тільки залежність між 
змінними координатами в рівнянні, але й диференціальні зміни в певних 
напрямках стосовно визначеної системи координат. У диференціальній 
геометрії ідеї попереднього рівня досліджень суттєво враховуються і, крім 
того, розвиваються новими математичними засобами. 

Погоджується нова система понять: вектор дотичної до лінії поверхні, 
нормалі, головної нормалі, бінормалі, натуральне рівняння, кривина, скрут 
натуральне рівняння, геодезична кривина, повна кривина і т.д. 

Закономірності між цими поняттями виражені в числовій мірі стають 
змістом системи теорем диференціальної геометрії. 

Аналогічна конструкція з використанням понять інтегрального числення 
породжує інтегральну геометрію, а потреби графіки зображення породили 
нарисну геометрію. 

Узагальнювальна методологія синтезу системи і їх моделей відображена 
в топології, коли для конструювання фігур (просторів) чітко встановлена 
аксіоматика про основні властивості операцій над виділеними для побудови 
підмножинами: об’єднання, перерізу, належності елементів. Важливим у цій 
системі є не розміри фігури, а взаємний зв’язок елементів чи спосіб утворення 
з них цілої фігури. Наприклад, трикутник узагальнюється до 1-вимірного 
циклу з довільним числом ребер, і ці фігури топологічно еквівалентні. 
Тетраедер узагальнюємо до 2-вимірного многовиду через поняття 2-клітки, 
поставивши єдину вимогу, що окіл кожної точки був 2-кліткою. 

Загальність умов для розгляду множин і відношень між ними 
надзвичайно ускладнює задачі класифікації в топології, зокрема, більше 100 
років чекає свого розв’язання проблема 4-х фарб для плоских карт, не 
розв’язаними залишаються проблеми класифікації скінчених топологій на n 
елементах при n ≥ 10 (транзитивні графи), проблем класифікації 3-вимірних 
многовидів. Клас таких задач не зменшується, бо саме в формі топології 
знаходять свою інтерпретацію сучасні задачі й потреби розвитку суспільної та 
виробничої практики людської діяльності, у тому числі проблеми кодування 
інформації і її розкриття в генетичних кодах засобами скінчених геометрій як 
спільних розділів геометрії, топології, диференціального числення й 
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дискретної математики. Це зайвий раз переконує, що математика єдина, про 
що свідчить історичний аналіз виникнення математичних понять, їх розвиток і 
застосування. Думки і здобутки видатних учених у царині математичних 
досліджень, починаючи з Піфагора, Діофапта, Евкліда, Ньютона, Декарта, 
Лейбніца, Пуанкаре, Остроградського, Лобачевського, Буняковського і без 
його завершення, бо нова плеяда математиків „сидить” ще на уроках сучасних 
учителів. 

Вирішення мети підготовки молодих обдарувань з математичних 
дисциплін може бути досягнено методами системології. Тут ідеться про 
створення нової досконалої освітянської системи, яка вона повинна 
враховувати відомі принципи, що визначають досконалість системи з точки 
зору самого споживача, яким буде саме суспільство. 
1. Узгодженість, тобто часткове знання об’єктів системи, дозволяє 
споживачеві продукції системи передбачити стани в певних межах і 
прогнозувати можливі ситуації. 

2. Ортогональність функцій діяльності. Цей принцип вимагає, щоб цілі 
були визначені незалежно одна від одної і специфіковані окремо, як за 
змістом освіти, так і за формами визначення рівня знань. Наприклад, учитель 
математики виконує функції викладача математичних знань і одночасно 
класного керівника-вихователя. За означеним же принципом ці функції в 
класі треба розділяти між двома спеціалістами: викладач з глибоким знанням 
математики та спеціаліст-вихователь з проблем моралі, етики, поведінки і т. 
ін. 

3. Відповідність. Згідно з цим принципом, треба включати в цільові завдання 
школи, теми уроку тільки ті функції, які відповідають суттєвим 
викладацьким вимогам і можливостям об’єктів системи. 

4. Економність. Цільові завдання не повинні дублюватися навіть при зміні 
форм вираження та реалізацій. Це досягається не вольовим споглядальним 
рішенням чиновників, а на підставі аналізу спеціалістами економіко-
математичних методів сіткової моделі розподілу часу, затрат ресурсів у 
системі взаємозв’язків предметів і дій, які реалізують систему навчання, це 
робота експертів. 

5. Прозорість. У цьому разі мова йде про неформальне виконання обов’язків 
усіма учасниками процесу навчання (вчителі, учні, адміністратори), і 
досягається це системою розроблених стандартних тестів, об’єктивних 
характеристик не тільки вчителя, а випускників, відсутністю бюрократичних 
деформацій. 

6. Загальність. Якщо функція введена в систему, то її треба вводити в такому 
вигляді, щоб вона задовольняла якомога більшу кількість життєвих потреб 
особистості (насичення змісту навчання життєво важливими знаннями). 

7. Відкритість. Учителеві дозволяється використовувати свої власні творчі 
знахідки, що базуються на ефективному досвіді й аналізі обставин роботи 
кожної школи, класу і т. ін. 
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8. Повнота. Вибір завдання для конкретної системної освітньої одиниці з 
урахуванням економічних та технологічних обмежень повинен якомога 
повніше відповідати вимогам і тенденціям розвитку людської спільноти. 

Ці принципи стосуються системи освіти, а деталізація їх на рівні класу, 
підручника, програми навчань за предметом, повинна враховувати особливості 
пізнавальних можливостей учнів на рівні вчителя. 

Зокрема, в новітньому підручнику з математики зберігається певна 
система понять і визначень сучасної математики, але спосіб їх викладу і 
насичення задачами та вправами повинна відповідати простору можливої 
громадської діяльності і виробничої участі. 

Зразком для творчого вчителя математики можуть служити нові 
підручники з дискретної математики для вузів. У них чітко виражено 
спрямованість загальної дисципліни та потреби ефективного функціонування 
у сфері вибраної спеціальності. З педагогічної точки зору важливою є 
послідовність засвоєння матеріалу: введення понять на трьох рівнях 
(словесному, образному, формалізованому), формулювання теорем та 
загальних тверджень з доведенням, ілюстроване використання теорем у 
прикладах, системі запитань і вправ різного рівня для контролю засвоювання, 
погляд на тему з позиції історизму та прагматизму. 

Вважаю, що адаптоване врахування всіх принципів сприятиме 
створенню кращої нової системи освіти за умови введення їх за участю 
відповідних експертів. 

Завдання для самоконтролю: 
1. Інформаційні цілі і переваги системології. 
2. Основні поняття теорії системи. 
3. Ознаки геометрії і типології як системи, що породжують знання. 
4. Приклади задач аналізу і синтезу в системі геометрії і топології. 
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Чирка В.В. 
Лекція 10. Мистецтво як засіб гармонізації і психологічного захисту 

людини 
 

Мета. У лекції розглядається важлива для мистецтва, зокрема, мистецтва 
слова, функція гармонізації духовного світу людини, ставиться проблема її 
психологічного захисту  естетично-художніми засобами, що в наш час 
набирає особливої актуальності. Матеріал спроектовано на суб’єкт-
суб’єктну взаємодію учителя і учня у процесі осягнення творів зарубіжної 
літератури з урахуванням психолого-педагогічних та методичних аспектів 
роботи з книгою. 

План 
1. Людина як споживач мистецтва. Поняття „гармонія”, „дисгармонія”. 
Гармонійність як стан захисту і затримки. 

2. Позитивні і негативні емоції, переживання споживачів словесного 
мистецтва як вираз порушення гармонії і необхідності її відновлення. 

3. Здатність людини „звільнятися від безпосередньої зосередженості 
серця” і отримувати свободу Духа. Досягнення катарсису під час 
читання художнього твору. Переадресування емоцій. 

4. Метаморфоза почуттів під впливом емоцій. 
5. Здатність до соціально-психологічної  розв’язки в піснях, казках, 
легендах. 

6. Психотерапевтична дія творів словесного мистецтва. 
7. Ідея психологічного захисту особистості та її реалізація під час 
сприймання художнього тексту. 

8. Мистецтво як своєрідне психотерапевтичне дзеркало. 
9. Психопрофілактика і психогігієна у процесі суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії вчителя і учня на уроках літератури. 
 

Щастя і радість, як миті блаженства, приходять до людини через 
страждання, при виході її з світу утоми і боротьби, як самовиповнення в 
бажаному і прилученні до світу свободи і гармонії. Гармонії, що 
відображає цілісність, міцність скріплення її елементів, узгодженість їх 
між собою, рівновагу та єдність у цілісності. 

Поняття “гармонія” включає в себе відтвореність, узгодженість, 
пропорційність, порядок, збалансованість. Дисгармонія ж має протилежне 
значення: відсутність узгодженості, порядку, наявність диспропорції, 
різноголосся, порушення рівноваги, хаос, безладдя і розбалансованість. 
Виходячи з цього потрібно думати, що гармонійність – це якийсь стан 
спокою, блаженства і щастя, і навпаки, все те, що порушує гармонію, 
шкідливе. Насправді це далеко не так. Гегель це переконливо показав на 
прикладі людського організму, де всі органи людини чудово узгоджуються 
між собою, але все це є “кругом чистого повернення у середину самого 
себе”. Енергія ж, що витрачається на здійснення функціональної 
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активності організму, повинна мати певний “надлишок”, щоб перетворити 
живу систему на новий рівень організації, додатково забезпечуючи її 
енергетичними резервами, водночас збагачуючи психіку, розширюючи 
діапазон впливів і інтересів. Відповідно до досліджень останніх десятиліть, 
жива система може розвиватися тільки тоді, коли постійно збільшує свою 
нерівномірність як за рахунок джерел енергії, що діють ззовні, так і за 
рахунок своїх постійних зусиль і ресурсів. Завдяки динамічній 
саморегулятивній діяльності різних функціональних систем організму, а 
також свідомості і волі суб’єкта в кожний певний момент часу досягається 
узгодження, взаємодія і інтеграція, як “по горизонталі”, так і “по 
вертикалі”. Після задоволення провідної потреби діяльністю органів 
заволодіває наступна провідна потреба і т. д. У цьому розумінні “гармонія” 
є лише результат руху, що знищує дисгармонію” (К. Маркс). 
Деструктивність же – вторинна потенційність людини, тобто та, яка 
реалізується при відсутності нормальних умов функціонування 
особистості. Гармонійність є прояв захисту і затримки, а гармонійна 
особистість зовсім не є особистістю, що не знає внутрішньої боротьби. 
Оскільки мотиваційна сфера особистості багатоаспектна і багатовершинна, 
то вона вступає в різноманітні відношення і суперечності, які в певних 
умовах фіксуються і входять в структуру особистості, часом набираючи 
непримітних форм, і не порушують цілісності особистості і гармонійності 
її існування. Тільки тоді, коли ця боротьба стає головним, що визначає всю 
сутність людини, тільки тоді вона стає ствердною і навіть трагічною 
особистістю. 

Пошук гармонії не в спокої, комфорті, урівноваженості, у 
відповідності з взірцями і нормами, і не обов’язково “здорове тіло”, в 
якому “здоровий дух”. Навпаки, нерідко це вияв не заспокоєності 
досягнутим, незгода з наявним, намагання активно втрутитися в життя і 
зайняти в ньому належне місце. А це, ясна річ, вимагає зусиль, 
напруження, пожертв, у тому числі комфортом, спокоєм, кар’єрою, 
здоров’ям. Адже стан гармонійності, як стан захисту і зупинки, приховує в 
собі небезпеку “застою” і навіть деградації, що в психотерапевтичному 
плані вимагає спеціальних зусиль для зруйнування “захисної ілюзії”, яка 
на цей час склалася. Для відчуття своєї цілісності і функціональної 
спроможності людині треба мати весь спектр переживань, включаючи і 
страждання, які в певних умовах стають для людини потрібнішими, ніж 
стан комфорту, спокою, урівноваженості. Інколи людина сама навмисно 
ставить себе в такі умови і обставини, які вимагають великого напруження 
сил і акумулювання життєвої енергії для її більшої концентрації, щоб мати 
можливість здійснюватись у своїх бажаннях і прагненнях, 
самовиповнюватись і самоутверджуватись як особистість. Заради цього 
людина часом іде на важкі випробування, терпить невдачі, нужду і біль. 
Саме це мав на увазі Ф. М. Достоєвський, коли писав: “Адже, може бути 
людина любить не одне благоденствіє?” 
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Людина як біосоціальна істота функціонує цілісно, і ця цілісність 
вимагає як позитивних, так і негативних емоцій, переживань, станів як 
виразу порушення гармонії і необхідності її відновлення, збалансованості 
свого організму і психіки. Людина має часом неусвідомлену потребу не 
тільки в насолодах, комфорті, влаштованості, безпеці, в емоціях радості, 
любові, захопленнях, полегшенні, а й в потрясіннях і небезпеках, 
випробовувати себе на міцність, мужність, витривалість, життєрадісність, 
що примушує її підкоряти гірські вершини, стрибати з парашутом, долати 
власними силами океан тощо. Але в реальному житті не в кожного є 
можливість здійснити не тільки щось видатне, але й задовольнити навіть 
такі звичні, але життєнеобхідні дії і вчинки, як десь побувати, щось 
побачити, взяти участь, а також потреби в соціальному, моральному, 
науковому, естетичному, в любові, дружбі, ніжності, співчутті тощо, без 
чого вона відчуває дискомфорт і духовий голод, який слід задовольняти. 
Такі бажання, як відмічають психологи, вимагають “відпрацювання 
переживанням”, або компенсації, виносу бажаного і необхідного в сферу 
ідеального і уявлення, як корегування до реального положення справ, 
встановлення балансу внутрішніх сил із зовнішнім світом. 

Здатність людини звільнятися від безпосередньої зосередженості 
серця і отримувати свободу духа була помічена ще в давні часи, зокрема 
Піфагором, Платоном, Арістотелем та іншими. Платон, наприклад, казав, 
що при нещастях наша душа дає виплакатись, вистраждати і угамувати 
свою печаль. Пізніше Гегель писав, що плач, особливо “в голос”, 
відчуджує те, що відчувається внутрішньо, тому римляни, добре знайомі з 
цією силою голосу, навмисне примушували голосити жінок на похоронах, 
тим самим перетворюючи скорботу, що виникла в грудях як щось чуже і 
предметне, в щось таке, що протистоїть переповненому почуттям скорботи 
суб’єкту і доступне спогляданню. 

Вимушена стримувати і приховувати свої страждання, горе, жах, 
ненависть, обурення в реальному житті, людина-споживач мистецтва має 
можливість пережити це за допомогою художнього твору, одержуючи при 
цьому особливе духовне задоволення, оскільки це все уже опосередковано 
естетичним відношенням художника і вилито в художню форму, 
відкриваючись по-новому в більш високій життєвій правді. Мистецтво, 
викликаючи до життя найпотаємніші пристрасті людини, примушує їх, як і 
зауважує Л. С. Виготський, протікати в гранітних берегах протилежних 
почуттів, боротьба яких завершується катарсисом. 

Катарсис передбачає подолання і витіснення небажаних компонентів 
духовного світу людини бажаним і “очищеним”, “прояснення” моральних 
почуттів, перетворення їх “води у вино”, придбання бажаного спокою і 
рівноваги, гармонії. Це та світлість і ясність, та тишина і умиротвореність 
духу, той глибокий спокій і впевненість, те розширення і олюднення 
нашого “я”, яке викликає відчуття особливої причетності до світу людей, 
добра, злагоди, братерства. Для сприймаючого твір мистецтва це є суто 
суб’єктивним актом, під час якого виражений художніми засобами смисл 
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замість болісного стану викликає специфічне переживання  і специфічне 
задоволення, просвітлюючи почуття і облегчуючи душу. 

Переадресовка емоцій – необхідна умова функціонування людини 
вже тому, що кора головного мозку може "подавляти" тільки той чи інший 
зовнішній прояв емоції, сама ж емоція, виникнувши як суб’єктивний стан 
людини, не може бути усунена як така. Отже, мова повинна йти не про 
“подавлення” емоцій, соціально не прийнятих імпульсів і т. д., а лише про 
їх “затримку”, “блокування”, перевід з одних афективних апаратів на інші, 
щоб здійснити неадекватне вирішення проблеми, ситуації, події, стану і 
тим самим попередити можливість різних паталогічних змін в організмі і 
психіці людини. Для цього дійсна причина, що породила даний стан, 
повинна бути “розщеплена”, і полюсами цього “розщеплення” повинен 
стати сигнал, в якому відбувається “розпредмечування” безумовного 
подразника при збереженні “мотивуючої сили”, яка повинна 
“опредметнитись”, “оречевитись” перетворитись в якесь “наявне буття”. 

Душа людини повинна не тільки відпочивати і благоденствувати, але 
й зобов’язана трудитись. Багато людей потрапляє в психіатричні лікарні, в 
“кризові” стаціонари тому, що розучились переносити труднощі, стреси і 
страждання. Людина повинна пройти через негаразди, образи, докори, 
поразки, болі, розчарування, нездійснення цілей, життєвих планів тощо. Це 
і є труд душі, який, насамперед, і підносить людину, і складає, можна 
сказати, одну із субстанційних цілей мистецтва. 

Внутрішньо познайомивши людину не тільки з позитивним, але й з 
негативним, огидним, жахливим, злим, письменник (художник, 
композитор) тим самим не тільки розширює кругозір сприймаючого, але й 
“терзаючи і “катуючи”, тим самим укріплює його волю і підвищує 
внутрішні резерви організму. Такого впливу і дії, зокрема, досягав 
Достоєвський, який своїми творами “терзав” і “мучив” набагато більше, 
ніж дійсність, примушуючи тим самим болісно роздумувати над 
“споконвічними” питаннями, примушуючи одні душі міцнішати, а інші – 
ламатись, але ні в якому разі не залишатися байдужими. 

Мистецтво називають “суспільною технікою почуттів”, знаряддям 
суспільства, за допомогою якого втягують в круг соціального життя 
найбільш інтимні і особисті сторони (боки) людської істоти 
(Л. С. Виготський). Виносячи їх назовні, об’єктивізуючи і матеріалізуючи 
їх у вигляді художніх творів, мистецтво здійснює “метаморфоз” почуттів 
під впливом “центральної емоції”, або емоції, що вирішується переважно в 
корі головного мозку. В мистецтві це дає можливість вирішити згасання 
того болісного напруження, яке викликане складністю і суперечливістю 
життя, міжособистісними стосунками, збігом обставин. Письменник, 
художник, композитор, вносячи в свій твір той елемент, який потребує 
вирішення, здійснює його перетворення, яке, позбавивши його 
безпосередньої чуттєвості, збільшує силу його впливу з тим, щоб той, хто 
сприймає його твір, мав певний масштаб переживань і міг у свою чергу 
зживати небажані афекти і почуття. Гегель відмічає, що Гете, “найбільше 
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своїм Вертером, значно полегшив стан свого духу, підвергнувши, навпаки, 
почуття читачів свого роману на всю потужність його дії”. 

Однак письменник, художник, композитор не виконав би свою 
суспільну функцію, своє покликання, якби зживав тільки свої злощастя і 
пристрасті, якби він не був виразником і захисником своїх сучасників. 
Гарсіа Лорка говорив, що “народ нуждається в кантаторах, щоб дати вихід 
своїй печалі... Співці – це...ліричне випромінювання нашого народу”. 

У піснях чи легендах, у словах чи фольклорах, звуках чи мелодіях, у 
драмах чи комедіях народ одержує свою трибуну, з якої виражає свої 
почуття і думки, наболіле і бажане, тим самим одержуючи своєрідну 
соціально-психологічну розв’язку. Зокрема, в українському народі, як 
своєрідна реакція на стрес, тривогу і навіть паніку після чорнобильської 
катастрофи з’явилася маса анекдотів, насмішкуватих історій, в’їдливих, 
нерідко з “солоним” слівцем”. 

У сміхові, говорячи словами Гегеля, людина має можливість 
звільнитись від “влади нікчемного змісту”, інакше вона б не сміялась, а 
плакала. 

Таким чином, мистецтво є дуже важливим засобом 
життєрегулювання людини, запереченням тієї історичної розщепленості, 
яка неминуче супроводжує людину в її житті внаслідок її активності і 
соціальності існування. Доповнюючи особистий досвід людини досвідом 
почуттів, думок, дій інших людей, зживаючи афекти і пристрасті, 
“нормуючи” духовні імпульси, заспокоюючи чи збуджуючи, мистецтво не 
тільки вносить лад і порядок у душевні і духовні витрати людини, але й 
підготовляє її для повноцінного функціонування в суспільстві. Мистецтво, 
за висловом Ф. Шиллера, “відновлює в напруженій людині гармонію, а в 
ослабленій енергію...” і вона стає “закінченим в самому собі цілим”. 

По мірі сходження людини по лінії цивілізації і все більшої її 
включеності в соціальні процеси збільшувалась кількість дихотомій і їх 
сила, а відповідно і можливість зародження психотравмуючих ситуацій. 
Можна навіть говорити, що немає такої сфери в життєдіяльності людини, 
де б не могла зародитись псохотравмуюча ситуація і страждання, яке 
навіть вважається “атрибутом свідомості”. Ф. М. Достоєвський, наприклад, 
взагалі вважав страждання єдиною причиною виникнення свідомості і 
говорив, що “всяка свідомість хвороба”. З цією думкою погоджуються і 
деякі інші автори, зокрема, М. О. Бердяєв. 

“Хворобливість свідомості, психіки взагалі можна говорити 
“запрограмована” і її можна розглядати як один із механізмів самозахисту, 
зумовлений негативним моментом розірваності, відчуттям втрати 
цілісності і гармонії, формуванням “темного поля” свідомості і 
“затьмаренням” душі. Людина протягом усього життя для самозбереження 
вимушена захищатись, як на біологічному, так і на соціальному рівні від 
різного роду нападів і небезпек: від голоду і холоду, хвороб і агресивності, 
тварин і людей; від нападів політичного, правового, окультного і навіть 
естетично-художнього (нав’язування смаку, точки зору і т. п.); нападів по 
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підозріванню, ревності, невихованості, хамству, невігластву, фанатизму; 
“мозкові” і “психологічні” атаки, тоталітаризм, мілітаризм, пережитки 
минулого, авантюрний авангардизм, екологічні катастрофи, - все це являє 
для людини небезпеку. Навіть власні слабкості, вроджені фізіологічні 
недосконалості, сексуальні порушення, хвороби, спосіб життя, риси 
характеру, звички, пристрасті та інші не відрегульовані сили є ворогами 
людини, від яких їй треба захищатись і шукати необхідні засоби захисту. 

На “біологічному рівні” проблема захисту достатньо повно вивчена 
І. П. Павловим і його школою, а академік Л.К. Анохін сформулював 
правило, за яким у здоровому тілі захист завжди більший максимального 
відхилення, що забезпечує стійкість до стресу, а чуттєвість до болю падає. 
Тут спрацьовує власний захист мозку, його автоматичний гальмівний 
контроль. 

Ідея “психологічного захисту” особливо активно розроблялась 
психоаналізом, але як клінічне явище, як засіб попередження згубних для 
людини конфліктів “Я” з протистоящим йому несвідомим. Між тим, як це 
показали дослідження останніх десятиліть, психологічний захист є 
нормальним психологічним механізмом, не менш важливим, хоча і не 
менш вивченим, ніж виявлений Павловською школою механізм 
фізіологічного захисту. Завдяки наявності механізму психологічного 
захисту вдається нейтралізувати несприятливі впливи чомусь 
нереалізованих емоційно насичених установок, створивши другу, більш 
широку в смисловому відношенні, в рамках якої усувається суперечливість 
між першопочатковим прагненням і перепоною: першопочаткове 
прагнення, увійшовши в систему більш широкої установки, 
знешкоджується, перетворюється в мотив. Без цього відкрилась би дорога 
більш грубим структурно і функціонально, фізіологічним і біологічним 
факторам патогенеза. 

Одним із засобів психологічного захисту людини з давніх часів є 
мистецтво. Так, ще Піфагор /приблизно 584-500 рр.д.н.е./, давньогрецький 
філософ і математик, вважав, що за допомогою музики можна успішно 
боротись з різними душевними недугами, роздратуванням, гнівом, 
смутком, будь-яким затьмаренням психіки взагалі. Музика в якості 
лікувального засобу використовувалася і пізніше, зокрема в ХVІІІ і в ХІХ 
століттях, в Росії лікарями С. Г. Забєліним і М. Я. Муаровим, а відомий 
психіатр В. М. Бехтерєв заклав міцні наукові основи використання музики 
для лікування і профілактики психічних розладів. Сьогодні поряд з 
музикою в лікувальних цілях використовується спів (хоротерапія), танці 
(танцетерапія), художнє читання (бібліотерапія), тощо. 

У мистецтві /артотерапії/ використовується здатність людини 
відокремлювати від себе не лише те, що відноситься до політики, права, 
моралі, релігії, але й свої індивідуальні почуття болю, радості, гніву, заздрості, 
помсти, сорому, покаяння тощо, переносити все це в уявлення. Тим самим 
дається вихід афектам в “ілюзорну” сферу, у “видимість”, і з допомогою 
“центральної емоції”, яка вирішується переважно в корі головного мозку, 
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здійснюється так званий “метаморфоз” почуттів. Соціально небажані почуття, 
особливо шкідливі, “блокуються”, переводяться з одних аферентних апаратів 
на інші. При цьому дійсна причина, що породила цей стан, “розщеплюється”, 
“розпредмечується”, “знешкоджується” і перестає діяти негативно. Тим самим 
запобігається можливість різноманітних психологічних змін в організмі і 
просвітлюється психіка людини, особливо за допомогою катарсиса, під час 
якого вживаються потаємні сили душі. Викликане сприйняттям художнього 
твору превертне, тобто охоронне гальмування, “зачаровуючи” і 
“заворожуючи” людину, занурює її в певний “дрімотний”, напівгіпнотичний, 
стан, під час якого дух і тіло, почуття і думки людини виявляються в якійсь 
нерозчленованій єдності, завдяки чому полегшується не тільки духовне 
страждання, але й фізичний біль. 

Ця особливість впливу здавна використовувалась народами світу при 
лікуванні різних фізичних недругів, каліцтв і ран, вважалось, що належна 
мелодія, пісня не лише заглушає біль, але й виліковує тіло і душу. 

Бувший морський піхотинець, один із чотирьох на весь Радянський 
Союз воїнів – Героїв Радянського Союзу і повних кавалерів ордена Слави, 
наш земляк Павло Христофорович Дубинда розповідав про такий випадок. 
У 1994 році в Східній Прусії, він, тяжкопоранений, лежав в медсанбаті. 
Якось у палату зайшла дівчина з гітарою і попросила дозволу заспівати 
пісню. Він відповів: “Знаєш, мені зараз не до пісень. Піди, запитай інших, 
може, вони погодяться...” Дівчина обійшла приміщення, але бажаючих 
послухати пісню не знайшлось. Тоді дівчина повернулась до нього, присіла 
поруч і заспівала: “На позицію дівчина проводжала бійця”. Дубинда 
відразу ж відчув, що біль якось відключився, стало трохи легше, і він 
попросив дівчину припідняти його і посадити. Незабаром такі прохання 
надійшли і від інших важкопоранених. З тих пір, завершив свою оповідку 
П. Х. Дубинда, я зрозумів, що пісня дійсно не тільки “будувати і жити 
допомагає”, побуджує людину до героїзму, але й полегшує її болі і 
страждання. 

З вищесказаного не слід робити висновок, що мистецтво має справу 
лише з “темними” боками психіки людини і її болями і виступає лише як 
засіб знешкодження пороків і вгамування болю. Мистецтво не лише 
переробляє і нейтралізує негативні почуття, пристрасті, афекти, але й 
“виключає ті зони мозку, які пов’язані з позитивними почуттями, оскільки 
лише якийсь оптимальний їх рівень відіграє своєрідну захисну роль. 
Надміра позитивних почуттів і емоцій, як свідчить сучасна психологія, в 
окремих випадках може викликати зворотну реакцію, яка сприяє 
виникненню негативних емоцій і почуттів. Останні ж, виявляється, такі ж 
необхідні для цілісного функціонування людини, як і позитивні, і навіть, 
до певної межі, сприяють зміцненню сили духа, мобілізують організм на 
боротьбу і долання перешкод. І навпаки, якщо людина установлюється на 
безтурботність і не обтяженість, то спеціальні фізіологічні механізми в 
мозку людини, призначені за несприятливих обставин формувати 
відповідні емоції і почуття - тривогу, страх, печаль, нудьгу тощо, 
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починають працювати вхолосту і у людини все одно виникають ті ж самі 
негативні почуття, що й при несприятливих і обтяжливих обставинах. 
Тому мистецтво повинне знайомити людину з усим діапазоном впливів і 
відчуттів, реакцій і емоцій. Тільки тоді воно стає засобом психологічного 
захисту і здатне “лікувати” дух і душу людини. 

Як засіб “самолікування” мистецтво допомагає людині виявити в собі 
“больові точки”, перебороти дисонуючі явища і заповнити “гетерогенним” 
“ушкоджені” участки душі, встановити баланс між складовими психіки. Люди 
шукають і готові знайти в творах мистецтва ті почуття і думки, які б не лише 
відновили здатність сміятись, радіти, захоплюватись, співчувати, зняти 
“параліч волі” і песимізм, але й підняли пороги їх духовного світу, виробили 
“запас міцності”, забезпечили потрібний життєвий тонус і необхідну 
життєстійкість. 

Слід відзначити, що психотерапевтичними засобами охоплюються не 
лише окремі особистості, а й широкі маси людей, де завжди є суперечності 
і конфлікти, труднощі життя і незадоволені потреби, необхідність долати 
перешкоди і терпіти неприємності, переживати образи і страждати. 

“Твори мистецтва, - писав відомий німецький письменник і естетик 
Й. Р. Бехер, – це надзвичайно тонкий інструмент для ...витискування 
“себе”, який має народ. Завдяки їм, він може вчутися в самого себе, в 
найпотаємніші глибини свого існування, виявити щонайменшу 
неритмічність биття серця і визначити, які засоби служать йому на користь 
або на шкоду. 

Можна говорити, що мистецтво є своєрідним “психотерапевтичним 
дзеркалом”, в якому “хворі” люди упізнають себе і свої “хвороби”, 
знаходять шляхи зцілення, одержують масштаби переживання і взірці 
поведінки в таких ситуаціях. У світлі сказаного стає зрозумілим, що 
основним об’єктом уваги і діяльності письменника/художника, 
композитора/ є “больові точки” і “хворі” сторони людини і суспільства. В 
цьому смислі письменник, композитор виступає в якості “лікаря-
психотерапевта”, який не лише виявляє і діагностує недуг, але й 
намагається знешкодити його або вказати шлях зцілення. 

Все це вимагає вироблення такого комплексу заходів і застосування 
таких засобів, безпосередніми об’єктами яких була б не сама “травмуюча 
ситуація”, а внутрішній світ людини. Магістральним же шляхом 
психопрофілактики і психогігієни визнається створення таких умов 
формування особистості, які б дійсно забезпечили її всебічний і цілісний 
розвиток. В ідеалі це означало б можливість самовиповнитись у своєму 
покликанні і самоствердитись у своїх родових якостях, тобто діяльність за 
покликанням як свобода волевиявлення і самовиявлення, які відповідають 
потребі “сенсу життя”. 

Завдання для самоконтролю 
1. Позитивні і негативні емоції, переживання споживачів словесного 

мистецтва як вираз порушення гармонії і необхідності її відновлення. 
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2. Метаморфоза почуттів під впливом емоцій. 
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Коваленко О.П. 
Лекція 11. Зовнішнє оцінювання як засіб підвищення якості освіти. 

Методичний аспект. 
План: 

1. Порівняльне міжнародне дослідження шкільної успішності учнів. 
2. Досвід інших країн світу з проблем тестування. 
3. Переваги тестових технологій. 
4. Результати зовнішнього тестування в Україні. 
5. Основні види тестів зовнішнього тестування. 
6. Методи підготовки учнів до тестування. Практичне розв’язання 
тестових завдань. 

 

Оцінювання ефективності системи освіти, визначення критеріїв і 
доцільних методів, а також шляхів аналізу результатів – ця проблема постійно 
супроводить історію розвитку школи. Її аналізував у багатьох наукових, 
публіцистичних працях В.О.Сухомлинський, наголошуючи, що „навчання, 
уроки, виконання завдань, постійне одержування оцінок ні в якому разі не 
повинні стати єдиною і всепоглинаючою міркою, якою вимірюється, 
оцінюється людина, а вона, маленька людина, сприймає, переживає цю оцінку, 
це щоденне вимірювання з особливою гостротою і вразливістю. Вона повинна  
переконатися на власному досвіді, що її вимірюють багатьма мірами, до неї 
підходять з різних боків … людина, яка приходить у школу … не повинна 
бути учнем у вузькому розумінні цього слова”. 

Саме український педагог Сухомлинський зумів прокласти ще в кінці 
60-х років ХХ ст. місточки взаєморозуміння і співпраці з школою й 
педагогікою розвинутих європейських країн. 

Історичний момент розвитку цивілізації наприкінці ХХ початку ХХІ ст. 
характеризується зростаючим впливом чинників глобалізації та інтеграції. Під 
таким кутом зору можна розглядати одну з важливих подій, що відбувається у 
світі під керівництвом і за відповідальності міжнародної організації 
економічного співробітництва та розвитку. Ця організація розробила програму 
й методику, за якою проводиться тривале порівняльне дослідження шкільної 
успішності в 32 країнах світу, що є її членами. Програма має назву PISA-TEST 
– програма міжнародного порівняльного аналізу шкільної успішності. 

У 2000 році в 32 країнах було проведено найбільше в історії освіти 
міжнародне порівняльне дослідження шкільної успішності учнів. Воно 
охоплювало 4500 шкіл, в них – 10000 учнів віком 15 років Мета дослідження 
полягала у вивченні результативності освіти в різних країнах, у створенні 
вільних умов для її розвитку, у привертанні уваги до шкільної освіти як до 
одного з провідних чинників економічного розвитку. Основним завданням 
тестування було вивчення рівня компетентності читання в учнів, додатково 
перевірялась успішність з основ математики та природничих наук. 

Високі результати тестування показали учні Фінляндії, Японії, 
Південної Кореї. 
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Рангові місця за результатами успішності 

Успішність з читання Успішність з математики Успішність з 
природничих наук 

1. Фінляндія 
2. Канада 
3. Нова Зеландія 
4. Австралія 
5. Ірландія 
6. Південна Корея 
7. Великобританія 
8. Японія 
9. Швеція 
10. Австрія 
11. Бельгія 
12. Ісландія 
13. Норвегія 
14. Франція 
15. США 
16. Данія 
17. Швейцарія 
18. Іспанія 
19. Чехія 
20. Італія 
21. Німеччина 
22. Ліхтенштейн 
23. Угорщина 
24. Польща 
25. Греція 
26. Португалія 
27. Росія 
28. Латвія 
29. Люксембург 
30. Мексика 
31. Бразилія 

1. Японія 
2. Південна Корея 
3. Нова Зеландія 
4. Фінляндія 
5. Австралія 
6. Канада 
7. Швейцарія 
8. Великобританія 
9. Бельгія 
10. Франція 
11. Австрія 
12. Данія 
13. Ісландія 
14. Ліхтенштейн 
15. Швеція  
16. Ірландія 
17. Норвегія 
18. Чехія 
19. США 
20. Німеччина 
21. Угорщина 
22. Росія 
23. Іспанія 
24. Польща 
25. Латвія 
26. Італія 
27. Португалія 
28. Греція 
29. Люксембург 
30. Мексика 
31. Бразилія 

1. Південні Корея 
2. Японія 
3. Фінляндія 
4. Великобританія 
5. Канада 
6. Нова Зеландія 
7. Австралія 
8. Австрія 
9. Ірландія 
10. Швеція 
11. Чехія 
12. Франція 
13. Норвегія 
14. США 
15. Угорщина 
16. Ісландія 
17. Бельгія 
18. Швейцарія 
19. Іспанія 
20. Німеччина 
21. Польща 
22. Данія 
23. Мексика 
24. Італія 
25. Ліхтенштейн 
26. Греція 
27. Росія 
28. Латвія 
29. Португалія 
30. Люксембург 
31. Бразилія 
 

Експерти визначають три чинника, що забезпечують фінським 
школярам високу успішність. 
– Діти починають навчання з 7 років. Навчання на цьому етапі триває 6 років. 
– Вчителі у Фінляндії традиційно заслуговують високої поваги в суспільстві. 
– Знання й освіта, що їх забезпечує, тут цінується більше, ніж природна 
сировина, на яку країна не- багата. 

Представниками міжнародної організації серйозно обговорюється 
проблема програм і методик навчання, зокрема методики мови і літератури. 
Зазначається, що учні надто мало читають. 
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Так самі школярі щиро зізнаються, що від читання книжок не мають 
ніякого задоволення (понад 40 % відповідей у Німеччині і понад 20 % – у 
Фінляндії). 

Аналізуючи загальну картину роботи шкіл, експерти звертають вагу на 
дотримання таких вимог. 
– Певна частина школярів потребує в школі постійної індивідуальної допомоги 
й підтримки. це особливо стосується дітей іноземців, емігрантів, біженців і 
дітей із соціально слабких родин; 

– У соціально гарячих точках необхідними є школи з цілоденним 
перебуванням учнів, де б вони забезпечувались харчуванням і 
різноманітними заняттями в позаурочний час; 

– Навчання педагогів має бути більше, ніж досі, орієнтоване на шкільну 
практику; 

– Серйозної уваги потребують у школі здібні учні. тут важливо розв’язувати 
питання індивідуальних програм з різних предметів, методів навчальної 
роботи й особливо добору вчителів для роботи із здібними, талановитими 
учнями; 

– Навчальним закладам доцільно надавати більшої свободи. Кожна школа має 
самостійно вирішувати, якого вчителя вона бажає бачити в себе, на що 
передусім повинні піти кошти – на створення нової актової зали чи 
обладнання комп’ютерного класу; 

– Кожна школа зобов’язана регулярно аналізувати успіхи і слабкі сторони в 
усіх аспектах своєї діяльності; 

– Щоб готувати учнів до життя, школа не повинна бути ізольованою 
системою. Потрібно працювати із суміжними установами – спортивними 
центрами, місцевими бібліотеками, церквами, музеями, театрами тощо. 

Сьогодні в Україні дедалі частіше порушується проблема якості освіти, 
яку здобувають учні в школах. Звучить питання про те, наскільки ця якість 
відповідає не лише нормативним вимогам, а й потребам особистості, 
сучасного суспільства. Адже нормальні процеси децентралізації управління 
освітою, зокрема покладання на органи місцевого самоврядування та 
навчальні заклади пошуку засобів для створення умов навчально-виховного 
процесу на тлі соціально-економічного розшарування та незбалансованого 
територіального розвитку в Україні приводять до поглиблення відмінностей як 
у якості надання освітніх послуг, так і в доступі до них. У цих умовах особливо 
зростає роль моніторингу (безперервне стеження за яким-небудь процесом, 
метою якого є виявлення його відповідності бажаному результату) якості 
освіти з боку держави. 

Достовірність інформації про рівень навчальних досягнень кожного 
випускника набуває особливого значення при вступі до вищих навчальних 
закладів на бюджетну форму навчання. Адже це мало б гарантувати рівність 
шансів на здобуття вищої освіти незалежно від соціально-економічного 
становища родини абітурієнтів. 
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У розвинутих країнах світу після різноманітних експериментів і 
випробувань сформувалося переконання, що найдосконалішим інструментом 
здобуття такої інформації є зовнішнє тестування навчальних досягнень. 

Перед традиційним випускним чи вступним іспитом зовнішнє 
сертифікаційне оцінювання має низку переваг: по-перше, воно усуває 
проблему невідповідності змісту підготовлених конкретним ВНЗ 
екзаменаційних завдань вимогам шкільної програми. Кожен учасник 
тестування під час реєстрації отримує інформаційні матеріали, які знайомлять 
із процедурою тестування, містять опис програмових вимог, а також зразки 
завдань. Таким чином, випускник чітко знає, який матеріал він повинен 
повторити і на який рівень складності завдань розраховувати; по-друге, 
зовнішнє оцінювання забезпечує рівні умови для всіх учасників тестування. У 
присутності учнів бланки їхніх відповідей і тестові зошити кодують, що 
гарантує повну конфіденційність і неможливість фальсифікації результатів. 
Більшість завдань тестового зошита перевіряють за допомогою комп’ютерної 
програми, що унеможливлює втручання в процес оцінювання; по-третє, 
процедура тестування  усуває можливість упередженого ставлення чи будь-
якого психологічного тиску на учня з боку екзаменатора. Випускник упродовж 
визначеного часу залишається сам на сам із завданнями, і лише від його знань 
залежить результат. 

Відповідно до наказу МОН України № 409 від 17.07.2002 року в Україні 
у 2003 році вперше відбулися дві сесії зовнішнього тестування навчальних 
досягнень 3121 шкіл на засадах їхньої участі за власним бажанням. 

Запропонована експериментальна система зовнішнього тестування 
ґрунтується на рекомендаціях щодо реформування державних екзаменаційних 
систем, узагальненим Світовим банком. У розробленій в Україні системі 
використано кращий міжнародний досвід, зокрема країн Литви і Польщі, у 
яких також відбуваються процеси  трансформації освіти. 

Тестування відбулося на засадах добровільності. Відповідаючи на 
запитання : чому ви взяли участь у тестуванні, учні зазначали: 42 % – хотіли 
перевірити свої знання з предмета та рівень їх відповідності вимогам вступних 
екзаменів до вищих навчальних закладів; 30 % – мали бажання завдяки 
тестуванню звільнитися від шкільного екзамену відповідного предмета; 19 % – 
отримати сертифікат про результати тестування для використання його в тому 
ВНЗ, який проголосив їх визнаними. 

2 % – для спільної участі в тестуванні разом з друзями; 
1 % – через настійні рекомендації учителя, менше 1 % – під тиском 

батьків. 
Тестові завдання репрезентують усі розділи програми „Рідна мова”: 9 % 

– Фонетика. Орфоепія. Графіка; 12,5 % – Орфографія; 14 % – Лексикологія, 
Фразеологія; 3,5 % – Будова слова. Словотвір; 23 % – Частини мови і 
орфографія; 30 % – Синтаксис і пунктуація; 7 % – Стилістика і культура 
мовлення. 

Результати зовнішнього тестування з української мови у 2005 році 
засвідчили, що 42,4 % учнів засвоїли програмовий матеріал на достатньому 
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рівні, 35,3 % – на середньому; 15,7 % – на високому та 6,6 % – на низькому 
рівні. 

Завдання закритої форми 
За рівнем складності закриті завдання тесту розподілилися так: 27 завдань 

з низьким індексом, 24 – з оптимальним, 3 – з високим. Такі характеристики 
вказують на те, що тест виявився складним для даної вибірки учнів. 

На середньому й достатньому рівнях учні засвоїли більшість тем 
розділів «Синтаксис» і «Морфологія», натомість традиційно складними були 
завдання, що перевіряли, як учні володіють навчальним матеріалом тем 
розділу «Фонетика» (теми: «Дзвінкі та глухі приголосні звуки», «Уподібнення 
приголосних звуків», «Співвідношення звуків і букв», «Звукове значення букв 
я, ю, є, і»), «Будова слова. Словотвір». Значні труднощі випускники мали, 
виконуючи завдання тем «Рід іменників, іменники спільного роду», 
«Відмінювання числівників», «Лексичні значення фразеологічних зворотів», 
«Складні речення з різними видами синтаксичного зв'язку». 

Окремо спинимося на завданнях розділу «Культура мовлення». 
Найважчим у тесті виявилося завдання 2, де треба було визначити, в якому 
словосполученні порушено граматичну норму на позначення часу. 

Лише 15% учасників тестування виконали його правильно. Досить 
складним було також завдання, що перевіряло, як учні знають лексичне 
значення слова здобувати (освіту) та вміють його використовувати в 
мовленні. 

Завдання відкритої форми 
Написані учасниками тестування творчі роботи засвідчують дуже 

низький рівень засвоєння комунікативної змістової лінії програми з 
української мови та програмового матеріалу з української літератури. 
Середній бал за написання твору становив 3,25 бала. Аналіз творчих робіт 
дав важливу інформацію про низьку сформованість в учнів навичок 
будувати твір-роздум, а саме: чітко формулювати тезу висловлювання, 
наводити переконливі аргументи, робити вмотивовані висновки. 

У багатьох творчих роботах виявлено елементарне нерозуміння 
змісту запропонованої теми: учні писали про будь-що, не усвідомлюючи 
навіть, що їхні висловлювання зовсім не відповідають темі. Міркування 
учасників зовнішнього оцінювання зазвичай не відзначаються глибиною 
й оригінальністю, приклади з літератури й історії часто рясніють 
помилками фактичного характеру, роботи виконано без дотримання норм 
орфографії та пунктуації, хибує культура мовлення старшокласників. 

Прикро констатувати низький рівень загальної культури 
випускників шкіл: у творах експерти натрапляли на використання 
нецензурної лексики, неприховані грубощі. Частина учасників тестування 
навіть не приступала до виконання творчої роботи. 

Варто окремо зауважити, що, наводячи приклади з літератури, учні 
виявляли незнання змісту вивчених за програмою творів, прізвищ авторів, 
кому з письменників належать цитовані висловлювання, як звати героїв 
твору тощо. 
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Суттєвою вадою було також те, що учасники тестування часто не 
вміли використати вивчений на уроках літератури матеріал у нових, 
нестандартних умовах, а якщо й наводили приклади, то не могли оцінити 
значення того чи іншого твору або літературного героя, щоб обґрунтувати 
власні думки. 

Таким чином, тест зовнішнього оцінювання з української мови 
опосередковано допоміг одержати також інформацію про стан вивчення 
програмового матеріалу з української літератури. 
Висновки 

1. Тест з української мови добре й усебічно перевірив знання 
випускників, їхні вміння й навички, що забезпечують мовну й мовленнєву 
компетенцію випускників ЗНЗ. 

2. Результати тесту вірогідні, надійні й валідні, що дозволяє визнати їх 
для державної підсумкової атестації у загальноосвітньому навчальному 
закладі та вступних випробувань до ВНЗ. 

3. Результати з української мови засвідчують, що дана вибірка 
учасників зовнішнього оцінювання засвоїла навчальний матеріал із 
предмета переважно на середньому та достатньому рівнях навчальних 
досягнень. 

Завдання, запропоновані на зовнішньому сертифікаційному тестуванні, 
були: 

– закриті форми; 
– відкритого типу з короткими відповідями; 
– відкриті завдання  з розгорнутою відповіддю. 

Закриті завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей, на 
встановлення відповідності та відкриті завдання з короткою відповіддю дають 
можливість перевірити, як школярі оволоділи граматичними засобами та 
нормами літературної мови учня, виявляють знання правил орфографії та 
пунктуації, розізнають й аналізують мовні явища, групують і класифікують їх, 
визначають певні граматичні категорії, а також розрізняють правильні й 
помилкові випадки використання слів. Розглянемо завдання, які можна 
запропонувати до тестів відкритого типу. 
1. Позначте рядок, у якому в усіх словах потрібно писати літеру и: 

аа  зач..нати, виконав..ця, знів..чити, вел..чина; 
бб  вар..во, меж..річчя, вич..пурений, кр..шталь; 
вв  нож..чок, печ..во, викор..нити, оз..ратися; 
гг  бад..лина, благоч..стивий, кр..хкий, ж..виця; 
дд  п’ят..річка, заруч..ни, нев..димка, обітн..ця. 

2. Позначте рядок, у якому в кожному слові однакова кількість звуків і 
букв: 
аа  виявлення, відзвітувати, мелодія, їдальня; 
бб  євробачення, воїнський, італієць, розжувати; 
вв  боєць, вищість, зраджений, відсіювання; 
гг  гущавінь, озброєння, лоджія, осяяння; 
дд  подвоєння, лояльний, надзвуковий, вимріяний. 
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3. Позначте рядок, у якому всі іменники належать до спільного роду: 
аа  молодчина, капризуха, нероба, нездара; 
бб  сіромаха, базіка, непосида, неотеса; 
вв  роботяга, задирака, жирафа, сирота; 
гг  незграба, добряга, гайдамака, базіка; 
дд  сердега, нерівня, стиляга, босячня. 

4. Позначте словосполучення, яке потребує редагування: 
аа  навчати математики; 
бб  знехтувати наказом; 
вв  опанувати мову; 
гг  оволодіти знаннями; 
дд  дотримати слова. 

5. Установіть відповідність між лексичними значеннями слів лівого та 
правого стовпчиків: 

аа..  галузь; 
бб..  каверза; 
вв..  осоруга; 
гг..  пастка; 
дд..  зваба. 

11..  облога; 
22..  спокуса; 
33..  тенети; 
44..  відраза; 
55..  царина; 
66..  витівка; 
плем’я, теля, ім’я, ведмежа 

Відкриті завдання з розгорнутою відповіддю забезпечують контроль 
засвоєння учнями комунікативної змістової лінії програми. 

Читання й аналіз тексту перевіряють рівень сформованості у 
випускників комунікативних умінь і навичок (розуміння й аналіз прочитаного 
тексту). 

Прикладом такого завдання може бути наступне. 
Прочитайте текст, виконайте подані після нього завдання, які 

передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище. Оберіть 
правильні відповіді. 

Спираючись на зміст тексту напишіть твір-роздум. Аргументуйте свої 
твердження прикладами із власного життя, художньої літератури, преси, 
розповідей інших людей. Орієнтований обсяг твору – 200-250 слів. 

Зовнішнє тестування викликало широкий суспільний резонанс. 
Експерти оцінюють його як реальні кроки до прозорості випускної/вступної 
кампанії, до справжньої неперервності між середньою і вищою освітою. На 
основі попереднього аналізу можна зробити висновок, що українська 
технологія зовнішнього оцінювання може успішно працювати в умовах 
країни. 

Ще передчасно робити остаточні висновки щодо всіх технологічних 
процедур зовнішнього незалежного оцінювання. Але очевидним є те, що ця 
система оцінювання є більш прозорою і відкритою, ніж традиційна. Вона 
запобігає хабарництву, ставить усіх у рівні умови та дає шанс стати 
студентами дітям із незаможних сімей. Перспектива зовнішнього незалежного 

А  
Б  
В  
Г  
Д  
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оцінювання стимулює учнів краще вчитися, а не сподіватися на сторонню 
допомогу; сильні вчителі тепер можуть конкурувати з репетиторами. Окрім 
того, тестове оцінювання має переваги над іншими формами контролю, бо 
тестові завдання високотехнологічні, їх можна розробляти, проводити і 
перевіряти за допомогою комп'ютерної техніки. 

Із часом зовнішнє незалежне оцінювання дасть можливість отримати 
об’єктивну оцінку якості роботи загальноосвітніх навчальних закладів та 
підготовки випускників. Це стимулюватиме поліпшення якості освіти.Ці 
висновки визначають певні завдання перед усіма щаблями управлінської 
освіти, як зазначає Міністр освіти і науки України Ніколаєнко С.М. 
аа))  на рівні навчального закладу має спрямовуватися діяльність директора 

школи і вчителів, учнів, батьків на підвищення мотивації дітей до навчання 
і, як наслідок, – підвищення якості їхньої освіти; 

бб))  на районному рівні за визначеними критеріями порівнюється діяльність 
навчальних закладів, розробиться прогноз їх розвитку; 

вв))  на обласному рівні освітній моніторинг має фіксувати стан діяльності освіти 
в області загалом та її елементів, визначати завдання подальшого розвитку; 

гг))  на загальнодержавному рівні аналізується діяльність національної освітньої 
моделі, визначається стан освіти, формується державна політика щодо 
пріоритетів її розвитку. 

Завдання для самоконтролю 
1. Досвід інших країн світу з проблем тестування. 
2. Основні види тестів зовнішнього тестування. 
3. Методи підготовки учнів до тестування. 
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Гелеверя Р.А. 
Лекція 12. Современные технологии в процессе преподавания 

русского языка. 
 
Цель. Расширить теоретический и методический диапазон учителя по 
проблемам интенсивной методики обучения близкородственным языкам 
(укрупнённому структурированию учебного материала), коммуникативного 
обучения; совершенствовать мастерство словесников в применении новых 
форм, приёмов и методов обучения русскому языку. 

План: 
1. Педагогические технологии как составляющая языкового образования. 
2. Укрупненное структурирование учебного материала. 
3. Технология коммуникативного обучения русскому языку. 
4. Метод проектного обучения. 
5. «Портфолио» для оценивания учебных достижений учащихся по 
предмету. 

6. Синтез научного поиска и педагогической практики учителей-
словесников области,  Украины, зарубежья. 

 
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

педагогические технологии. Однако в его понимании и употреблении 
существуют разночтения. 

Определение, наиболее близкое и понятное учителю: «Технология 
обучения – совокупность способов и средств педагогической деятельности, 
последовательное выполнение которых приводит к заранее намеченной цели». 

Таким образом, технология в широком понимании выступает как наука, 
как прикладная часть дидактики, отвечающая на вопрос «Как учить?», как 
реализовывать идеальный процесс обучения в конкретных условиях 
педагогической практики. 

В структуру педагогической технологии входят: 
1. Концептуальная основа. 
2. Содержательная часть обучения: 
− цели обучения – общие и конкретные; 
− содержание учебного материала. 
3. Процессуальная часть – технологический процесс: 
− организация учебного процесса; 
− методы и формы учебной деятельности школьников; 
− методы и формы работы учителя; 
− деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала; 
− диагностика учебного процесса. 

Любая современная педагогическая технология представляет собой 
синтез достижений педагогической науки и практики. Ее источниками и 
составными элементами являются: 
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− наука – педагогическая, психологическая, общественные науки; 
− передовой педагогический опыт; 
− опыт прошлого, отечественный и зарубежный; 
− народная педагогика (этнопедагогика). 

Главным критерием оценки педагогической технологии является ее 
эффективность и результативность. 

Исходя из концепции и положений Государственного стандарта 
языкового образования, в условиях сложившейся динамичной социально-
языковой ситуации в Украине, требующей интегративно-интенсивных 
методов обучения, возникает необходимость в использовании новых подходов 
в работе учителей-словесников. 

Одним из основных путей интенсивного обучения является изучение 
языкового материала укрупненными логически завершенными  частями 
(блоками) с использованием сопоставительного метода при изучении 
близкородственных языков на основе систематизирующего фактора и 
представления этого материала ученику в форме таблиц, схем, конспектов, 
которые включают главные теоретические ведомости и факты языка, 
объединяемые общей темой; есть удобным средством целостного 
представления значительной по объёму лингвистической информации в 
принятой для учеников форме. 

В основу данной методической системы, разработанной НИИ 
педагогики Украины во главе с профессором А.М. Беляевым, лежит идея 
глобальных, укрупненных тем, выдвинутая психологами И.Я.Гальпериным, 
Д.Б. Элькониным и др. В начале нового века идея укрупнения дидактических 
единиц получила плодотворное развитие в работах Т.Я.Фроловой. 

Логически завершенною частью можно назвать систему понятий, 
сгруппированных за относительно стержневым принципом. 

Структурирование учебного материала – это раскрытие взаимосвязи 
между понятиями, языковыми закономерностями. В качестве исходных 
положений могут служить следующие: 
− во-первых, уплотнение (обобщение) и сведение материала к единым 
логическим и дидактическим основаниям, позволяющим прогнозировать 
вводные знания; 

− во-вторых, соотношения вычленяемых структурных элементов (описание, 
объяснение, предписание) на разных этапах обучения неодинаково: 
начальном – описание, на последующих – объяснение; 

− в-третьих, структурирование материала должно соответствовать вековым 
особенностям учащихся, не нарушая логики предмета. 

Система укрупненного структурирования учебного материала при 
изучении языков предусматривает проведение уроков разных типов: изучение 
нового материала, фронтальной отработки, индивидуальной отработки, 
внутрипредметных обобщений, межпредметных обобщений. 

Проведение уроков укрупненными частями (блоками) требует 
придерживаться определенных правил: 
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− составление опорного конспекта или опорно-логической схемы; 
− обязательное вариативное повторение изученного материала в пределах 
урока; 

− высокая речевая активность учеников; 
− создание на уроке проблемных ситуаций, активное сотрудничество учителя и 
учеников; 

− выявление и стимулирование заинтересованности учеников к изучению 
языков. 

Систематическое использование обобщающих таблиц и схем 
способствует экономии учебного времени и активизации познавательной 
деятельности учеников. Они анализируют предметный материал, 
воспроизводят основные сведения по теме или разделу, выполняют с опорой 
на графическое изображение разные задания и упражнения, повторяют и 
систематизируют изученное. 

Данная методическая система учитывает тот факт, что генетически 
близкородственные (смежные) украинский и русский языки имеют больше 
общего, чем различии, причем это выясняется на всех языковых уровнях. 

Изучая близкородственные языки, параллельно учитывается при этом 
их общие и специфические особенности (характеристики). 

Структурирование материала значительной степенью зависит от 
характера украинско-русских языковых факторов, которые можно представить 
так: 
− одинаковые в обоих языках (синтаксис, пунктуация, состав слова, способы 
словообразования, лексика); 

− частичные сходства (фонетика, морфология); 
− присущи одному языку и отсутствие в другом (чередование [o], [e] с [и]); 
− противоположные (упрощение в группах согласных, употребление 
апострофа, мягкого знака, разделительного твердого знака). 

Разных методических решений требует изучение материала, который 
соответствует и не соответствует в курсах украинского и русского языков. В 
обоих случаях необходима взаимосвязь, но существенно отличающаяся. 

В первом случае речь идет об организации позитивного переноса 
(транспозиции) знаний и умений, в другом – об изучении специфического 
материала как нового для учеников, направление усилий на предупреждение 
негативного переноса (интерференции). 

На уроках родного языка предусматривается детальное изучение темы 
урока, составление при этом (или использование готовых) таблиц (схем) и 
обобщение, систематизация материала при их помощи, а на уроках 
близкородственного (русского) языка – воспроизведение изученного на уровне 
обобщения с использованием подобных таблиц и схем; раскрытие 
сокращенной информации и детальная отработка ее составных частей. 

Таким образом, на уроках по обоим языкам, во-первых, избегаем 
ненужного дублирования; во-вторых, имеем возможность больше времени 
отвести на упражнения; в-третьих, благодаря экономии времени, работая над 
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пополнением словарного запаса школьников, закрепляем навыки 
правописания и развития связной речи. 

Укрупненное структурирование учебного материала обеспечивает: 
− высокий уровень усвоения учебного материала; 
− сокращение времени на изучение теоретического материала; 
− использование сэкономленного времени на закрепление полученных знаний, 
отработку практических умений и навыков, развитие творческого 
потенциала школьников; 

− широкие возможности развития речи учащихся. 
Более того, блочная система обучения открывает перспективы для 

раскрытия взаимосвязей, которые существуют между языковыми явлениями 
разных уровней. Это направление в работе помогает ученикам осмыслить 
системный характер языка, увидеть специфику каждого языкового явления, 
повысить речевую и общую культуру. 

В практике учителей русского языка накопился опыт работы по блочной 
системе обучения. Получили широкую известность методика В.В.Шаталова, 
опорные конспекты Ю.С. Меженко, обобщающие таблицы В.А. Корсакова и 
Г.М. Иваницкой, опорные сигналы, алгоритмы, таблицы А.Ф. Янковской 
(Хмельницкий), Л.И. Зарольской (Одесса), К.А. Бельчаковского (Краснодар), 
Е.Г.Чондулиевой (Москва), словесников Решетиловского, Хорольского, 
Шишакского, Кобелякского районов Полтавской области, г. Полтавы, 
Кременчуга, Миргорода. 

Своеобразная модель реализации новой методической  системы 
обучения  русскому языку – опыт учителя  русского языка и литературы В.А. 
Даневской (Запорожье), у которой учащиеся, изучая курс русского языка по 
блочной системе, параллельно овладевают способами умственной 
деятельности: складывается система научных понятий. В результате овладения 
приемами познания она превращает процесс обучения в творческий. Таким 
образом, память выступает не в роли служанки мышления, а, наоборот, 
мышление становится средством запоминания. Словесник достигает 
положительных результатов благодаря тому, что ее учащиеся владеют 
приемами умственной деятельности. На каждом уроке филолог проводит 
кропотливую работу:  
− учит выделять главное в тексте; 
− систематизировать и обобщать; 
− проводить сравнительно-сопоставительный анализ языковых явлений, 
фактов, доказывать (индуктивным и дедуктивным способами), делать 
выводы. 

Особое внимание уделяется формированию понятийного аппарата у  
учащихся. Семантическое осмысление грамматических категорий стало 
неотъемлемой частью урока. 

Учительница рекомендует работать с учебником в целом, предварительно 
разделив теорию на блоки. Даневская В. А. предлагает два типа проведения 
«урока подачи блока»: 



 129

− первый вариант – у учащихся есть опора на изученное ранее в младших 
классах; 

− второй вариант – у школьников нет опоры на изученное. Тема абсолютно 
новая или степень ознакомления с темой минимальная . 

На уроках первого типа  превалируют поисковые, сопоставительные, 
репродуктивные методы.  

Учитель использует три формы работы: фронтальную, индивидуальную, 
групповую. Изложение теоретического материала сопровождается записью 
блока в тетрадях. 

На «уроках подачи блока» второго типа, когда тема не знакома 
школьникам, преобладает репродуктивный метод воспроизведения учителем 
незнакомого материала с последующей записью на доске и в тетрадях 
учащихся. Далее осуществляется самостоятельный отбор школьниками 
главного и запись в блок-схему, блок-опору, блок-алгоритм.  

Таким образом, учащиеся  не  пассивные  наблюдатели, а активно 
участвуют в конструировании блока, являясь соавторами его. При такой 
подаче блоков-схем (опор) задействуются все три вида памяти: зрительная, 
слуховая, моторная. 

Включение всех трёх видов памяти обеспечивает более высокий уровень 
обучаемости. 

Применение укрупненных дидактических единиц можно использовать на 
уроках формирования знаний, умений и навыков, обобщения и 
систематизации.  

Такая система уроков приводит к более высокому теоретическому и 
практическому уровню подготовки учащегося со значительным опережением. 

В ходе работы школьники овладевают способами активной 
познавательной деятельности, растет их осознанность необходимости 
генерализации материала, его сравнительно-сопоставительного анализа, 
развиваются навыки самостоятельности в работе, самоконтроля. 

Блоковая система обучения, формирующая конструктивное, логическое 
мышление, между тем открывает широкие возможности для осмысления 
грамматической категории как явления живого, развивающего. 

Главное – изучать грамматику не ради грамматики, а понимать ее 
жизненную значимость, видеть и чувствовать «душу языка», ощущать язык 
как средство духовности, как средство эстетического наслаждения. 

Современный этап развития методики лингвистики характеризуется 
тенденцией слияния обучения языку и речи в единое целое. Этот процесс 
направлен на формирование умений полноценно общаться, поэтому его цель – 
совершенствование коммуникативных умений и навыков учащихся, 
предполагающее пополнение словарного запаса, а также умение пользоваться 
ими в речевой практике. 

Коммуникация (лат. – делаю общим, связываю, общаюсь) – обозначает 
общение, обмен мыслями, сведениями, идеями и т.д. – специфическая форма 
взаимодействия людей в процессе их познавательной деятельности. В 
коммуникативной функции язык проявляет свою орудийно-знаковую 
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сущность, благодаря чему коммуникация становится важнейшим механизмом 
становления индивида как социальной личности, проводником установок 
данного социума, формирующих индивидуальные и групповые установки. 
Будучи социальным процессом, коммуникация служит формированию 
общества в целом, выполняя в нем связывающую функцию. (Лингвистический 
энциклопедический словарь, 1990, с. 233). 

Одним из основных для человека умений является способность 
правильно и выразительно говорить. Это дает ему возможность находить 
общий язык с другими людьми, поддерживать с ними добрые отношения. У 
говорящего появляется уверенность в себе, что немаловажно для становления 
его как личности. 

Обучать говорению, не обучая общению, не создавая на уроках условий 
речевого общения, нельзя. 

Общение –  это сложный и многогранный процесс, который может 
выступать в одно и то же время как процесс взаимодействия индивидов, и как 
отношение людей друг к другу, и как процесс их взаимовлияния друг на друга, 
и как процесс сопереживания и взаимного понимания друг друга. 

Учитывая общую характеристику общения, исследователи определяют 
основные его функции. Единства в этом вопросе нет.  

Одни различают две группы функций: 
− социальные – планирование и координация коллективной трудовой 
деятельности, управление и социальный контроль, обеспечение 
межгруппового взаимодействия; 

− социально-психологические – функции контакта, отождествления или 
противодействия. 

Другие выделяют три класса функций: 
− информационно-коммуникативные (связанные с передачей и приемом 
информации, познанием людьми друг друга.); 

− регуляционно-коммуникативные (регуляция людьми поведения друг друга, 
организация совместной деятельности); 

− адаптивно-коммуникативные (они определяют сферы человека). 
Третьи называют познавательные, эмоциональное и воспитательные 

функции (А.В. Ковалев). 
Все исследователи отмечают, что в реальном акте общения все функции 

переплетаются. Общение во всех его случаях есть процесс взаимовлияния.  
Проанализировав понятия коммуникативная функция языка общения, 

основные функции общения, приходим к выводу, что научить общению – это 
значит научить говорению и письму на уровне, соответствующем понятию 
«хорошая речь»  (что предполагает как минимум три признака: богатство, 
точность и выразительность речи), аудированию и чтению. Соответственно 
всему этому мы и учим на уроках русского языка. 

Единый подход к преподаванию предметов языкового цикла на 
коммуникативно-деятельной основе, отраженный в новой концепции 
обучения языкам в школах Украины, обеспечивает создание в школах с 
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украинским языком обучения курса русского языка как коммуникативно-
ориентированного (приоритетного в ныне действующих программах, как 11-
летней, так и 12-летней школах), с акцентом на обеспечение понимания устной 
и письменной речи и умения выражать свои мысли на изучаемом языке. 

Языковой материал, отобранный для изучения, должен быть 
количественно ограниченным и в то же время функционально  достаточным. 
Необходимо изучать родной и близкородственные языки для того, чтобы 
эффективно пользоваться ими в жизни. 

Принцип коммуникативной ориентации выдвигает ряд методических 
требований, важнейшие из которых: 
− практическая направленность цели обучения; 
− концентрическое расположение учебного материала;  
− изучение лексики  и  морфологии  на синтаксической  основе; 
− ситуативно-тематическое представление материала. 

Согласно данным лингвистики и психологии основными видами 
речевой деятельности являются слушание, чтение, говорение и письмо. В 
соответствии с ними у школьников формируются четыре основных вида 
коммуникативных умений: слушать; аудировать (т.е. понимать речь в её 
звуковом выражении), читать (т.е. воспринимать речь в её графическом 
выражении), говорить и писать (т.е. излагать мысли в устной и письменной 
форме).  

Работа над формированием различных  видов речевой  деятельности 
должна проводиться на каждом уроке. При этом важно создавать условия, 
способствующие проявлению коммуникативной активности, стимулированию 
самостоятельной речевой деятельности учащихся, постоянно искать пути 
вовлечения школьников в коммуникативное взаимодействие. 

Аудирование – восприятие речи на слух и понимание её. Навык 
аудирования учит внимательно слушать устное высказывание, понимать 
(желательно с одного прослушивания) его содержание, осознавать смысл 
текста, замечать, ценить выразительные особенности произведения, 
воспроизводить услышанное, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Чтение – осмысление зрительно воспринимаемого текста с целью 
решения определенной коммуникативной задачи: от получения информации 
до воздействия на эмоции, чувства читателя. Цель обучения чтению 
заключается в освоении школьниками рациональных приемов восприятия и 
переработки информации.  

Говорение – деятельность одного человека, направленная на выражение 
своих мыслей в целях решения задачи общения, а само общение – это всегда 
взаимодействие с другими людьми. Поэтому говорение требует обязательного 
обучения в рамках общения. 

Вопросы обучения коммуникативной деятельности учащихся давно 
исследуются   учёными   (О.Д.Митрофановой, В.А.Скалкиным, 
В.Г.Костомаровым). Среди зарубежных коллег - это Г.Лозанов и его школа в 
Болгарии, Г.Э.Пифо в Германии и др. Все учёные внесли в теорию и практику 
много ценного. 
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Что же является составляющими такого  сложного понятия  как 
коммуникативная направленность в обучении? Приведём некоторые из 
определений понятий. 

Коммуникативная компетенция. Использование языка как средства 
общения требует от говорящего знания социальных и контекстуальных 
правил, которые должен учитывать носитель языка. Почему, что, где, как 
говорят, какое значение придаётся отдельным словам и выражениям в 
зависимости от конкретных обстоятельств - всё это регулируется 
коммуникативной компетенцией. М.Н.Вятютнев определяет её как «выбор и 
реализация программ речевого поведения в зависимости от способности 
человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение 
классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных 
установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы в 
процессе взаимной адаптации». 

Коммуникативная  единица  общения. Минимальной  коммуника-
тивной единицей общения является речевое действие. Она характеризуется 
тем, что всегда подчинена деятельности индивидуума или коллектива, 
обладает относительной законченностью и самостоятельностью; в ней, как 
правило, реализуется конкретная коммуникативная задача типа совета, 
общения, намерения (определение М.Н.Вятютнева). 

Коммуникативная ситуация – это совокупность конкретных 
экстралингвистических факторов, которые используются с определёнными 
целями. 

Коммуникативный минимум – перечень различных  по содержанию 
речевых действий, которые используются с определёнными целями. 
Названные речевые  действия  должны  соответствовать  коммуникативным 
потребностям учащихся. Коммуникативный минимум должен обеспечивать 
общение в заданном объёме, в него включаются речевые действия, 
необходимые для выполнения программ речевого поведения (М.Н.Вятютнев). 

Коммуниканты – участники коммуникации, создающие высказывание 
(тексты) и интерпретирующие их. 

Коммуникативная цель обучения  – развитие у учащихся речевой 
компетенции (знание социальных, ситуативных, контекстуальных правил) в 
различных видах речевой деятельности на изучаемом языке. 

Сложнее  обстоит дело  с  определением  коммуникативных  целей 
обучения в средней школе. Это объясняется тем, что жизнь ещё не ставит 
перед учащимися прямых коммуникативных требований, поскольку на этом 
этапе обучения (начальные, да и средние звенья) будущая профессия 
обучающегося и круг его интересов ясно не определены. 

Специалисты в области обучения иностранным языкам определяют 
следующий минимум конечных коммуникативных целей школьного 
обучения: 
− способность к рецепции (приёму) устного диалогического знакового 
продукта; 
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− способность к трансмиссии (передаче) несложных диалогических и кратких 
монологических устных сообщений на школьные и общебытовые темы; 

− способность к рецепции письменных сообщений, достаточная для 
понимания облегчённых текстов литературно-художественного, 
общественно-политического и научно-популярного характера; 

− способность к трансмиссии письменных сообщений, достаточная для 
написания письма другу на школьные и бытовые темы. 

В чём же отличие коммуникативного метода от традиционного, 
лингвистического? Коммуникативная направленность преподавания языка 
заключается в том, что процесс обучения приближается к процессу 
коммуникации: на уроках обсуждаются те темы, которые соответствуют 
возрасту и интересам учащихся, их уровню развития, актуально значимы для 
участников общения; используются те речевые средства, которые функцио-
нируют в реальном процессе общения. Лингвистическая же информация 
даётся только как материал вспомогательный. В то же время необходимо 
наглядно показать (в первую очередь, анализируя с учащимися 
художественный текст) важность и необходимость изучаемого теоретического 
материала для овладения языком. 

Организация коммуникативного обучения предполагает соблю-
дение следующих принципов. 
− принцип речемыслительной активности учащихся,  предусматривающий 
стимулирование речевой деятельности школьников, постоянное вовлечение 
их в процесс общения на изучаемом языке; 

− принцип индивидуализации, под которым понимается учёт всех свойств 
ученика как индивидуальности: его способностей, умений осуществлять 
учебную деятельность, личных качеств; 

− принцип функциональности, предусматривающий отбор лексического 
материала, адекватного процессу коммуникации; 

− принцип ситуативности, ролевая организация учебного материала. 
Принципиально важным является отбор и организация материала на основе 
ситуаций и проблем общения, которые интересуют учащихся каждого 
возраста; 

− принцип новизны, предполагает обучение на неизвестном ранее материале. 
Новизна проявляется в различных компонентах урока: речевых ситуациях, 
организации урока, приёмах работы. 

Коммуникативный подход в обучении языку отличается от 
традиционного используемыми средствами обучения, в качестве которых 
могут выступать: 
− вербальные средства общения (говорение, аудирование, чтение, письмо); 
− невербальные средства общения (паралингвистика, экстралингвистика, 
проксемика). 

Итак, для того, чтобы научиться правильной и выразительной речи, 
школьники должны говорить на уроке; чтобы научиться слышать звучащее 
слово, разбираться в его оттенках, чувствовать его силу, должны слушать и т.д. 
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Особое внимание акцентируем на умениях, связанных с речевой 
деятельностью (устной и письменной), в частности, таких, как: 
− умение учитывать ситуацию общения (речевую ситуацию), то есть все без 
исключения её составные: адресата речи, тему и основную мысль 
высказывания, цель, место и продолжительность общения; 

− умение собирать материал, пользуясь разными источниками информации, 
систематизировать его, планировать будущее высказывание; 

− умение осуществлять самоконтроль, а именно: корректировать устную речь, 
редактировать написанное с точки зрения соответствия основному замыслу; 

− умение осуществлять замысел речевой деятельности (научиться 
пользоваться разными стилями речи, разнообразными языковыми 
средствами, выбирать их в соответствии с замыслом высказывания). 

Коммуникативно-деятельный подход в обучении русскому языку 
несколько меняет соотношение в использовании методов обучения. Конечно, в 
практике работы применяются, как и раньше, собственно-познавательные 
методы, обеспечивающие в основном получение языковых знаний, – 
объяснительный, поисковый (проблемный), однако большое значение 
приобретают  так называемые тренировочные (имитационный, оперативный, 
моделирования речевого высказывания), которые необходимы и для изучения 
новых знаний, и для их закрепления, и для формирования коммуникативных 
умений и навыков. 

Усиливается роль контрольных методов, которые призваны 
осуществлять обратную связь на всех этапах обучения каждого ученика. 
Обязательным условием реализации такого подхода к обучению русскому 
языку является применение соответствующей методики проверки его 
результатов. 

Проверка результатов практического речевого курса русского языка 
должна быть соотнесена с его целями и направлена, в основном, на 
определение сформированности навыков речевой деятельности. 

По видам коммуникативной деятельности различаются и упражнения 
коммуникативного характера: вопросно-ответные, ситуативно-тематические, 
речевые. 

Одним из составляющих коммуникативно-ориентированного обучения 
русскому языку есть принцип интерактивности, который основывается на 
применении различных видов общения: индивидуальных, групповых, 
коллективных. 

Рекомендуются такие формы коммуникативного обучения, как 
коллективный способ (КСО), групповой опрос, общественный смотр знаний, 
учебная встреча, диспут, диалог, ролевые и деловые игры, мозговой штурм, 
мастерская, метод проектов, интегрированные уроки, межпредметные 
семинары. 

Эффективность групповой деятельности объясняется закономерностями 
общения и взаимодействия, при которых у участников появляется общий 
смысл и возрастает продуктивность совместного труда. 
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Совместная коллективная деятельность является мощным 
стимулирующим фактором развития ребенка. 
При обучении на основе общения осуществляется: 
− передача полученных знаний друг другу; 
− сотрудничество и взаимопомощь учеников; 
− разделение труда (распределение тем, заданий); 
− обучение с учетом способностей ученика; 
− развитие мышления; 
− взаимное обогащение учащихся в группе; 
− активизация учебно-познавательных процессов; 
− выбор соответствующих способов действия через взаимовлияние; 
− самооценка, самоконтроль и самокоррекция; 
− проявление самостоятельности и инициативы; 
− самоорганизация и саморазвитие ученика; 
− реализация учащимся роли соавтора учебного процесса; 
− самостоятельная постановка цели и выбор своего способа решения, мнения, 
суждения; 

− рефлексия, самоанализ, самопознание, через которые устанавливается 
отношение учеников к собственному действию и к себе, а также происходит 
самокоррекция. 

В помощь словесникам в овладении коммуникативной методики 
учителями русского языка, членами областной  специальной 
экспериментальной группы (общеобразовательные учебные заведения № 3, № 
13 г. Полтавы) Е.В.Якубенко, И.А.Гриценко в соавторстве с доктором 
филологических наук Н.В.Баландиной (ПГПУ) подготовлены и выданы 
учебные пособия по русскому языку (коммуникативный курс) для 5,6,7,8,9 
классов, которые рекомендованы Министерством образования и науки 
Украины, и успешно применяются учителями области, Украины в практике 
своей работы. 

Примером реализации коммуникативного обучения есть передовой 
педагогический опыт учителя-методиста общеобразовательной школы № 13 
г. Полтавы Е.В.Якубенко, которая осуществляет обучение на основе общения, 
учитывая принцип: «Условием успеха каждого являются успехи остальных». 

Словесник умело использует интерактивные формы обучения, 
организовует работу учащихся в диадах, триадах, микрогруппах. Составной 
частью каждого урока есть речевая разминка, система творческих заданий, 
ситуативных упражнений, игровых моментов, диалогов, текстов-монологов. 

В арсенале обучения педагога наглядность, слайды, иллюстрации, 
компьютерная техника, аудиовизуальные средства, что способствует 
формированию коммуникативной компетенции, стойких аналитических 
умений школьников. 

Изучение русского языка на коммуникативной основе позволяет 
обеспечить достаточно высокий уровень речевого общения и грамотного 
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письма, необходимый для успешной индивидуальной и социальной 
деятельности, а также для понимания диалога русской и украинской культур. 

Одним из перспективных видов обучения сегодня считается метод 
проектов.  

Технология проектного обучения представляет собой организацию 
разработки и создания учащимися под контролем учителя творческих 
продуктов, имеющих практическую значимость. В обучении языкам данная 
технология предусматривает решение учащимися какой-либо проблемы, 
оформленной в виде проекта. При этом чаще всего используются следующие 
виды проектов: информационные проекты (подготовка сообщения на 
предложенную тему), издательские проекты (подготовка статьи, реферата), 
сценарные проекты (подготовка программы внеаудиторного мероприятия), 
творческие проекты (перевод текста, сочинение). 

Проект (от лат. Projectus, букв. – брошенный вперёд) – это план, 
замысел, предположение. 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 
практической деятельности.  

Внутренний результат – опыт деятельности становится бесценным 
достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и 
ценности. 

Классификация проектов по комплектности и характеру контактов, по 
продолжительности: монопроекты, межпредметные проекты, внутриклассные, 
внутришкольные, региональные (разного масштаба), межрегиональные (в 
рамках одного государства), международные; мини-проекты (в течение одного 
урока или за ещё более короткое время), краткосрочные (4-6 уроков), 
недельные, годичные. 

Формы продуктов проектной деятельности могут быть такими: Wеb-
сайт, выставка, газета, журнал, игра, модель, публикация, письмо, статья, 
сценарий, мультимедийный продукт и т.д. 

Примерные критерии оценок: 
-  важность темы проекта; 
- глубина исследования проблемы; 
- оригинальность предложенных решений; 
- качества выполнения продукта; 
- убедительность презентации. 

Планируя проектную работу, необходимо: 
- наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, 
информационной, практической;  

- провести исследовательскую работу (поиск информации); 
- выйти на конечный результат (продукт); 
- презентация своего продукта. 
То есть проект – это «пять П»:  

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – 
Продукт – Презентация. 
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Шестое «П» проекта – его Портфолио, то есть папка, в которой 
собраны все рабочие материалы проекта.  

Важное  правило: каждый этап работы над проектом должен иметь 
свой конкретный продукт! 

Технологии «портфолио» в обучении русскому языку для 
оценивания достижений учащихся по предмету 

Цель технологи «портфолио», широко внедренной в школах Украины,- 
показать лучшие работы и таланты учащегося; развивать навыки рефлексии по 
поводу проделанной работы; дать возможность учителю определить, какие 
задания оказали наибольшее влияние на учащегося, и лучше понять его 
личность.  

Общее название «портфолио» – это труды одного автора, объединенные 
общей темой. Существует ряд названий, уточняющих и объясняющих термин 
«учебное портфолио», а именно:  
- антология работ ученика по предмету за данный период обучения;  
- коллекция работ ученика, которая всесторонне отображает не только его 
учебные достижения, но и прогресс в знаниях и умениях в сопоставлении с 
предыдущими результатами и специально организованный сбор 
доказательств, собранный учителем и учеником для мониторинга знаний, 
умений и навыков;  
- средство фиксации, накопления и оценки личных достижений ученика за 
определенный период обучения.  

Основной смысл учебного портфолио состоит в демонстрации 
возможностей автора, его логичных возможностей. Важно то, что ученики 
знакомятся с различными приемами и средствами самообучения и 
самооценки. Ученик в этой технологии становится субъектом деятельности.  

Портфолио – одновременно и форма передачи, и процесс организации, и 
технология работы с разными объектами познавательной деятельности 
ученика, которая дает возможность соединить запоминание, понимание, 
использование, анализ, синтез и оценивание в единую систему. Единого 
содержания портфолио нет, автор может фантазировать, вносить новые 
элементы.  

Портфолио может состоять из таких разделов.  
1. Языковой портрет, или языковая биография. Этот раздел включает 
информацию о владельце портфолио.  

2. Коллектор (состоит из материалов, авторство которых не принадлежит 
ученику).   

3. Портфолио работ, или Досье. Этот раздел включает работы, написанные 
самим учеником и им систематизированные.  

4. Рефлексия. Это раздел состоит из подразделов: «Портфолио отзывов», 
«Самоанализ учебной деятельности по теме», «Самоанализ учебной 
деятельности на уроке».  

В конце семестра портфолио оценивается учителем, одноклассниками, 
возможно, и родителями.  
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Изучив теоретические достижения американских ученых, можно 
выделить четыре уровня оценивания.  

Высший. Учебные портфолио характеризуются обстоятельностью в 
отображении основных критериев оценки. Содержание портфолио указывает 
на огромные приложенные усилия, а также прогресс в развитии языковых 
умений, наличие высокого уровня самооценки   и творческого отношения к 
предмету.  

Высокий. Демонстрирует хорошие знания и умения ученика, в нем 
могут отсутствовать некоторые элементы: творчество в оформлении, 
оригинальность в содержании.  

Средний. Основной акцент сделан на обязательные категории, на основе 
чего можно судить о сформированности программных знаний и умений; 
отсутствие демонстрации развития творческого мышления, способностей к 
смысловой коммуникации.  

Низкий. Достаточно неинформативное портфолио, где невозможно 
сформировать общие представления о способностях ученика, определить 
 прогресс в обучении и уровень сформированности качеств. 

5.Достижения. Этот раздел включает результаты конкурсов, олимпиад, 
фестивалей.  

Следует отметить, что языковое портфолио служит не только средством 
неформального систематического оценивания достижений учащихся по 
предмету, но также повышает их мотивацию в дальнейшем 
совершенствовании навыков владения языком, учит аккуратно вести записи. 
В процессе такой работы у школьников развиваются навыки письменной 
речи, но важнее всего то, что посредством языка ребенок раскрывается как 
личность, высказывает мысли, побуждения, мечты.  

Данная технология может быть использована учителем разных 
предметов, а также классными руководителями для накопления и обобщения 
опыта учащихся в качестве одного из механизмов оценивания их достижений. 

Использование современных технологий является синтезом научного 
поиска и педагогической практики, способствует повышению 
результативности труда учителя, формированию и развитию речевых навыков 
устной и письменной речи, творческого потенциала учащихся, расширению 
лингвистического кругозора, приобщению их к русской и мировой культурам. 

Задания для самоконтроля 
1. Что включает в себя понятие «педагогическая технология»? 
2. В чем состоит особенность и эффективность представленной методической 
системы изучения языкового материала укрупненными структурами? 
3. Каковы концептуальные основы и пути реализации технологии 
коммуникативного обучения русскому языку? 
4. Перечислите основные функции общения языка; составляющие понятия 
«коммуникативная направленность» в обучении. 
5. В чем заключается основной минимум коммуникативных целей обучения? 
6. Назовите принципы построения содержания коммуникативного метода 

обучения? 
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7. Охарактеризуйте этапы проектной деятельности. 
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Гелеверя Р.О. 
Лекція 13. Організація діяльності шкільної бібліотеки та шляхи 

оптимізації в сучасній школі. 
 

Мета: Актуалізувати та удосконалити знання слухачів щодо 
організації діяльності, основних функцій, завдань та пріоритетних напрямів 
роботи шкільних бібліотек, ознайомити бібліотечних працівників із 
сучасними інформаційно – комунікаційними технологіями.  

План: 
1. Зміст, завдання і пріоритетні напрями діяльності шкільної бібліотеки. 
2. Основні функції шкільної бібліотеки та їх технологічне наповнення  
3. Шкільний бібліотекар - організатор навчально-виховного процесу 

(модель професійної компетентності шкільного бібліотекаря та 
кваліфікаційні вимоги). 

4. Організація роботи шкільної бібліотеки.  
5. Інформаційно-комунікаційні технології та науково-методичне і 
матеріально - технічне забезпечення шкільної бібліотеки. 

 
1. Зміст, завдання і пріоритетні напрями діяльності шкільної 

бібліотеки 
Сьогодні навчально-виховний процес школи, спрямований на 

виховання учня — суб'єкта культури і власної життєтворчості. Саме шкільна 
бібліотека бере найактивнішу участь у цьому процесі і покликана 
забезпечувати духовний розвиток і саморозвиток особистості, навчати 
вихованців мистецтву жити і технологій життєтворчості.  

Науковий інтерес до названої проблеми багато в чому пов'язаний з 
намаганням осмислити і вирішити значно ширшу проблему щодо вироблення 
механізмів нових технологій шкільних бібліотек. Серед українських 
науковців, практиків, які займаються цими питаннями на сучасному етапі, 
слід виділити Л. Березнюк, В. Гаркушу, Т. Задорожну, Л. Колосай, Г. 
Клімашину, І. Лобановську, А. Малько, О. Матвійчук, В. Мозгову, П. Рогову, 
Г. Ситник, Т. Скульську, І. Хемчян, В. Щербак. 

Якою ж має бути бібліотека в сучасній школі? 
Насамперед, уся діяльність бібліотеки повинна спрямовуватись на 

інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, який передбачає 
навчання учнів мистецтву жити, високій майстерності у творчій побудові 
свого буття, що базується на глибокому його знанні, розвиненій 
самосвідомості, оволодінні технологією програмування, конструювання і 
здійснення життя як індивідуально-особистісного життєвого проекту; на 
оволодіння основами інформаційної культури; поліпшення бібліотечно – 
інформаційного обслуговування учнів; вдосконалення довідково – 
бібліографічної діяльності 

Щоб швидко та ефективно забезпечувати та задовольняти 
інформаційні потреби, інтереси учнів і педагогів, бібліотека в школі повинна 
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стати бібліотечно-інформаційним центром (медіацентром). Такі центри 
успішно функціонують у школах Америки, Німеччини, України, зокрема, на 
Полтавщині (ліцей №  4 м.Кременчука, спеціалізована школа № 6 м.Лубен). 

Шкільна бібліотека сьогодні повинна забезпечувати доступ до 
інформаційних ресурсів і слугувати інформаційними брамами, комп'ютерні 
технології – необхідна умова формування сучасного іміджу шкільної 
бібліотеки. 

Основні завдання шкільних бібліотек на сучасному етапі: 
- інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу 
освітнього закладу у засвоєнні програмних та факультативних знань, 
самоосвіті школярів; 

- виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до 
пошуку інформації, свідомого осмисленого добору інформаційних джерел, 
формуванню навичок систематизації та особистісної оцінки інформації; 

- всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння 
їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій, частково 
завдяки дистанційним формам навчання; 

- створення комфортного бібліотечного середовища; 
- формування вміння користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, її 
довідковим апаратом,розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та 
інтереси школярів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних 
програм; 

- інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій 
діяльності; 

- комп'ютеризація бібліотек, створення локальної загальношкільної мережі, 
підключення до Інтернету;  

- формування електронних каталогів друкованих видань статей, публікацій, 
що зберігаються у фонді бібліотеки . 

 
 СУЧАСНА МОДЕЛЬ  БІБЛІОТЕКИ, ВИМАГАЄ НАПОВНЕННЯ її 

НОВИМ ЗМІСТОМ, ВИОКРЕМЛЮЄ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ. 

Серед них:  
• підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, 
пізнавальної, інтелектуальної, соціальної функцій шкільної бібліотеки, які 
включають найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного 
процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням і педагогам в 
оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу; 
системна, цілеспрямована допомога школярам в опануванні знаннями з 
основ наук і на цій основі - формування особистості з високим рівнем 
громадянської свідомості, належними правовими поведінковими  нормами;  

• якнайповніше забезпечення реалізації таких принципів: функціонування 
шкільної бібліотеки як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і копітке їх 
вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки; 
формування у дітей стійкої потреби у книзі; 
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• підвищення бібліотечної культури •школярів засобами системи 
бібліотечно-бібліографічних уроків (особливо для старшокласників), 
проведення днів та тижнів шкільної бібліотеки; оновлення змісту, форм і 
методів індивідуальної та масової роботи з читачами; . 

• координація дій шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками 
в популяризації книги, у задоволенні інформаційних потреб 
книгокористувачів, формуванні філософії читання школярами літератури як 
фундаментальної навички їх бібліотечно-бібліографічної освіти; 

• систематична робота шкільного бібліотекаря по збереженню, зміцненню 
та розширенню книжкового фонду: формуванню ядра книжкового фонду, 
основу якого складала б українська книга; перегляд стереотипів 
формування фонду шкільної бібліотеки, пріоритет аналітичного підходу до 
його комплектування; поповнення шкільного фонду краєзнавчими і 
бібліотекознавчими - матеріалами, літературними доробками місцевих 
авторів; розширення книжкового фонду засобами проведення доброчинних 
акцій "Подаруй книгу", "Підтримай шкільну бібліотеку", "Родина - 
шкільній бібліотеці" та ін. 

• забезпечення демократичного доступу книгокористувачів до інформації; 
підвишення інформаційної культури школярів засобами функціонування на 
базі шкільної бібліотеки життєдіяльного інформаційного активу, 
проведення ним днів інформації, інформаційних перерв; організація 
інформаційного шкільного радіомовлення та інші засоби популяризації 
книги і періодики серед учнівської молоді; 

• набуття шкільною бібліотекою статусу культурно-бібліотечного центру 
мікрорайону школи в місті, селі (селищі), центру дозвілля та особистісного 
спілкування; ведення систематичної роботи по реорганізації шкільної 
бібліотеки в повноцінний бібліотечний комплекс, до якого входять 
книгосховищ ще, абонемент, читальний зал; 

• піднесення іміджу бібліотекаря, доведення значимості його праці в 
навчально-виховному процесі ' школи, зростання соціальної активності 
шкільного бібліотекаря, його готовність до сприйняття нових ідей, 
маркетингової діяльності, як засобу та інструменту оптимізації процесу 
обслуговування і розширення сфери впливу шкільної бібліотеки; 

• зміцнення матеріальної бази шкільної бібліотеки, формування в ній 
фондів відеотек, відеофільмів, діапозитивів, слайдів, тематичних 
картотек тощо, зміна дизайну шкільних бібліотек.  

2. Основні функції шкільної бібліотеки та їх технологічне наповнення  
 Згідно з Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального 

закладу бібліотека є його обов'язковим структурним підрозділом, який 
здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення 
навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Саме 
тому основні функції шкільної бібліотеки: інформаційна, освітня, соціальна, 
самоосвітня, культурологічна, виховна.  
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Соціальні функції шкільної бібліотеки та їх технологічне наповнення.  
Глибокі зміни в ціннісно-світоглядній орієнтації вимагають від 

підростаючого покоління вміння адаптуватись і жити в умовах високого 
динамізму всіх суспільних процесів самим собою. 

У нових умовах суспільного держава робить запит на особистість, 
здатну активно включатися в систему суспільних і творчих відносин; 
особистість високоморальну, мобільну в своєму розвитку; особистість , яка 
добре знає і розуміє, що робить, куди і навіщо йде; особистість, яка 
обов’язково знайде своє місце в житті та суспільних процесах, що 
відбуваються в державі. 

 Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції, можуть 
складати: організація постійно діючих книжкових виставок: «Пізнай себе», 
«Духовність життя», «Готуємося до життя в ринкових умовах», усні 
журнали: «Як подолати життєві труднощі», «Здібності і талант людини», «Я 
серед людей»; дні здоров'я «Стратегія здоров'я», «Здоровий спосіб життя»; 
функціонування на базі шкільної бібліотеки клубів спілкування з проблем 
соціальної адаптації особистості; захист проектів: «Кроки до життєвого 
успіху» «Яким я хотів бачити себе у XXI ст.?»  

Інтелектуальні функції шкільної бібліотеки та їх технологічне 
наповнення 

Важливим завданням національної школи є формування 
інтелектуального потенціалу держави, Школа покликана сформувати творчу, 
гуманістичне орієнтовану особистість, здатну реалізувати свої природні 
здібності та талант, вибудувати перспективу свого інтелектуального життя. 
До цього процесу має долучитися й шкільна бібліотека. Вона має набути 
статусу центру інтелектуальної діяльності та інтелектуального дозвілля 
учнівської молоді. 

Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції можуть 
складати: книжкові виставки «Розвивай свою пам'ять», «Талант та 
обдарованість», «Для допитливих», «Всезнайкам»; інтелектуальний клуб 
знавців літератури; інтелектуальні бібліотечно-бібліографічні аукціони; 
презентації науково-пізнавальних книг, формування фонду науково-
пізнавальної літератури; виставки-презентації; огляди-вернісажі; ток-шоу, 
брейн-ринги, оформлення поличок літератури для батьків, яка забезпечує і 
стимулює інтелектуальний та розумовий розвиток дитини; інтелектуальні 
ігри; вікторини, бесіди, конкурси. захист проектів.  

 
Самоосвітня функція шкільної бібліотеки та її технологічне 

наповнення  
Організація самоосвітньої діяльності школярів у процесі навчання — 

показник сучасного, більш високого рівня навчально-виховної роботи 
національної школи. 

Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції можуть 
складати технології, які формують практичні вміння та навички аналітико-
синтетичної роботи з книгою, вміння вести записи прочитаного; складати 
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конспект, тези, робити робочі записи (такі поради повинні бути в шкільній 
бібліотеці); книжкові виставки «Вчись вчитися та пізнавати», «На шляху до 
пізнання», «Від самоосвіти до самотворчості», читацькі конференції 
«Самоосвіта в житті видатних людей», «Книга — джерело знань», 
сократівські бесіди «Неперервність освіти — навіщо вона», «Шлях пошуку 
Істини»; функціонування видокремленого фонду «Робота бібліотеки», який 
включає блочно-тематичні добірки науково-пізнавальної періодики для 
самостійного опрацювання школярами-користувачами бібліотеки тощо. 

 
Культурологічна функція шкільної бібліотеки та її технологічне 

наповнення  
Шкільна бібліотека є ідеальною початкуючою інфраструктурою для 

живої роботи в галузі культури: поглиблення знань читачів-школярів з історії 
культури, культурного розвитку українського народу, нації, людства, вміння 
розуміти історію та культуру. Вона має зробити вагомий внесок у збереження 
та розвиток багатогранних культурних цінностей, норм, зразків і форм 
культурологічної діяльності, прийнятих суспільством.  

Забезпечити реалізацію функції можуть технології, насичені 
культурологічними компонентами, зміст яких сприяє пізнанню школярами 
історико-культурної спадщини українського народу, засвоєнню знань про 
пріоритети загальнолюдських цінностей, проблем, які набувають життєвого 
значення для долі цивілізації, оволодінню народною мораллю, етикою, 
цілісною народною культурою, а саме; тижні культури, мандрівки до витоків 
рідної культури, клуби літературної та художньої творчості «У світі 
прекрасного», бібліографічні огляди «Українське мистецтво», книжкові 
виставки «Духовні скарби українського народу», «Мова — душа народу», 
«Загальнолюдські цінності і сучасне суспільство», «В океані рідного народу 
відкривай духовні острови», «Перлини душі народної», «Історична пам'ять 
українського народу».  

 
Виховна функція шкільної бібліотеки та її технологічне наповнення 
Пріоритетними напрямами виховання дітей та молоді в національній 

системі освіти є патріотичне виховання. Шкільна бібліотека має активно 
долучатися до реалізації школою основних її виховних функцій та завдань і 
утвердитись як центр духовного становлення особистості, духовної культури 
школярів, формування її духовних ціннісних орієнтацій. 

Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції можуть 
складати: літературні клуби «Духовність», «Первоцвіт» тощо; літературні 
екскурсії «Літературними стежками рідного краю»; тематичні книжкові 
виставки «Мій край, моя історія жива», «Жити, відповідаючи за все», «Право 
і закон»; усні журнали «Мужній, прекрасна наша мово!», «Дзеркало»; 
літературні конкурси, диспути, конференції, з метою залучення школярів до 
збереження книг доцільно організувати роботу гуртка палітурної справи 
«Книжкова лікарня», «Юні палітурники». 
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Інформаційна функція шкільної бібліотеки та її технологічне 
наповнення 

У добу інформації шкільна бібліотека має набути статус 
інформаційного центру, який би забезпечував розв´язання завдань: 
інформаційне та методичне забезпечення навчально-виховного процесу; 
інформування батьківської громадськості; систематичне ознайомлення 
читачів з традиційними і нетрадиційними носіями Інформації; вивчення 
інформаційних потреб та запитів читачів, їх повноцінне задоволення, 
інформаційний, сервіс шкільної бібліотеки: анкетування, вивчення та аналіз 
читацьких формулярів, бесіди, спостереження, через скриньку 
інформаційних запитів. 

Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції можуть 
складати: виставки нових надходжень «На хвилину зупинись, нову книгу 
подивись»; інформаційні огляди; дні інформації та інформування про 
альтернативні посібники; тижні бібліографії; інформаційні бібліотечно-
бібліографічні консультації; картотека індивідуальної інформації «Цікаві 
статті»; інформування про книги; виставки-сюрпризи «Книгу берегти — 
життя їй продовжити»; виставки-перегляди «Цей чудовий світ поезії»; тижні 
інформації; свято «День книги»; «День народження книги», випуск 
інформаційних бюлетенів, турніри знавців, вікторини «Подорож до казки», 
«Хто цей літературний герой?», «Україно, моя Україно», години творчості «Я 
хочу прочитати Вам», ігри-конкурси «Мої улюблені книги», «Що в імені 
твоєму», тематичні дискусії «Про книгу та бібліотеку», «Книга в твоїх руках» 
тощо.  

 
3. Шкільний бібліотекар - організатор навчально - виховного процесу 

(модель професійної компетентності шкільного бібліотекаря та 
кваліфікаційні вимоги). 

Шкільний бібліотекар по закінченню курсів повинен знати:  
1. Основи загальнокультурної підготовки:  
- особливості народу України як етносу;  
- основні віхи історичного та культурного розвитку України;  
-  державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні;  
- основи соціальної філософії (суспільство, тенденції розвитку, природа, 
економічна, соціальна, політична, культурна і духовна сфери суспільного 
життя).  

2. Основи бібліотечної справи: 
3. постанови і рішення законодавчих органів, що визначають розвиток 
культури, освіти і бібліотечної справи в Україні; 

1. керівні матеріали Міністерства освіти і науки та Міністерства культури 
України; 

- теорію бібліотекознавства і бібліографії; 
- правила обслуговування читачів; 
- вимоги до обліку та зберігання фондів бібліотек; 
- вимоги до складання каталогів бібліотек; 
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- правила техніки безпеки та протипожежного захисту; 
- новітні вітчизняні та зарубіжні бібліотечні технології; 
- досвід роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек. 
4. Законодавчо-нормативне забезпечення бібліотечної справи  
та діяльності: 
- Конституцію України; 
- Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»; 
- основи трудового законодавства; 
- Закон України «Про освіту»; 
- Закон України «Про загальну середню освіту»; 
- Концепцію загальноосвітньої середньої освіти (12-річна школа); 
- Концепцію профільного навчання в старшій школі; 
- соціально-правовий захист населення в умовах ринку; 
- Державну національну програму « Освіта ( Україна ХХІ ст.)»; 
- Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу 
Міністерства освіти і науки України. 

Повинен володіти вміннями: 
Загальнопедагогічними: 

а) діагностико-прогностичними; 
- вміти аналізувати реалізувати роботи шкільної бібліотеки і робити 
діагностико-прогностичні висновки щодо її вдосконалення; 

- вміти визначати стратегію роботи бібліотеки на поточний рік; 
- аналізувати методичну літературу і визначати найбільш оптимальні 
прийоми та методи шкільної бібліотеки; 

- розробляти необхідне наочне та навчально-методичне забезпечення 
шкільної бібліотеки; 

- вивчати запити та інтереси читачів для формування бібліотечного фонду. 
б) фаховими: 
- формувати універсальний, за галузевим складом, бібліотечний фонд, який 
відповідає навчальним, виховним, інформаційним, культурологічним, 
пізнавальним, інтелектуальним функціям та інтересам читачів; 

- здійснювати в установленому порядку розміщення, облік, зберігання та 
постійне оновлення бібліотечного фонду; 

- організувати і вести довідково-бібліографічний апарат: каталоги, картотеки, 
довідково-бібліографічний фонд; 

- забезпечувати інформаційно-бібліотечне і методичне обслуговування 
педагогічного колективу та учнів; 

- вилучати з бібліотечного фонду застарілі за змістом, старі або загублені 
книги та інші матеріали у порядку, встановленому Міністерством культури 
і Міністерством освіти і науки України; 

- готувати і проводити спільно з педагогічним колективом масові форми 
популяризації книги; 

- володіти комп’ютерною грамотністю та інформаційно - комунікаційними 
технологіями 

в) контрольно-коригуючими: 
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- аналізувати за галузевим складом та кількісними показниками бібліотечний 
фонд; 

- аналізувати стан читання школярами літератури; 
- уміти працювати в системі електронного обліку підручників «Шкільний 
підручник» та іншими електронними програмами; 

- вміти проектувати програму свого професійного самовдосконалення. 
4.Організація роботи шкільної бібліотеки. 

Ефективність функціонування шкільної бібліотеки в значній мірі 
залежить від цілеспрямованої і чіткої організації її роботи. 

В організації роботи шкільної бібліотеки бібліотекар повинен 
керуватись Конституцією України, основними законами України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну 
справу», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, 
структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, Положенням про 
бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, Положенням про мережу 
освітянських бібліотек, Концепцією загальноосвітньої середньої освіти (12-
річна школа); Концепцією профільного навчання в старшій школі; 
Державною національною програмою «Освіта. Україна ХХІ ст.». 

Повний перелік законодавчо-нормативних документів надруковано в 
періодичних виданнях: 
- Нормативно-правове забезпечення функціонування шкільних бібліотек// 
Шкільна бібліотека. – 2008.- №9. – с.10-12.;  

- Організація роботи шкільної бібліотеки// Шкільний світ.-2008.-№21-22. 
У відповідності до Положення про бібліотеку загальноосвітньої 

школи, профтехучилища шкільна бібліотека будує . свою діяльність на основі 
плану, який є складовою частиною навчально-виховної роботи школи і звітує 
перед директором, педагогічною радою школи. 

У шкільній бібліотеці має бути річний план роботи і план роботи на 
півріччя, який складається на основі річного плану. 

Річний план роботи шкільної бібліотеки включає завдання, які стоять 
перед бібліотекою, форми і методи роботи бібліотеки, календарні терміни 
виконання запланованих заходів. 

План роботи шкільної бібліотеки повинен бути мобільним, 
конкретним, виваженим. Передбачені в ньому заходи мають 
підпорядковуватись реалізації державної політики в галузі освіти та 
бібліотечної справи, творчому розвитку навчального процесу, забезпеченню 
базового рівня освіти з усіх загальноосвітніх предметів, вихованню в учнів 
високої громадянської відповідальності, законопослушності, духовних 
якостей особистості школяра. 

Робота шкільної бібліотеки регламентується. З метою чіткої її 
організації шкільний бібліотекар складає розклад (порядок) роботи 
бібліотеки. Він затверджується директором школи і вивішується поряд з 
розкладом уроків чи на дверях бібліотеки. 



 148

Рекомендується заздалегідь інформувати школярів, педагогів і батьків 
про масові заходи, які проводитиме шкільна бібліотека протягом року. 

Бібліотекар веде чіткий облік своєї роботи з читачами - школярами, 
педагогами та батьками. 

Один раз в місяць в шкільній бібліотеці за розпорядженням директора 
школи встановлюється санітарно-профілактичний день, в який бібліотека 
книгокористувачів не обслуговує. 

У своїй роботі з книгокористувачами шкільний бібліотекар може 
користуватись методичною допомогою державних районних (міських) та 
обласної дитячих і юнацьких бібліотек системи Міністерства культури, 
Національної освітянської бібліотеки України, Державної академії керівних 
кадрів освіти, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, інститутів 
післядипломної педагогічної освіти , районних (міських) методичних 
об'єднань шкільних бібліотекарів. 

Керівництво і контроль за діяльністю шкільної бібліотеки здійснює 
директор школи. Він відповідає за створення і забезпечення необхідних 
умов, здійснення якісної та ефективної роботи бібліотеки. Разом із 
завідуючим шкільною бібліотекою несе матеріальну відповідальність за 
збереження бібліотечного майна. 

 
Кри терії ефективності роботи  
Кількісні показники /читачі, книговидача/ 

• Послуги бібліотеки  
• Актуальність плану роботи бібліотеки  
• Система інформації  
• Система роботи по формуванню читацької культури та розвитку читацьких 
інтересів школярів  

• Повнота укомплектування  книжкового фонду  
• Забезпеченість періодичними виданнями  
• Популяризація літератури /ефективність форм та метолів/  
• Якість довідкового бібліографічного апарату  
• Збереження навчальних посібників / ефективність контролю та форм і 
методів роботи/  

• Використання технічних засобів, комп'ютеризація бібліотеки  
• Проведення масових заходів  
• Наявність аналізу досліджень "Що читаємо, як читаємо?"  
• Наявність та різноманітність інформаційних папок – досьє  
• Наявність  єдиних  вимог  користування  бібліотечними підручниками, 
літературою  

• Використання в роботі інформаційно-комунікаційних та інноваційних 
бібліотечних технологій, перспективного досвіду  

• Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у 
відповідності до Державної національної програми «Освіта» / Україна XXI 
століття/  
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• Інформаційне забезпечення методичної проблеми школи  
• Дизайн бібліотеки  

Перелік звітної документації  шкільної бібліотеки  
• Інвентарна книга  
• Книга сумарного обліку бібліотечного фонду(підручників та худ. літ)  
• Формуляр читача  
• Книжковий формуляр  
• Картка реєстрації абонента МБА.  
• Картки обліку газет та журналів. 
• Зошит (журнал) обліку видань, прийнятих від книгокористувачів, взамін 
втрачених  

• Зошит (журнал) обліку літератури, подарованої шкільній бібліотеці  
• Щоденник роботи шкільної бібліотеки  
• Зошит обліку бібліографічних довідок  
• Зошит обліку документів на нетрадиційних носіях інформації (диски, 
дискети)  

• Картотека підручників  
• Книга реєстрації карточок на підручники  
• Акти на надходження документів  
• Акти на вибуття документів  
• Документи про перевірки та інвентаризацію  книжкового фонду  

 
Перелік нормативної та регламентної документації шкільної 

бібліотеки  
• Положення про бібліотеку навчального закладу  
• Правила користування бібліотекою  
• Посадові інструкції працівників бібліотеки(завідувача, бібліотекарів.)  
• Паспорт бібліотеки  
• План роботи, повнота відображення основних напрямів роботи з 
урахуванням нових бібліотечних технологій, мови навчання, специфіка 
закладу, профільності тощо  

• Щоденник роботи  
• Аналіз роботи бібліотеки  
• Режим роботи, його підпорядкування режиму роботи закладу  
• Циклограма роботи  
• Інші локальні акти бібліотеки  

 
5. Нові інформаційні технології в системі шкільної  бібліотеки  
Докорінні зміни у житті суспільства, реформування системи освіти в 

Україні сприяють виходу шкільного бібліотечного обслуговування на 
якісний рівень розвитку. 

Поряд з традиційними функціями просвітницького характеру 
бібліотеки мають активізувати розвиток інформаційних функцій, стати 
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універсальними інформаційними центрами, що надають доступ до 
національної і світової інформаційних мереж та банків даних. Шкільні 
бібліотеки поступово перетворюються в медіатеки, які надають учням, 
педагогам і вихователям нові види послуг, зокрема з використанням 
нетрадиційних носіїв інформації. Матеріали на нетрадиційних носіях 
включають аудіокасети, лазерні диски,  мультимедіа (СD-RОМ, СDI), 
компютерні програми, відеокасети, електронні ігри. 

Такий ресурно-інформаційний медіацентр працює на базі 
спеціалізованої школи №  6 м.Лубен. Бібліотечно-інформаційні ресурси 
спеціалізованого навчального закладу знаходяться на різних носіях: 
друкованому (книжковий фонд, фонд періодичних видань), магнітному 
(фонд аудіо-, відеокасет), цифровому (CD та DVD диски), комунікаційному 
(локальна комп`ютерна мережа, навчальні комп`ютерні програми). До послуг 
користувачів – поліграфічне обслуговування, що забезпечує друкування, 
ламінування, брошурування тощо. 

Прискорює та вдосконалює роботу бібліотекарів автоматизація 
окремих бібліотечних процесів:  
- створення автоматизованої пошуково-довідникової системи та системи 
замовлень;  

- можливість доступу до бібліотечної системи закладу з мережі Інтернет або з 
будь-якого терміналу;  

- створення доступної для вчителів та учнів бібліотеки на сервері закладу;  
- створення каталогу запитів на літературні джерела, які можна знайти в 
мережі Інтернет;  

- електронні формуляри для якісного та швидкого обслуговування читачів.  
Бажання подолати «інформаційне лімітування» привело до надання 

доступу до документів в електронній формі, у тому числі й застосування 
потенціалу Інтернет ( близько 50 бібліотек ЗНЗ області підключено до 
локальної мережі)¸ для чого знадобилося об'єднати традиційні організаційно-
технологічні засади бібліотечної справи з можливостями системотехніки 
цифрових документів. У результаті такого симбіозу і з`явися термін 
«електронна бібліотека».  

Така бібліотека передбачає:  
- автоматизацію всіх основних бібліотечних процесів., від 
замовлення до одержання книги читачем, обмін інформаційними 
ресурсами; 

- одержання реферативної і повнотекстової інформації в режимі ОНЛАЙН;  
- формування і збереження електронних фондів;  
- заміну традиційних каталогів електронними, оновлення останніх.  

Велике значення для роботи шкільній бібліотеки має автоматизація 
окремих бібліотечних процесів: реєстрація й обслуговування користувачів; 
каталогізація; систематизація і облік; статистика; аналіз і зміни у фондах 
тощо.  

Електронний формуляр читача має всі риси традиційного формуляру. 
В ньому реєструють як момент видачі літератури, так і час її повернення. 
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Працюючи з електронною картотекою читачів, бібліотекар отримує відомості 
про боржників, а також читачів, які не пройшли перереєстрацію.  

Паралельно з веденням картотеки читачів ведеться робота по 
створенню електронного каталогу на книжковий фонд. Характеристики 
видань розташовані в зручному і звичному вигляді. Крім швидкості, 
комп'ютерний пошук має очевидні переваги: не обов'язково правильно 
вказувати бібліографічні параметри. Існує можливість знайти видання по 
початковим літерам прізвища автора, за роком видання і т.д.  

Над складанням системи комп´ютерізації працювали бібліотекарі, 
вчителі та учні Полтавського міського національного ліцею №1, де діє 
програма обробки бази даних бібліотеки, введено в практику роботи 
електронний каталог із 4 відділів (фізики, математики, мовознавства, 
іноземних мов). 

Обмежені можливості щодо придбання нової літератури для 
задоволення інформаційних запитів читачів зумовили необхідність 
використання інформаційних ресурсів, створених в Україні і поза межами, за 
допомогою Інтернет. Використання всесвітньої глобальної мережі - це 
можливість відстеження найнеобхідніших інформаційних продуктів на CD-
RОМ у світі, нових баз даних, створених різними організаціями, та спроба 
поновлення бібліотечною інформацією на компакт-дисках, виставленою в 
Інтернеті безкоштовно. Надання читачам за допомогою глобальної мережі 
бібліографічної інформації забезпечується рядом інформаційно-
бібліографічних послуг: інформування про нові надходження бібліотечних 
документів, довідки електронною поштою, інтерактивні книжкові виставки, 
методичні рекомендації та путівки по бібліотечних он-лайнових каталогах 
тощо. 

Встановленню місцезнаходження потрібної інформації Інтернет 
сприяють спеціалізовані пошукові сервери. Їх можна розглядати як каталоги 
ресурсів глобальних комп'ютерних мереж. Використання сервісних послуг 
Інтернет розкриває нові перспективи для розвитку майже всіх процесів 
бібліотечної технології: комплектування, каталогізації, бібліографічного 
інформування.  

З появою Інтернет процеси каталогізації зазнають кардинальних змін, 
їх сутність полягає в переході від автоматизованої обробки поточних 
надходжень автономно в кожній бібліотеці до кооперативної каталогізації.  

Особливо доцільно використовування можливостей Інтернет для 
довідково-бібліографічного обслуговування.  

В області впроваджується система електронного обліку навчальної 
літератури «Шкільний підручник», яка надає можливість підвищувати 
ефективність роботи з питань обліку підручників, допомагає удосконалювати 
процеси розподілу, забезпечення та перерозподілу навчальної літератури на 
рівні шкіл, районних ( міських) відділів ( управлінь) освіти та показує 
прозору картину наявності підручників у освітніх закладах області, також 
відбуваються процеси автоматизації бібліотек за допомогою програм «Ірбіс», 
АІБС «Марк»¸ що забезпечує створення електронного каталогу книг¸ 
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формування та друк повного комплекту стандартних вихідних форм : 
каталожних карток¸ формулярів¸ читацьких вимог, бюлетенів, одержання 
статистичної інформації про читацький попит, аналіз кола читання учнів, 
обслуговування читачів, видача літератури тощо.  

 
Питання для самоконтролю 

1. Розкрити основні функції та завдання шкільної бібліотеки.  
2. Проаналізувати законодавчо – нормативні документи діяльності шкільної 
бібліотеки.  
3. Представити моделі професійної компетентності шкільного бібліотекаря та 
функціонування шкільної бібліотеки на сучасному етапі.  
4. Загальні вимоги та критерії оцінювання щодо організації роботи шкільної 
бібліотеки.  
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Ільченко О.Г. 
Лекція 14. Навчальне середовище учнів загальноосвітньої школи 

 
Мета. Висвітлити складові природовідповідного навчального 

середовища учнів загальноосвітньої школи, розкрити їх взаємозв’язок та 
вплив на ефективність дидактичного процесу. 

План: 
1. Поняття навчального середовища учнів загальноосвітньої 

школи. 
2. Складові навчального середовища та їх зв’язок.  
3. Засоби навчання як складова навчального середовища. 
4. Навчально-методичне забезпечення дидактичного процесу як 

складова навчального середовища. 
5. Матеріальна база школи як складова навчального середовища. 
6. Навчальне середовище поза шкільним приміщенням. 

 
Освітнє середовище розглядається як один з генеральних 

дидактичних факторів, який визначає ефективність дидактичного процесу. 
У педагогічній літературі можна зустріти поняття: «навчальне 
середовище», «навчально-виховне середовище», «розвиваюче 
середовище», «формуюче середовище» та інші. Така кількість означень 
свідчить про різноманітні аспекти категорії «середовище», дослідженню 
яких присвячені роботи багатьох вчених (І.П.Підласого, П.І.Матвієнка, 
М.І.Башмакова,  С.М.Позднякова, М.А.Резніка, А.В.Хуторського, 
А.І.Каташова, Г.І.Назаренко та ін.). 

У даній роботі будемо користуватися поняттям освітнє середовище, 
оскільки вважаємо, що «розвиваюче», «формуюче», «виховне» – це ознаки, 
які характеризують можливості конкретного освітнього середовища щодо 
певних аспектів дидактичного процесу.  

Освітнє середовище – важливий фактор шкільного життя, оскільки 
задає загальнолюдські підвалини життєдіяльності людини в суспільстві. 
Воно не виникає само по собі ні в шкільному приміщенні (завдяки 
обладнанню інтер’єра і модернізації шкільного обладнання), ні окремо в 
учительському чи дитячому середовищі: воно створюється в синтезі усіх 
компонентів, у поєднанні всього того, що оточує дитину, у спільній 
діяльності дітей і дорослих, яка регламентується нормативними 
документами (стандартом освіти, програмами), системою навчально-
методичних комплектів, складовою яких є система підручників.  

Питання формування освітнього середовища для педагогічної науки 
не є новим. Скільки існує освіта, стільки існує питання створення 
освітнього середовища, яке б відповідало вимогам часу. В результаті 
кожна педагогічна технологія розв’язує це питання по-своєму. 

У поняття «освітнє середовище» дослідники (В. Р. Ільченко, П. І. 
Матвієнко, І. П. Підласий, А. В. Хуторський) включають стандарт освіти; 
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навчально-методичне забезпечення, яким він реалізується в навчальному 
процесі; довкілля учня, матеріально-технічну базу школи (кабінети, 
майстерні); навчальну літературу; комп’ютерні моделі; взаємовідносини 
учнів; модель педагогічного процесу; взаємовідносини учнів та вчителів; 
модель позашкільної роботи, роботи з батьками, громадськими 
організаціями. Крім перерахованих дидактичних факторів дане поняття 
включає методи навчання, організаційні форми занять, працездатність 
педагога та учнів, контроль та перевірку результатів  роботи, застосування 
засобів навчання, умови навчання, у тому числі санітарно-гігієнічні і 
психофізіологічні, етичні тощо. 

Узагальнення різноманітних підходів до визначення поняття 
«освітнє середовище» дозволяє визначити його як природно та штучно 
створюване соціокультурне оточення учня, яке включає різноманітні види 
психолого-педагогічних умов, засобів і змісту освіти, здатних забезпечити 
продуктивну діяльність та розвиток учня.  

Виділимо складові, що характеризують освітнє середовище сучасної 
основної школи, з аналізу яких ми будемо виходити при розробці 
методики навчання курсу «Я і Україна. Довкілля».  
1. Державний стандарт основної школи, його загальноприроднича 
складова.  

2. Система навчальних комплектів (з курсу «Довкілля») (програми, 
підручники, електронні підручники, зошити з друкованою основою, 
щоденники досліджень та спостережень для учнів, методички та 
навчальні посібники для вчителів, навчальний посібник для учнів 1-4 
класів «За моделями природи»). 

3. Взаємовідносини між учнями, учнями та вчителями. 
4. Моделі навчальних занять та система методів навчання під час 
вивчення природознавства. 

5. Матеріальна база школи (кабінет довкілля, біології, фізики, хімії, 
географії, «зелений клас», екологічна стежка, дослідні ділянки).  

6. Санітарно-гігієнічні умови в школі.  
7. Позакласна та позашкільна робота з учнями (домашня лабораторія, 
робота над проектами, домашні спостереження та дослідження).  

8. Зв’язки школи з батьками.   
Розглянемо складові освітнього середовища та їх взаємозв’язок. 
Засоби навчання — обов’язкова складова освітнього середовища, 

його інформаційно-предметного обладнання. Поряд із змістом, формами і 
методами навчання засоби навчання є однією з основних компонентів 
дидактичної системи. 

Засобами навчання називають знаряддя діяльності вчителів і учнів, 
застосовувані ними як окремо, так і спільно. Так, демонстраційне 
устаткування призначене в основному для вчителя, а лабораторне — для 
учня, хоча те і друге може використовуватися ними і спільно. 

Виготовлення учнями і вчителем засобів навчання — моделей, 
плакатів, приладів, теоретичних ідеалізацій, уявних експериментів і т. п. — 
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веде до ефективного засвоєння тих предметних знань, яким ці засоби 
відповідають. Розвиваючий і навчальний ефект у даному випадку 
виявляється значно більшим, ніж при простій передачі учням інформації. 
Наприклад, виготовлення з учнями структурно-логічних схем для 
об’єднання в цілісність, фундаменталізації знань з розділу, теми сприяє 
засвоєнню учнями навчального матеріалу, його всебічному розгляду.  

Розглянемо класифікацію засобів навчання з метою виділення з них 
тих, які доцільно виготовляти учителю і учням спільно. Класифікація 
засобів навчання може бути різною в залежності від покладеної в її основу 
ознаки, зокрема: 

по складу об’єктів засоби навчання поділяються на матеріальні 
(приміщення, устаткування, меблі, комп’ютери) і ідеальні (образні 
зображення, знакові моделі, уявні експерименти, тощо); 

стосовно джерел виникнення: на штучні — прилади, картини, 
підручники — і природні — натуральні об’єкти, препарати, гербарії; 

по способу використання: на динамічні і статичні; 
по характеру впливу на учнів: на візуальні — діаграми, 

демонстраційні прилади і аудіовізуальні — телебачення, відеофільми; 
носії інформації поділяються на паперові — підручники, картотеки 

— та  електронні — комп’ютерні програми, підручники, мікрофільми 
тощо; 

по втіленню елементів технологічного прогресу розрізняють 
традиційні (наочні приладдя, музеї, бібліотеки); сучасні (засоби масової 
інформації, мультимедійні засоби навчання, комп’ютери), перспективні 
(веб-сайти, локальні і глобальні комп’ютерні мережі). 

Також розподілити засоби навчання можна на групи, до яких 
відносяться: натуральні об’єкти, зображення і відображення, описи 
предметів і явищ, технічні засоби навчання. 

Натуральні об’єкти включають зразки і колекції мінералів, гірських 
порід, чучела тварин, гербарії, консервовані вологі препарати, 
мікропрепарати, реактиви, матеріали й ін. До цієї групи нерідко відносять 
технічні засоби й інструментарій для демонстраційного і лабораторного 
відтворення явищ, дослідження. 

Зображення складають групу, у яку входять моделі, муляжі, таблиці, 
ілюстративні матеріали (малюнки, фотоматеріали, картини, портрети), 
екранно-звукові засоби (діафільми, серії діапозитивів, кінофільми, 
транспаранти, відео- і звукозапису, радіо і телепередачі). 

Технічні засоби навчання — діапроектори, кінопроектори, кодоскопи, 
шкільні радіовузли, телевізори, відеомагнітофони, калькулятори, 
комп’ютери й ін. До цієї групи відносяться також засоби нових 
інформаційних технологій — комп’ютери і комп’ютерні мережі, 
інтерактивне відео, засоби медіаосвіти, навчальне устаткування на базі 
електронної техніки. 

Сучасні соціальні, освітні і технологічні зміни вимагають не тільки 
систематичного відновлення фонду засобів навчання, але і їхнього впливу 
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на коректування цілей і змісту освіти, розробку нових форм і методів 
навчання. Особливо яскраво дана тенденція спостерігається в процесі 
розвитку ресурсів мережі Інтернет і електронних засобів комунікацій, що 
обумовлюють розвиток Інтернет-освіти.  

Використання вчителем технічних засобів навчання вимагає 
попередньої підготовки. Слід враховувати, що при першому знайомстві з 
технікою учні звичайно звертають увагу не на навчальну інформацію, а на 
саму техніку і другорядні деталі. Тому необхідно спеціально учити їх 
працювати з новим засобом навчання, готувати до сприйняття інформації, 
давати пізнавальні завдання, чітко визначати мету роботи і форми 
контролю. Якщо засіб навчання використовується рідко, то кожне його 
застосування викликає в учнів підвищену увагу, що заважає сприйняттю й 
засвоєнню навчального матеріалу. Навпаки, часте використання засобу 
навчання приводить до втрати учнями інтересу до нього, а іноді і до 
протесту. Оптимальна частота застосування засобів навчання залежить від 
навчального предмета. Для природничих курсів у старших класах 
оптимальна частота використання засобів навчання має складати 
приблизно восьму частину від загального обсягу навчальних занять.  

Використання технічних засобів навчання (ТЗН) не повинно 
продовжуватися більш 20 хвилин за заняття. Якщо ТЗН застосовується 
кілька хвилин відразу на початку уроку, то учні швидше включаються в 
роботу. Використання ТЗН на 20 і 30 хвилинах підтримує стійку увагу 
учнів протягом всього уроку. Це узгоджується періодичними змінами 
зорового і слухового сприйняття, уваги, стомлюваності учнів [1]. 

У кабінеті природознавства доцільно встановити ТЗН, щоб вони 
завжди могли бути наготові і до готовності їх застосування у навчальному 
процесі можна було залучати учнів.  Доцільно при кабінеті мати 
лаборантську кімнату, в якій готуються досліди, демонстрації, наочні 
приладдя, роздавальний матеріал, прилади для лабораторних робіт. У 
кімнаті  виділяється місце для стелажів із приладами, письмовий стіл для 
педагога, стіл для ремонту і підготовки устаткування. 

Досвід створення в школах окремих комп’ютерних кабінетів 
показав, що в даному випадку гальмується використання комп’ютерів і 
зв’язаних з ними технологій для вивчення інших навчальних курсів. У 
цьому випадку учителі-предметники та й учні вважають комп’ютери лише 
засобом навчання інформатиці і не використовують їхніх можливостей у 
загальноосвітньому процесі. Тому рекомендується в кожному навчальному 
кабінеті, в тому числі і в кабінеті природознавства, мати хоча б один 
комп’ютер, підключений до локальної шкільної мережі для доступу до баз 
даних, а також до мережі Інтернет [3]. 

Засоби навчання вирішують багато дидактичних задач. Наприклад, 
аудіовізуальні або мультимедійні засоби навчання здатні моделювати 
реальні факти і події. За допомогою екранних засобів можна показати 
досліджуваний об’єкт у природньому для нього середовищі. 
Спеціалізовані зйомки можуть сповільнити або прискорити досліджуваний 
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процес, показати мікроскопічні об’єкти. Прийом мультиплікації допомагає 
показати будівлю і динаміку дії складних об’єктів. 

Названі засоби навчання  особливо важливі для учнів-гуманітаріїв, 
бо вони можуть бути активними учасниками їх створення. 

Важливе місце при викладанні природознавства в профільній школі 
має використання наочних приладь, оскільки у гуманітаріїв переважає 
образне мислення. 

Наочні приладдя застосовуються для розв’язку наступних задач: 
— ознайомлення з явищами і процесами, що не можуть бути відтворені в 
класі; 

— формування уявлення про зміну характеристик явища або процесу; 
— показ етапів виготовлення, проектування й експлуатації виробу; 
— формування уявлення про будову пристрою і принцип його дії, 
керування ним; 

— ознайомлення з історією природознавства і перспективами його 
розвитку. 

Ефективними з наочних приладь є колекції — набори предметів або 
речовин, підібраних по визначених ознаках і використовуваних як 
роздавальний матеріал. До виготовлення колекцій корисно залучати учнів, 
пропонуючи їм виконати і захистити відповідну творчу роботу. 

Моделі використовують в наступних випадках: 1) демонстрування  
принципу дії об’єкта; 2) демонстрування будови пристрою або схеми його 
роботи; 3) відтворення зовнішнього вигляду об’єкта. Привабливими є 
виготовлені учнями діючі схеми зі світними індикаторами (модель атома, 
модель молекули, модель зоряного неба). Виготовлення діючої моделі 
може стати творчою роботою для учнів, схильних до даної діяльності. 

На додаток до натуральних предметів і моделей застосовуються 
друковані посібники. Друковані таблиці, карти і плакати зберігаються в 
підвішеному стані в спеціальних захищених від сонячних променів місцях. 
Для графічного зображення функціональних залежностей 
використовуються також діаграми. Ефективне використання прозорих 
плівок для кодоскопа, на яких можна прямо під час уроку писати 
фломастерами і відображати створюване зображення на екран. Учні 
можуть за допомогою комп’ютера виготовити зображення для таких 
плівок заздалегідь, і роздруковувати їх на звичайному принтері, 
використовувати для контролю знань. 

В процесі виконання творчих завдань учні можуть виготовляти 
слайди-альбоми, наприклад, «портрети» явищ або законів природи. 

Для детального і поступового вивчення будови складних об’єктів або 
процесів випускаються транспаранти — прозорі плівки з зображеннями 
для проектування. Почергове накладення кадрів дозволяє детально 
змоделювати  систему органів або процеси, що відбуваються в клітині. 

Матеріальні засоби навчання доповнюються ідеальними. Якщо 
матеріальні засоби пов’язані із залученням інтересу й уваги до практичних 
дій, то ідеальні засоби навчання орієнтовані на розуміння матеріалу, 
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логічні міркування, розвиток інтелекту. Обидва типи засобів у сукупності 
впливають на розвиток особистісних якостей учнів, компетентності 
ставити і розв’язувати задачі. 

Особливе місце в навчальному процесі займають компакт-диски, які 
в  останні роки одержали поширення  в різних навчальних предметах. На 
даних носіях інформації розміщаються різні види екранно-звукових 
засобів, пристосованих для використання за допомогою комп’ютера. 

Подібні засоби пропонується використовувати в освітньому процесі 
для демонстрацій, фронтальної й індивідуальної роботи учнів на уроці, для 
домашньої самостійної роботи. 

Компакт-диски допомагають забезпечити інтерактивність взаємодії 
учня з навчальним матеріалом, індивідуальну траєкторію його засвоєння. 
Компакт-диски старшокласники можуть створювати разом з учителем. Це 
можуть бути також групові проекти, які присвячуються узагальненню 
знань з тієї чи іншої теми природознавства. Для учнів-гуманітаріїв тут 
особливо важливим є те, що вони можуть використати твори мистецтва, 
літературні твори, інсценізувати участь у відкритті закономірності та ін.  

Важливим засобом навчання є також електронний підручник, 
оскільки він допускає гіперпосилання, графіку, анімацію, мову диктора, 
реєстраційні форми, інтерактивні завдання, демонстрування дослідів, 
мультимедійні ефекти тощо. 

Електронні підручники мають істотні переваги перед їх паперовими 
попередниками. Так, на одному компакт-диску можна розмістити тексти 
книг, що відповідають великій домашній бібліотеці. Педагог, що має 
навчальну інформацію зі свого предмета, здатний досить швидко 
перекомпонувати її або просто помістити матеріал на веб-сайті для 
одночасного доступу до нього всіх учнів. 

Електронні підручники практично вічні, не бояться зносу і старіння, 
займають мало місця і дуже мобільні. Електронний підручник варіативний 
у виконанні: йому можна додати будь-яку зручну для читання форму — 
колір тла, тексту, розмір шрифту; при необхідності за допомогою принтера 
можна роздрукувати частину підручника або видати його необхідним 
тиражем цілком. 

Простими у виготовленні й експлуатації є підручники, виконані в 
основному форматі мережі Інтернет. Це дозволяє використовувати 
електронний підручник і його окремі матеріали для розміщення на 
шкільному освітньому сервері. Інший варіант — розміщення підручника 
на компакт-дисках, у тому числі і перезаписуваних. 

Матеріал з електронного підручника вчитель може доповнити, 
виправити, відіслати учневі по електронній пошті, записати на компакт-
диск або помістити на освітній веб-сайт для одночасного доступу до нього 
учнів. Електронний підручник забезпечує режим самонавчання, 
можливість самоконтролю [2]. 

В електронній шкільній бібліотеці за допомогою пошукових систем 
значно легше зорієнтуватися і знайти потрібний підручник, а також 
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швидко відшукати в ньому потрібну інформацію: поняття, закон, ім’я 
вченого, параграф. 

Варіативні і мобільні також багато видів робіт з електронним 
підручником. Учитель при необхідності може розширити доступ 
конкретних учнів до електронного підручника або його частини, 
розміщеної на веб-сайті, тим самим створюючи можливість 
індивідуального темпу і траєкторії навчання. За допомогою машинного 
перекладача електронний підручник можна швидко перевести на іншу 
мову. Вчитель і учень можуть додавати в підручник свої коментарі, 
посилання, ставити питання, а цитати з електронного підручника 
застосовувати у власних роботах. 

Включення в підручник елементів анімації і комп’ютерних ігор 
підсилює його інтерактивність і привабливість. Гіпертекстова структура 
підручника дозволяє здійснювати індивідуальну траєкторію навчання.  

Учні зможуть самостійно створювати і поповнювати свій 
електронний підручник творчими роботами, при необхідності відкриваючи 
їх для загального доступу, наприклад на веб-сайті. Публікація в 
електронному підручнику створюваних або матеріалів, що відбираються 
учнями, а також розміщення їх на доступному для інших людей веб-сайті, 
істотно підвищує  відповідальність учнів за якість своєї інформації. 

Електронний підручник надає великі можливості для особистісної 
творчої роботи. Вчитель і учні можуть брати участь у складанні власного 
електронного підручника, у додаванні до нього матеріалів або завдань без 
істотних витрат на перевидання. У «паперових» підручниках така 
можливість не передбачена, конструювання школярами особистісного 
змісту освіти утруднено. Таким чином, під час вивчення курсу 
природознавства у профільній школі створення особистісних підручників 
на електронних носіях дає можливість удосконалювати чинний підручник.  

Навчально-методичне забезпечення курсу включає також систему 
підручників, зошитів з друкованою основою, які включають щоденники 
спостережень та досліджень, посібників для вчителів. Система зошитів, 
щоденників базується на тих же системотвірних факторах, що і підручники 
до освітньої галузі «Природознавство» і специфічних для цього виду 
навчальних посібників методологічних основах.  Це дозволяє реалізувати 
через означені посібники процес самопізнання, самовдосконалення 
дитини, самооцінку свого розвитку, результатів своєї навчальної 
діяльності, ставлення до себе, до оточуючих людей та свого довкілля. 

Посібники на електронних носіях. До складових 
природовідповідного навчального середовища, які проектують навчальний 
процес, як і підручники та друковані посібники для учнів, слід віднести 
посібники для учнів на електронних носіях. Доповнюючи розглянуті види 
складових навчально-методичного комплекту, посібники на електронних 
носіях являють єдину з ними систему. Використовуючи ці посібники, 
учитель має можливість підсилити наочність об’єктів, що вивчаються.   
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До складових освітнього середовища входять також шкільне 
приміщення, помешкання учня (разом з його домашньою лабораторією) та 
довкілля учня.  

Кабінет довкілля. Створення власного освітнього продукту, робота 
над проектом, дослідницька діяльність – усе це потребує відповідної 
матеріальної бази школи: спеціально обладнаного класу, коридорів та 
рекреацій, де діти можуть працювати індивідуально чи в невеличких 
групах, а також спеціально обладнаних ділянок довкілля. 

Як вказують дослідники освітнього середовища, складові його 
можна розділити на «матеріальні» та «ідеальні» (М. І. Башмаков). Перші з 
них складаються з матеріальних об’єктів, що оточують учня. При взаємодії 
дитини з цими об’єктами відбувається опосередкована передача 
інформації. Учень природно перебуває в цьому середовищі і сам є 
частиною його. При взаємодії із середовищем його самодіяльність буде 
продуктивною завдяки змістовності навколишнього предметного світу. У 
матеріальному середовищі можна виділити: природне та антропогенно 
змінене довкілля; техніку або матеріальний світ, створений людиною; 
знакові моделі, до яких належать книги; комп’ютерні моделі, за 
допомогою яких можна створювати бажане середовище. 

До складу ідеального навчального середовища належить середовище 
«ідей», або духовне середовище, середовище суспільне, що визначає 
правила поведінки — соціально-історичні, безпосередньо товариські; 
правила групові, пов’язані з колективною формою навчання; правила, що 
походять від самого вчителя, визначаються педагогічними поглядами 
вчителя і особливостями його характеру, моделлю педагогічного процесу. 

У системі освіти «Довкілля» велике значення надається всім 
перерахованим складовим навчального середовища. Нижче зупинимося на 
природному та створеному людиною довкіллі.  

З метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу і 
оснащення навчального середовища Міністерством освіти і науки України 
було розроблено «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх 
навчальних закладів». Відповідно цього Положення кабінетом вважається 
класна кімната зі створеним навчальним середовищем, оснащена 
сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням. 

Комплектація кабінетів обладнанням здійснюється відповідно до 
типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів 
навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх 
навчальних закладів. Базовим переліком засобів навчання та обладнання 
для кабінетів основної школи для предмету «Природознавство» 
передбачено кабінет. До курсу «Природознавство» розроблено методичні 
основи організації роботи кабінету довкілля.  

Для оформлення кабінетів передбачено створення навчально-
методичних експозицій змінного та постійного характеру. До постійних 
експозицій належать: державна символіка, правила пожежної безпеки та 
дорожнього руху; класний куточок, де записано права та обов’язки 
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школярів, правила поведінки учнів, органи самоврядування, відображено 
життя колективу класу. У секційних шафах розміщуються прилади, 
колекції, муляжі. 

До експозиції змінного характеру належать: виставка найкращих 
робіт учнів, додаткова інформація до навчальної програми, матеріали 
краєзнавчого характеру тощо. Матеріали експозиції постійно 
оновлюються. 

Обладнання кабінету довкілля визначається специфічністю 
навчального предмету і відрізняється від інших кабінетів загальноосвітніх 
шкіл тим, що поряд з приладами для демонстрацій і практичних робіт, 
технічними засобами навчання в ньому створюються умови для 
спостереження, дослідження, демонстрації живих об’єктів природи 
(рослин і тварин), для роботи по виготовленню моделей, в тому числі і 
моделювання на комп’ютері, рольової гри під час уроків довкілля. Базою 
для поповнення кабінету природним матеріалом, необхідним для заняття, 
служать об’єкти природного і виробничого (сільськогосподарського) 
оточення: ліс, луки, водойма, поле, сад, город. 

З досвіду роботи шкіл, де викладається довкілля, відмітимо, що 
кабінет довкілля корисно умовно поділити на куточки: астрономічний, 
метеорологічний, біологічний, ігровий, міні-майстерню, куточок для 
виставки робіт учнів. 

В астрономічному куточку розміщується карта зоряного неба, 
глобус, модель Сонячної системи, підзорна труба, телурій, настінні та 
перекидні календарі, розклад уроків, розпорядок дня учня, астрономічна 
стрічка з зазначеними на ній назвами пір року, місяців, днів тижня.   

Метеорологічний куточок обладнується біля вікна, за яким  
знаходиться термометр, психрометр, на вікні — гномон (або кілька 
гномонів); у шафі чи на полиці розміщені компас, флюгер, вологомір. На 
стіні розташовують плакат «народний прогностик», на якому відмічені 
визначні дні народного календаря та відповідні народні прикмети. У цьому 
куточку можна розмістити календар природи. 

Біля стіни, протилежної до дошки, обладнується міні-майстерня. 
Вона складається з тумбочки з набором столярного та слюсарного 
інструменту і верстака, відповідно до зросту учнів. У міні-майстерні є 
також шафа з «матеріалом довкілля». Її наповнюють учні під керівництвом 
учителя. Це можуть бути картон, дерево, жерсть, фольга, дріт, шматочки 
дерева, пластмаси, оргскла,  металу, шкіри, тканин; глина, пісок, камінці; 
гілочки дерев, сучки, шишки; дерев’яні дощечки різних розмірів, 
пластилін, цвяхи та ін; набір одноразового посуду. Під час виконання 
завдань з моделювання учні беруть з шафи потрібний їм матеріал, 
інструмент. 

Найуживаніший матеріал для демонстраційного та лабораторного 
експерименту краще зберігати у шафі.  
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Біля демонстраційного стола, який розташований на підвищенні, як і 
в інших кабінетах, установлюють, при наявності, відеомагнітофон, 
комп’ютер. 

Світлу стіну (з вікнами) займає куточок живої природи: акваріум, 
кімнатні рослини, розсада городніх рослин, «трава» для тварин та ін. 
Живий куточок для тварин краще розмістити у коридорі чи рекреації. 
Особливу радість у дітей викликають птахи. 

Куток живої природи дає змогу вчителю організувати цікаві 
спостереження протягом тривалого часу. Спостерігаючи за життям рослин 
і тварин у кутку живої природи, учні вчаться доглядати за ними, 
розпізнавати рослини за їх розмірами, формою листків, знайомляться з 
основними видами розмноження рослин, вчаться готувати ґрунтові суміші 
і наповнювати ними горщики для квітів та ящики для розсади. Під час 
дослідницької роботи вони знайомляться з відповідною науково-
популярною літературою, що сприяє глибшому і міцнішому засвоєнню 
навчального матеріалу. 

Окрему шафу можна відвести під «речі природодослідника», де 
розміщують прилади, різноманітні сачки, посуд для спостереження за 
життям комах, черв’яків, земноводних, плазунів; блокноти та сумки 
природодослідника; туристичні килимки, що використовуються на уроках 
серед природи. 

Екологічна стежка тих чи інших розмірів, відповідно до 
можливостей, необхідна в кожній школі. Історично людина мала справу з 
природним навколишнім середовищем. Потреба розвитку механізму 
передачі знань призвела до появи навчального процесу і фактичного 
вилучення дітей з природного середовища на переважній більшості уроків. 
Учні оперують думками, словами, уявою, вони відірвані від реальних 
об’єктів, від реальної чуттєво-мотиваційної основи мислиннєвого процесу, 
що згубно впливає на розвиток мислення, на психічне, а отже, і фізичне 
здоров’я учнів.  
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Корягіна Н.В. 
Лекція 15. Екологічне виховання школярів. 

 
Мета: ознайомити із проблемою екологічного виховання учня та його ролі 
у формуванні гармонійної особистості, визначити освітні й виховні 
завдання екологічного навчання. 

План: 
1.  Методичні основи екологічного виховання школярів 
2.  Сучасні тенденції екологічної освіти і виховання 
3.  Екологічне виховання як соціально-педагогічна проблема 
4.  Форми та методи екологічного виховання 
5.  Етапи побудови виховного процесу 
6.  Екологічне виховання в процесі навчання молодших школярів 

 
Екологічні проблеми носять глобальний характер і торкаються 

всього людства. На сучасному етапі розвитку суспільства питання 
екологічного виховання здобуває особливу гостроту. Головна причина 
цього – тотальна екологічна безвідповідальність. У зв'язку із цим 
необхідно підсилити й більше приділяти увагу екологічному вихованню в 
сучасній школі вже з перших років виховання дітей.  

Екологічне виховання в школах є невід’ємною частиною виховного 
процесу, головним завданням якого є становлення високоморального 
громадянина України. Воно спрямоване на формування у майбутніх 
господарів Землі дбайливого відношення  до природи як найбільшого 
багатства, почуття відповідальності за неї, сприйняття природи як 
загальнолюдської цінності та першооснови життя людей на Землі. Таким 
чином формується в учнів екологічна культура, гармонійні стосунки з 
природою. Шляхи реалізації цього завдання різноманітні, головна умова – 
доступність та зацікавленість.  

Дітям молодшого шкільного віку властиво унікальна єдність знань і 
переживань, які дозволяють говорити про можливість формування в них 
надійних основ відповідального відношення до природи. Всі навчальні 
предмети початкової школи покликані робити свій внесок у формування 
екологічної відповідальності дітей. 

Глобальні проблеми сучасності, що несуть загрозу життю й людській 
цивілізації, викликали необхідність екологічного навчання, покликаного 
реалізувати ідеї екологічно інформаційного суспільства, що розвивається. 
Пошук шляхів гармонійної взаємодії суспільства й природи приводить до 
інтенсивного процесу екологізації загальної культури людства, і як 
наслідок, - до формування теорії й практики екологічного навчання.  

Екологія - наука про відносини рослинних і тваринних організмів і 
утворених ними співтовариств між собою й навколишнім середовищем, це 
теоретична основа охорони природи і раціонального використання її 
ресурсів. А під екологічним вихованням розуміється формування в 
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широких верств населення високої екологічної культури всіх видів 
людської діяльності, так чи інакше пов'язаних з пізнанням, освоєнням, 
перетворенням природи.  

Основна мета екологічного виховання: навчити дитину розвивати 
свої знання законів живої природи, розуміння сутності взаємин живих 
організмів з навколишнім середовищем і формування вмінь управляти 
фізичним і психічним станом.  

Поступово визначаються освітні й виховні завдання: 
- поглибити й розширити екологічні знання; 
- прищепити початкові екологічні навички й уміння - поведінкові, 
пізнавальні, перетворювальні, 

- розвити пізнавальну, творчу, суспільну активність школярів у ході 
екологічної діяльності, 

- сформувати (виховати) почуття дбайливого відношення до природи. 
Зародження сучасних тенденцій екологічного навчання й виховання 

в початковій школі можна віднести до моменту, коли вона переживала 
цілий ряд серйозних перетворень, зокрема введення в навчальний план 
нового предмета «природознавство». Чітко виражена екологічна 
спрямованість нового курсу, що у наші дні йменується традиційною, 
створила у вчителів певну установку на його місце в екологічному 
навчанні, на досягнення його мети в однопредметній моделі, яка виявилась 
малоефективною. Основні причини цього криються в тім, що кінцева мета 
екологічного навчання – відповідальне відношення до навколишнього 
середовища – складне комплексне навчання, і у зв'язку із цим, один 
навчальний предмет, що формує в основному природничо-наукові знання 
по біологічній екології, упорається з формуванням багатогранного 
відношення молодших школярів до природного й соціального середовища 
не може. На порядок денний стало питання про залучення інших шкільних 
предметів у процес екологічного навчання. Виникла ідея багатопредметної 
моделі, у якій кожний навчальний предмет розкриває свій аспект взаємин 
людини з навколишнім середовищем. Поки ж використання 
міжпредметного змісту й форми навчання носить в основному стихійний 
характер, що багато в чому визначає якість навчання й виховання 
молодших школярів. Сучасні тенденції розвитку екологічного навчання на 
практиці показують, що оптимальні можливості для становлення 
екологічної культури молодших школярів представляє змішана модель, 
при якій всі навчальні предмети зберігають свої специфічні навчально-
виховні цілі. Таким чином, типологія моделей у руслі екологізації пройшла 
певний шлях становлення: від однопредметної - до змішаної. Однак пошук 
у цьому напрямку триває дотепер.  

Одним із найважливіших принципів екологічного навчання 
вважається принцип безперервності. 

Об'єктивні тенденції розвитку екологічного виховання 
школярів: 
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- цілеспрямована координація діяльності шкіл, організацій по охороні, 
раціональне використання й вивчення навколишнього середовища; 

- класно-визначені сполучаються з позаурочною діяльністю учнів у 
природному середовищі; 

- поряд з розвитком традиційних використовуються нові форми 
екологічного навчання й виховання: кінолекторії по охороні природи, 
рольові й ситуаційні ігри, екологічні практикуми; 

- в екологічному вихованні й навчанні учнів виникає значущість засобів 
масової інформації (печатки, радіо, телебачення), цей процес стає 
педагогічно врівноваженим. 

Тенденцію розвитку екологічного навчання доповнюють: 
максимальний облік вікових можливостей учнів, створення обов'язкового 
мінімального ядра змісту й опори на ідеї комплексної еколого-біологічної, 
глобальної екології людини. 

На основі провідних дидактичних принципів і аналізу інтересів і 
схильностей школярів були розроблені різні форми екологічного 
виховання. Їх можна класифікувати на а) масові, б) групові, в) 
індивідуальні. 

До масових форм ставиться робота учнів по благоустрої й 
озелененню приміщень і території школи, масові природоохоронні 
компанії й свята; конференції; екологічні фестивалі, рольові ігри, роботи 
на пришкільній ділянці. 

До групових - клубні, секційні заняття юних друзів природи; 
факультативи по охороні природи й основам екології; екскурсії; 
туристичні походи по вивченню природи; екологічний практикум. 

Індивідуальні форма припускають діяльність учнів по підготовці 
доповідей, бесід, лекцій, спостереження за тваринами й рослинами; 
виготовлення виробів, фотографування, малювання, ліплення. 

Основними критеріями ефективності масових форм є широка участь 
школярів у природоохоронній діяльності, дисципліна й порядок, ступінь 
активності. Їх можна виявити шляхом систематичних спостережень, 
нагромадження матеріалу. 

Критерій ефективності групових форм екологічного виховання є, 
насамперед, стабільність складу клубу, кружка, секції, досягнення 
колективних успіхів. Тут багато чого визначає зміст і методика занять; 
важливий при цьому й успіх колективу, суспільне визнання його заслуг 
оточенням. Свідомість і почуття причетності до справ такого колективу, 
навіть якщо особисті результати скромні, змушує всіх членів зберігати 
вірність йому довгі роки. 

Про ефективність індивідуальних форм екологічного виховання 
свідчить підвищення інтересу учнів до вивчення біологічних дисциплін і 
охорони природи, а також цілеспрямоване використання знань і вмінь 
природоохоронної діяльності. 

Визначені також умови розвитку взаємозв'язку школи, родини й 
громадськості, спрямовані на досягнення цілей екологічного виховання. 
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Для успіху необхідне виконання наступних умов: 
- планування всіх ланок системи на основі планів спільної роботи, що 
забезпечує правильне розміщення сил, послідовність, ритмічність і 
стійкість компонентів всіх ланок зі школою й між собою 

- організація діяльності всіх ланок загальної системи керування 
екологічним вихованням, створення передумов для їхнього правильного 
функціонування 

- регулярна й заздалегідь підготовлена інформація про діяльність кожної 
ланки й обмін інформацією між ними 

- контроль, виявлення недоліків і слабких сторін у роботі, внесення 
коректив у її програму 

- вивчення ефективності роботи кожної ланки, підведення загальних 
підсумків, аналіз результатів, їхнє обговорення із залученням 
громадськості. 

Визначені основні етапи перетворення й взаємодії із природою у 
виховному процесі.  

1. Підготовчий етап – вчитель вивчає сформовані в присутньому 
життєвому досвіді відносини між школярем і природою (об'єктивні зв'язки 
із середовищем) і відношення школярів до її явищ (суб'єктивні зв'язки). 
Розробляються індивідуалізовані й групові, привабливі для учнів, способи 
ознайомлення із природними визначними пам'ятками. Спільно 
визначаються трудові, пошукові, природоохоронні справи. Пропозиції, як 
правило, вносяться самими учнями. Учитель намагається глибше зв'язати 
їх із зоною найближчого розвитку індивідуальних схильностей і 
здатностей. Одночасно з вивченням предметних зв'язків компонентів із 
природою вчитель установлює їхню поширеність, ступінь спільності 
відносин і інші передумови самовизначення школярів, їхньої здатності 
співвідносити особисті впливи на природу з її впливом на розвиток 
чуттєво-емоційної, вольової, інтелектуальної активності. 

2. Початковий етап побудови виховного процесу 
характеризується насамперед залученням учнів у предметно-
перетворюючу діяльність серед природи. Мета етапу - приучення школярів 
до розумного природокористування, праці, заощадженню природних 
ресурсів, засвоєнню практичного досвіду відносин до природного 
середовища. Участь у діяльності, особливо коли вона здійснюється в 
колективних формах, виявляє здатність зважати на товаришів, надавати їм 
допомогу, сполучити ділові й особисті інтереси, орієнтуватися на правила 
поведінки серед природи.  

Діяльність керована вчителем, має потребу в системній організації. 
Результатом виховання на даному етапі стають практичні знання й зусилля 
школярів, особистий досвід впливу на середовище й заощадження 
багатств, збагачення пізнавальних інтересів, потреба в діяльності серед 
природи. Значно активізуються ділові відносини класу, росте 
взаєморозуміння, з'являється прагнення порівнювати себе з товаришами, 
наслідувати кращих з них, заслужити повагу й авторитет. 
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3. Основний етап побудови виховного процесу – провідною є 
навчальна діяльність школярів. Не будучи включеною безпосередньо в 
працю, охорону природи, вона допомогла систематизувати враження про 
природу й особисту діяльність, відкрила можливість з'єднати практику 
взаємодії із природою й навчанням. Розвиток мови школярів, робота з 
надбаннями літератури, образотворчого мистецтва, музики дозволяє 
глибше розкрити школяреві духовну цінність природи, по новому освітити 
роль турботи про навколишнє середовище і її раціональне використання в 
задоволенні потреб суспільства. Прагнення школяра до діяльності й 
пізнання природи багато в чому обумовлені віком і доступною системою.  

4. Завершальний етап у побудові виховного процесу є 
цілеспрямоване формування особистості школяра. Необхідно розрізняти 
суміжне формування якостей особистості, що відбувається в різноманітній 
діяльності, і різних відносинах з людьми, природою, і спеціально 
організованого виховання особистості. Спеціальна організація виникає при 
постановці на даному етапі виховання конкретної мети, при 
індивідуалізації впливу педагога й залучення школярів у справи серед 
природи, які формують світогляд, переконання, ціннісні орієнтації, мову, 
волю, характер. У відносинах між учителем і учнем реалізуються функції: 
зміцнення й збагачення зв'язків із природою, специфічного розвитку 
практичних відносин, організаторського сполучення педагогічного й 
системного підходу.  

Екологічне навчання ґрунтується на декількох принципах, які 
широко відомі: 

1. Загальний зв'язок з живою природою. Все живе зв'язане в єдине ціле 
ланцюгами живлення й іншими способами. Ці зв'язки лише в деяких 
випадках очевидні для нас, лежать на поверхні, частіше ж вони сховані від 
наших очей. Порушення цих зв'язків може мати непередбачені наслідки, 
швидше за все небажані для людини. 

2. Принцип потенційної корисності. Ми не можемо передбачати, яке 
значення для людства матиме той або інший вид у майбутньому. 
Змінюються обставини, і тварина, до якої зараз ставляться як до шкідника і 
непотрібної, може виявитися й корисною. Якщо ж ми допустимо 
зникнення якого-небудь виду, то дуже багато в майбутньому ризикуємо 
втратити. 

3. Принцип розмаїтості. Жива природа повинна бути різноманітною, 
тільки в тому випадку природні співтовариства зможуть нормально 
існувати, будуть стійкі й довговічні. 

Нарешті, інша сторона справи – краса. Людина навряд чи буде 
щасливим, якщо втратить можливість бачити прекрасне. Отже, ми 
зобов'язані зберегти все видове різноманіття тварин і рослин. Важливе 
виховне завдання: переконувати учнів у тім, що всі ці істоти - такі ж наші 
«сусіди на планеті». 

Щоб успішно здійснювати екологічне виховання школярів, сам 
учитель, без сумніву, повинен відмовитися від ряду традиційних 
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установок. Мається на увазі й, прагнення ділити природу на  шкідливу й 
корисну, і глибоко помилкового, але досить живучого гасла «скорення 
природи», «панування над природою» і погляд на комах як на щось 
несерйозне, не дуже потрібне, нарешті, широко розповсюджений погляд на 
природу як на другорядний предмет. 

Дуже важливо, щоб учитель постійно шукав нові, ефективні прийоми 
навчання й виховання, цілеспрямовано поповнюючи свої знання про 
природу. 

 
Екологічне виховання в процесі навчання молодших школярів. 
Гострота сучасних екологічних проблем висунула перед 

педагогічною теорією й шкільною практикою завдання виховання 
молодого покоління в дусі дбайливого, відповідального відношення до 
природу, здатного вирішувати питання раціонального 
природокористування, захисти й поновлення природних багатств. Щоб ці 
вимоги перетворилися в норму поводження кожної людини, необхідно з 
дитячого років цілеспрямовано виховувати почуття відповідальності за 
стан навколишнього середовища. 

У системі підготовки молодого покоління до раціонального 
природокористування, відповідальному відношенню до природних 
ресурсів важливе місце належить початковій школі, яку можна розглядати 
як початковий щабель збагачення людини знаннями про природне й 
соціальне оточення, знайомства його із цілісною картиною світу й 
формування науково-обґрунтованого, морального й естетичного 
відношення до світу. 

Жива природа здавна визнавалася в педагогіці одним з 
найважливіших факторів навчання й виховання молодших школярів. 
Спілкуючись із нею, вивчаючи її об'єкти і явища, діти молодшого 
шкільного віку поступово пізнають світ, у якому живуть: відкривають 
дивне різноманіття рослинного й тваринного світу, усвідомлюють роль 
природи в житті людини, цінність її пізнання, випробовують морально 
естетичні почуття й переживання, що спонукають їх піклуватися про 
збереження й збільшення природних багатств. 

Основу для становлення й розвитку відповідального відношення до 
природи, формування екологічної культури молодших школярів становить 
зміст навчальних предметів початкової школи, які несуть деяку 
інформацію про життя природи, про взаємодію людини (суспільства) із 
природою, про її ціннісні властивості. Наприклад, зміст предметів 
гуманітарно-естетичного циклу (мова, літературне читання, музика, 
образотворче мистецтво) дозволяє збагачувати запас сенсорно-
гармонійних вражень молодших школярів, сприяє розвитку його оцінних 
суджень, повноцінному спілкуванню із природою, грамотному 
поводженню в ній. Загальновідомо, що твори мистецтва також, як і 
реальна природа в її різноманітних проявах фарб, форм, звуків, ароматів 
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служать важливим засобом пізнання навколишнього світу, джерелом знань 
про природне оточення й морально-естетичних почуттів. 

Уроки трудового навчання сприяють розширенню знань учнів про 
практичне значення природних матеріалів у житті людини, розмаїтості 
його трудової діяльності, про роль праці в житті людини й суспільства, 
сприяють формуванню вмінь і навичок грамотного спілкування з об'єктами 
природи, ощадливого використання природних ресурсів. 

Зміст природознавства забезпечує природну основу розуміння 
молодшими школярами необхідності охорони природи, оскільки в цьому 
курсі приділяється особлива увага формуванню конкретних знань про 
живу природу.  

У курсі вивчення природознавства можна виділити три рівні 
вивчення природи:  

1 рівень: об'єкти природи розглядаються в них окремо, без 
акцентування уваги на зв'язках між ними. Це важливий рівень, без якого 
неможливі наступні, але і ним не можна обмежуватися. 

2 рівень: об'єкти природи розглядаються в їхньому взаємозв'язку. 
Увага акцентується на тому, наприклад, чим харчуються ті або інші 
тварини, будуються відповідні ланцюги живлення й т.п. 

3 рівень: це рівень, коли розглядаються не тільки предмети природи, 
а й процеси. Інакше кажучи, це саме той рівень, коли знання екологічних 
зв'язків допомагає пояснити явище учням. 

Зв'язок між живою й неживою природою полягає в тому, що повітря, 
вода, тепло, світло, мінеральні солі є умовами необхідності для життя 
живих організмів. Зв'язок цей виражається в пристосуванні живих істот до 
середовища існування. Між живою й неживою природою існують зв'язки й 
зворотного характеру, коли живі організми впливають на оточуюче їх 
неживе середовище. Дуже цікаві зв'язки між тваринами  й рослинами. 
Також велике значення мають зв'язки між людиною й природою. Вони 
проявляються, насамперед, у тій різноманітній ролі, що природа відіграє в 
матеріальному й духовному житті людини. 

Цільові настанови навчальних предметів початкової школи 
спричиняють необхідність їхнього використання для виховання молодших 
школярів у дусі любові й дбайливого відношення до природи. На основі 
змісту всіх навчальних предметів формуються провідні ідеї й поняття, що 
становлять ядро екологічного навчання й виховання в початковій школі. 
На основі нагромадження фактичних знань, які одержуються з різних 
предметів, молодші школярі підводяться до думки (ідеї), що природа – 
середовище й необхідна умова життя людини: у природі він відпочиває, 
насолоджується красою природних об'єктів і явища, займається спортом, 
трудиться; з неї він одержує повітря, воду, сировину для виготовлення 
продуктів харчування, одягу й т.д. 

Виховання у школярів відповідального відношення до використання 
й збільшення природних багатств може виразитися в наступних справах 
учнів початкової школи: дотриманні культури поводження в природі, 
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вивченні й оцінки стану природного оточення, деяких елементах 
планування по благоустрою найближчого природного оточення 
(озеленення), виконанні посильних трудових операцій по догляду за 
рослинами, їхньому захисту. 

Найважливіша ідея, закладена в зміст екологічного навчання й 
виховання в молодшій школі – ідея цілісності природи. Знання про зв'язки 
в природі важливі як для формування правильного світорозуміння, так і 
для виховання відповідального відношення до збереження об'єктів 
природи, що перебувають у складних взаємозв'язках один з одним. 
Розкриття харчових зв'язків у живій природі, пристосованості живих 
організмів до середовища існування, до сезонних змін у природі, впливу 
людини на життя рослин і тварин пронизує зміст всіх уроків 
природознавства і є спонукальним засобом для того, щоб молодші школярі 
усвідомили необхідність обліку й збереження природних взаємозв'язків 
при організації будь-якої діяльності серед природи. 

Надзвичайно важлива для реалізації патріотичного аспекту 
екологічного виховання ідея, закладена в програмі уроків читання: 
охороняти природу – значить охороняти Батьківщину. Для кожної людини 
поняття Батьківщина пов'язане з рідною природою. Озера й блакитні ріки, 
золоті хлібні поля й березові гаї – все це з дитинства знайомі картини 
природи рідного краю під впливом літературних творів зливаються в 
молодшого школяра в єдиний образ Батьківщини. І почуття 
відповідальності за свою країну ототожнюється з почуттям 
відповідальності за її природу: берегти природу, її багатства, красу й 
неповторність - значить берегти свій будинок, свій край, свою 
Батьківщину. 

Провідні ідеї змісту екологічного навчання в початковій школі 
створюють основу для навчання й розкриття як загальних, так і деяких 
часток понять про взаємодію людини й природи. 

У міру вивчення тем про природу на уроках природознавства й 
читання поняття «природа» поступово збагачується, наповнюючись 
конкретним змістом: знанням про об'єкти і явища природи, природних 
співтовариствах і ландшафтах. Потрібно сказати, що визначено для 
вивчення досить широке коло самих різних об'єктів і явищ природи. 
Знання цих об'єктів і явищ дозволяє учням досить добре орієнтуватися в 
навколишньому світі й готовить базу для вивчення основ наук у середніх і 
старших класах загальноосвітньої школи. 

До числа найважливіших понять, обов'язкових для екологічного 
навчання школярів, належить поняття людини як біосоціальної істоти, 
кровно зв'язаної із середовищем існування, хоча й такої що змогла 
перебороти свою повну залежність від несприятливих природних умов і 
явищ. При вивченні в початковій школі питань, пов'язаних з людиною, її 
здоров'ям, відпочинком і працею, учнів підводять до думки, що для його 
нормального життя потрібні сприятливі природні умови, які потрібно 
зберігати й множити. 
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Очевидно, що учнів початкової школи важко підвести до 
усвідомлення цієї ідеї у всій її повноті, однак деякі елементи знань про 
зв'язок людини із природним оточенням вони одержують. 

Більшу пізнавальну й виховну роль у формуванні дбайливого 
відношення молодших школярів до природного середовища грає розкриття 
терміна «охорона природи» як діяльності, спрямованої на збереження й 
збільшення природних багатств. Сутність поняття «охорона природи», на 
жаль, не конкретизується стосовно до вікових можливостей молодших 
школярів, як відносно розуміння, так і організації участі в практичній 
діяльності, хоча й передбачається змістом. 

Зміст моральних норм і правил поведінки людини в природному 
оточенні розкриваються перед дітьми поступово, у міру вивчення питань 
охорони конкретних об'єктів природи. На доступних, наочних прикладах 
учаться розуміти що можна, а що не можна робити в природі, щоб не 
викликати небажаних наслідків. 

Необхідним елементом формування дбайливого відношення до 
природи є цілісний аспект, що розкриває різноманітну роль природи в 
житті людини, є найважливішим мотивом охорони природи. Так, при 
навчанні читанню підкреслюється естетична сторона охорони природи 
рідного краю, розвивається вміння учнів естетично сприймати красу 
природи. Це ж завдання вирішується при навчанні образотворчому 
мистецтву. У той же час, на уроках трудового навчання й природознавства 
частина питань по охороні природи розглядається тільки з позиції 
«корисності», що при однобічному впливі на дітей може привести до 
формування в них утилітарно-споживчого відношення до природи. У 
зв'язку із цим очевидна необхідність використання в екологічному 
навчанні й вихованні молодших школярів міжпредметних зв'язків для того, 
щоб показати дітям красу природи, її пізнавальну, оздоровчу й практичну 
діяльність, побудити в них прагнення берегти її як джерело краси, радості, 
натхнення, як умову існування людства. 

Найважливіший компонент екологічного виховання – діяльність 
молодших школярів. Різні її види доповнюють один одного: навчальна 
сприяє теорії й практиці взаємодії суспільства й природи, оволодінню 
прийомами причинного мислення в області екології; гра формує досвід 
поняття екологічно доцільних рішень, суспільно-корисна діяльність 
служить придбанню досвіду прийняття екологічних рішень, дозволяє 
внести реальний вклад у вивчення й охорону місцевих екосистем, 
пропаганду екологічних ідей. 

Успіх екологічного виховання й навчання в школі залежить від 
використання різноманітних форм роботи, їхнього розумного сполучення. 
Ефективність визначається також наступністю діяльності учнів в умовах 
школи й умовах навколишнього середовища. 

У курсі природознавства приділяється велика увага формуванню 
знань учнів правил індивідуальної поведінки в природі. Учням 
роз'яснюється, що дотримання правил поведінки при спілкуванні із 
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природою – одна з найважливіших мір охорони природи. Важливим 
прикладом формування в учнів знань про правила поведінки в природі є 
вправи із застосування цих правил на практиці, на предметних уроках, 
уроках-екскурсіях, на уроках трудового навчання, читання. По 
природознавству проводяться екскурсії з метою ознайомлення й вивчення 
поверхні й рослинності навколишньої місцевості, виявлення їхніх 
особливостей. Але вся робота лише тоді вплине на почуття й розвиток 
учнів, якщо в них буде свій власний досвід спілкування із природою. Тому 
велике місце в системі роботи з виховання любові до природи повинні 
зайняти екскурсії, прогулянки, походи. Вони можуть бути пов'язані з 
вивченням програмного матеріалу, носити краєзнавчий характер, можуть 
бути просто присвячені знайомству із природою. Але варто мати на увазі, 
що в процесі екскурсій у природу ми повинні вирішувати й завдання 
естетичного виховання. 

К. Д. Ушинский писав: «А воля, а простір, природа, прекрасні околиці 
містечка, а ці запашні яри й палахкотливі поля, а рожева весна й золотава 
осінь хіба не були нашими вихователями? Кличте мене варваром у 
педагогіці, але я виніс із вражень мого життя глибоке переконання, що 
прекрасний ландшафт має таке величезне виховне значення в розвиток 
молодої душі, з якої важко суперничати впливу педагога». 

Не так це легко - навчити учня зауважувати прекрасне в природі. 
Насамперед, це повинен бачити й відчувати сам учитель. Звичайно 
охорону природи зводять лише до питань про зелені насадження. Її ж 
потрібно розглядати набагато ширше. Під час екскурсій, прогулянок по 
околицях діти можуть зустрітися, наприклад, із забрудненими джерелами. 
Очистити джерело від сміття - справа рук кожного. Надзвичайно важливо 
навчити дітей самих шукати такі корисні справи. Перед екскурсією на 
природу вчитель допомагає дітям організувати робочі групи, кожна з яких 
одержує своє завдання. Важливо, щоб у всіх групах були й діти, які вже 
добре знайомі з особливостями природи свого краю, і діти, що не 
проявляють до них інтересу. Таке сполучення дасть можливість у процесі 
роботи обмінюватися знаннями. Організація виконання завдань може бути 
різна. В одному випадку члени групи виконують різні завдання: одні 
збирають для колекції рослини, інші - гірські породи. У класі 
організовуються виставки зібраних на екскурсіях колекцій, гербаріїв, 
малюнків і т.д. 

Одним із завдань екологічного навчання є теоретичне освоєння 
школярами знань про природу, про її цінності, діяльність людини, про 
екологічні проблеми й шляхи їхнього вирішення на виробництві, у побуті, 
у процесі відпочинку (включаючи екологічні норми й правила поведінки) і 
т.д. Це завдання вирішується головним чином у процесі самоосвіти, на 
заняттях кружка або шкільного клубу по охороні природи. Тут є всі 
необхідні умови для ефективного педагогічного керування процесом 
теоретичного засвоєння екологічних знань. 
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Хочеться звернути увагу на сполучення таких форм організації 
роботи, як гурток – шкільний клуб (екологічного напрямку). Як правило, 
учні активно займаються в гуртках із природоохоронною тематикою. 
Шкільний клуб орієнтований переважно на пізнавальну й найпростішу 
практичну діяльність учнів. Розробка екологічно грамотних проектів 
пристрою шкільної ділянки, екологічної стежки, маршрутів екологічних 
експедицій по рідному краї, участь в організації й здійсненні їх із 
залученням школярів молодших класів, шкільних тематичних вечорів, 
виставок, дня навколишнього середовища - вся ця діяльність може бути 
успішно організовані в шкільному клубі. 

Іншим завданням екологічного навчання є придбання учнями досвіду 
цілісних організацій і висновків. Найбільше успішно це завдання 
вирішується в процесі оволодіння школярами практичними вміннями по 
вивченню стану природного середовища, цілей і характеру діяльності в ній 
людини, виявленню й оцінці її результатів. Тут украй важливий 
взаємозв'язок діяльності учнів у природі й умовах школи. 

Завданням екологічного навчання є оволодіння учнями трудовими 
вміннями по захисту, відходу й поліпшенню навколишнього середовища. 
Ця діяльність опирається на теоретичні знання, отримані школярами на 
уроках, у процесі самоосвіти. 

Зміст екологічно орієнтованої трудової діяльності учнів залежить від 
вікових особливостей хлопців. Школярам початкових класів доступні такі 
практичні справи: розвішування пташиних будиночків, годівниць; 
регулярний збір корму для птахів і їхня годівля, посадка й догляд за 
рослинами; догляд за тваринами живого куточка й т.д. 

Успіх екологічного навчання багато в чому визначається 
зацікавленою участю всього або більшої частини педагогічного колективу 
школи в організації екологічно спрямованої діяльності учнів. 

Висновок 
Проблема екологічного виховання й утворення існувала, і буде 

існувати протягом розвитку суспільства. Правильне екологічне виховання 
дозволить надалі запобігти багато екологічного проблем людства. Саме в 
молодшому шкільному віці дитина одержує основи систематичних знань; 
тут формуються й розвиваються особливості його характеру, волі, 
морального вигляду. Якщо у вихованні дітей упущене щось істотне, то ці 
пробіли з'являться пізніше й не залишаться непоміченими. Постановка 
мети й завдань екологічного виховання дозволила визначити зміст 
виховного процесу. Виділено основні етапи сутності процесу виховання, 
тенденції й форми екологічного виховання. Для кожної форми виділені 
основні критерії ефективності: масовість, стабільність, уміння 
застосовувати екологічні знання. Показниками вихованої особистості 
служать: екологічні знання, уміння, практичні результати, які виражаються 
у виконанні учнями суспільно-корисної роботи з охорони природи. 
Найбільш популярними засобами навчання екології є екскурсії. Вони 
дозволяють виявити природні зв'язки й основні етапи вивчення природи. 
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Хочеться сподіватися, що екологічне виховання одержить 
подальший розвиток, і будуть виправлені недоліки вчителів і навчальних 
методик, які відіграють немаловажну роль у вихованні молодших 
школярів. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Мета і завдання екологічного виховання. 
2. Поняття екології та екологічного виховання. 
3. На яких принципах ґрунтується екологічне навчання? 
4. Охарактеризуйте рівні вивчення природи. 
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Корягіна Н.В. 
Лекція 16. Захисні властивості крові. Імунні процеси в організмі 

 
Мета: висвітлити сучасний стан досліджень та розглянути 

методичне значення викладання теми „ Захисні властивості крові ", 
ознайомитись з будовою та властивостями імунної системи організму , 
розглянути поняття імунної відповіді. 

План: 
1. Анатомія імунної системи 
2. Антитіла, антигени: будова та властивості 
3. Проти інфекційний імунітет 
а) відповідь на бактеріальні інфекції 
б) відповідь на вірусні інфекції 
в) вакцини 
4. Неадекватні реакції організму, анафілаксія та алергія 
5. Імунодефіцити, синдром набутого імунодефіциту 
6. Інфекційні захворювання, їх попередження та боротьба з ними. 
 
1. Анатомія імунної системи 

Імунна система складається з клітин, які об’єднуються в лімфоїдні 
тканини та органи. Імунні клітини утворюються в первинних лімфоїдних 
органах: кістковому мозку і тимусі, тут відбувається утворення та дозрівання 
лімфоїдних клітин, в ембріональному стані таку функцію виконує печінка. 

Зрілі лімфоїдні клітини мігрують у вторинні лімфоїдні органи: 
мигдалини, апендикс, Пеєрові бляшки, селезінку. 

Імунні клітини – лімфоцити – це досить специфічний тип клітин, які 
при кровотворенні дуже рано відокремлюються від клітин крові. 
Морфологічни вони однорідні, але відрізняються за своїми функціями. 2 
головні типи лімфоцитів: Т-лімфоцити, В-лімфоцити. 

Т-лімфоцити після утворення в кістковому мозку проходять дозрівання 
в тимусі. Виконують функцію розпізнавання АГ, цитотоксичного знищення 
інфікованих клітин, регуляція імунної відповіді. 

В-лімфоцити – дозрівання відбувається у Бурсі Фабриціуса в птахів, у 
ссавців – червоний кістковий мозок. Функція – продукція АТ, а також 
специфічне представлення АГ Т-лімфоцитам. 

Як Т-, так і В-лімфоцити несуть на своїй поверхні АГ-специфічні 
рецептори, але тільки В можуть синтезувати ці рецептори у розчин у вигляді 
АТ. 

Клітини імунної системи: майже всі клітини крові. 
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Стовбурова клітина крові 

      
   Мієлоїдний ряд   Лімфоїдний ряд 
– Еритроцити     – Лімфоцити (В і Т) 
– Тромбоцити     – Природні кілери 
– Гранулоцити 
  еозинофіли 
  базофіли 
  нейтрофіли 
  тучні клітини 
– моноцити 
  макрофаги 
  дендритні клітини 
 
Вроджений імунітет представлений клітинами мієлоїдного ряду. 
Імунна пам’ять – при кожному наступному потраплянні чужорідних 

субстанцій до організму імунні реакції розвиваються більш потужно. 
Функції клітин імунної системи: 

1. фагоцитоз 
2. позаклітинне травлення 
3. здатність індукувати апоптоз 
4. лізис клітин мішенкй 
5. регуляція імунних реакцій 
6. індукція запальних реакцій 

     
Клітини вродженого імунітету: 

1. Гранулоцити 
- нейтрофіли (мікрофаги). Здатні до фагоцитозу, відразу готові до захисту. В 
крові просто подорожують по кров’яному руслі (де знаходяться 1 год.). 
Вони контролюють клітини на наявність локального запалення. На 
нейтрофілах є молекули адгезії, які визначають безпосередню взаємодію 
клітин між собою. Їх види: селектини Е, Р, L. Це молекули на клітинах, які 
мають 1 лектиновий домен (лектини – це речовини, що здатні зв’язуватись з 
молекулами залишків цукрів). Використовуються для забезпечення 
міжклітинної адгезії, взаємодіють із залишками глюкопротеїдів. 

- еозинофіли виконують функцію позаклітинного перетравлення патогенів 
(гельмінтів, грибів, простіших) 

- базофіли ініціюють запалення, яке супроводжується болем, підвищенням 
температури, почервонінням і набряком. 

- Тучні клітини 
Слизової тканини (менш активні) та сполучної тканини 
Ig E синтезують плазматичні клітини, які на поверхні тучних клітин 

зв’язуються з рецептором, при цьому відбувається екзоцитоз – гранули 
виходять на поверхню. 
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2. Моноцити. Клітини – санітари (звільняють від уламків, залишків 
патогенів, ініціюють процес специфічної імунної відповіді). 

Це клітини пізнього запалення, мігрують через 10-14 год. після початку 
запального процесу, у зоні запалення перетворюються на макрофаги, які 
мають потужні системи для знищення бактерій та клітин вражених 
апоптозом. Дендритні клітини ініціюють специфічний імунітет. 

Лімфоїдні органи 
Тимус складається із декількох долей, кожна з яких має коркову та 

мозкову частини (зони). Основу їх складають епітеліальні клітини, що 
синтезують гормони тимуса – ростові фактори, необхідні для дозрівання та 
диференціювання Т-лімфоцитів. В корковій зоні знаходяться «клітини-няні» - 
великі епітеліальні клітини з багатьма відростками, які утворюють мережу, 
крізь яку в процесі дозрівання мігрують Т-лімфоцити. На кордоні коркової та 
мозкової зони знаходиться шар макрофагів. У мозковій зоні  - дендритні і 
епітеліальні клітини. Т-лімфоцити із кісткового мозку поступають у коркову 
зону тимуса. Там проходить перший етап позитивного відбору, загиблі 
клітини, що не пройшли перших пунктів контролю, знищуються шаром 
макрофагів. Остаточне дозрівання Т-лімфоцитів відбувається в мозковій зоні, 
звідки вони зрілими виходять на периферію. 

Лімфатичні вузли теж мають коркову, пара кортикальну та мозкову 
зони. Лімфоцити входять в лімфовузли крізь синуси із ретикулярних клітин і 
рухаються від коркової до мозкової зони звідки виходять назовні. В 
лімфовузлі В- і Т-клітини розділені по компарментах. В-клітини знаходяться 
переважно в корковій зоні, де утворюють первинні і вторинні фолікули. Саме 
тут утворюються зародкові центри, де відбуваються процеси соматичних 
мутацій, відбору і утворення клітин пам’яті. Т-лімфоцити знаходяться в пара 
кортикальній зоні. Плазматичні клітини, утворені в результаті 
диференціювання і дозрівання В-клітин, виходять із лімфовузлів крізь 
мозкові синуси. 

Селезінка теж вкрита капсулою і складається із червоної та білої 
пульпи. Червону пульпу складають еритроцити та макрофаги. Серед червоної 
пульпи знаходяться ділянки білої пульпи, яку складають лімфоїдні клітини. 
Кожна ділянка білої пульпи має крайову зону, де містяться В-клітини, 
фолікули, і утворюються зародкові центри, та серединну область, де 
містяться Т-лімфоцити. Плазматичні клітини знаходять у крайовій зоні між 
червоною та білою пульпою. 

Лімфоїдна тканина слизових оболонок – це дифузні групи клітин: 
лімфоцитів, макрофагів, що знаходяться в легенях, кишечнику, апендиксі, 
складають Пеєрові бляшки та мигдалини. Вони розташовані впорядковано, 
утворюючи В- і Т-зони. 

 
Форми імунної відповіді: гуморальна, тобто опосередкована АТ, 

клітинна – опосередкована клітинами, що знищують інфіковані або 
видозмінені клітини власного організму чи трансплантата. 
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Розрізняють первинну та вторинну імунні відповіді. Первинна 
розвивається після першої зустрічі організму з АГ, вторинна – після 
повторної імунізації. Первинна має довгу латентну фазу і невисокий рівень 
АТ чи цитотоксичних клітин, що швидко знижується. АТ первинної відповіді 
відносять переважно до IgМ. Вторинна відповідь розвивається значно 
швидше, має більш високий рівень АТ чи цитотоксичних клітин, що 
утримується на протязі місяців. АТ вторинної відповіді відносять до класу 
IgG. В основі такої різниці первинної та вторинної відповіді лежить феномен 
імунної пам’яті. Її основою є утворення клітин пам’яті (В- і Т-лімфоцитів),які 
на відміну від звичайних лімфоцитів живуть в організмі роками і здатні 
швидко реагувати на повторне вторгнення АГ. Тому імунітет може 
зберігатися на протязі всього життя. 

Фази імунної відповіді: 
1. Процесинг та представлення АГ імунним клітинам, виконується 
дендритними клітинами та макрофагами (неспецифічно) чи В-лімфоцитами 
(специфічно). 

2. Розпізнання АГ, виконується Т-лімфоцитами 
3. Ефекторна фаза, спрямована на знищення АГ, виконується АТ, що 
продукуються активованими В-лімфоцитами чи цитотоксичними Т-
лімфоцитами. 

Корінна ознака імунної відповіді від інших форм захисту організму – 
це її специфічність. На молекулярному рівні це означає, що мол. АГ і 
рецептори В- і Т-клітин взаємно компліментарні, тобто підходять один до 
одного як ключ до замка.не зважаючи на спільний принцип 
компліментарності Т- і В- лімфоцити впізнають АГ по-різному. В-клітини у 
розчиненому вигляді, а Т лише у комплексі з білками головного комплексу 
гістосумісності. 

Спілкування імунних клітин: шляхом безпосереднього контакту  та за 
допомогою розчинних факторів – цитокінів. Цитокіни – це те, що з’єднує між 
собою імунні клітини і інші системи організму в першу чергу імунної та 
ендокринної. 

 
2. Антитіла, антигени: будова та властивості 

Антиген – функціональне поняття, ним може бути будь-яка речовина, 
що здатна викликати імунну відповідь. 

Потужними АГ є білки, оскільки більшість процесів імунного 
розпізнання – це білок-білкові взаємодії. Білковими і пептидними АГ є 
токсини бактерій та змій, білки вірусів. Добре розпізнаються вуглеводи, що 
входять до складу клітинних стінок бактерій. Більшість мембранних білків – 
це глюкопротеїди, тому АГ груп крові є полісахаридами. Нуклеїнові кислоти 
стають імуногенними лише у комплексі з білками. 

Класифікація АГ: 
1. повні та неповні (гаптени). Антигенна специфічність – це здатність 
комплементарно зв’язуватись із АГ-специфічними рецепторами В і Т-
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клітин. АГ можуть бути пептиди, АК, вітаміни, іони металів. Але якщо 
ввести до організму одну з цих низькомолекулярних речовин імунної 
відповіді не відбудеться. Таку АГ називають неповними або гаптенами. 
Гаптени викликають імунну відповідь тільки після кон’югації з 
високомолекулярними носіями. 

2. Розчинні та корпускулярні. Розчинні (чужорідні білки, токсини, продукти 
деградації вірусів та бактерій) і корпускулярні (бактерії, віруси, чужорідні 
еукаріотичні клітини) викликають різні форми імунної відповіді. 

3. Т-залежні та Т-незалежні. Т-залежні АГ, їх більшість, потребують участі 
у своєму розпізнанні Т-лімфоцитів. Деякі АГ, що містять фрагменти, які 
багато разів повторюються (полісахариди бактерій), здатні давати достатній 
сигнал В-лімфоцитам без участі Т, і називаються Т-незалежними, вони 
викликають тільки синтез АТ. 

4. Тканинні АГ , комплекс АГ, притаманних певному організму чи тканині, 
базується на різних фізіологічних функціях органів, що визначає їх певну 
біохімічну особливість. 

5. Пухлинні АГ- це специфічні розчинні чи асоційовані з клітинами речовини, 
що з’являються в організмі під час пухлинного росту. 

 
Антитіла – це білкові молекули, що утворюються на відповідь до АГ і 

здатні специфічно його зв’язувати. 
Молекула АТ складається із двох типів поліпептидних ланцюгів: 

важких (Н) і легких (L). Важкі ланцюги поділяють на класи: α, µ, γ, δ, ε – і 
відповідно розрізняють 5 класів імуноглобулінів: Ig A, Ig М, Ig G, Ig D, Ig Е. 
Ланцюги з’єднані між собою дисульфід ними зв’язками. Їх зосереджено 
переважно у шарнірній ділянці чи «талії» молекули. 

Функції різних класів імуноглобулінів: 
Ig М 
Таку будову мають антиген-специфічні рецептори В-клітин. Після 

активації В-лімфоцити спочатку секретують пентамерний Ig М, а потім 
переключаються на Ig G чи інші  класи імуноглобулінів. Таким чином, Ig М є 
першим бар’єром на шляху інфекції. Він має високу спорідненість до АГ, і 
завдяки своїй пентамерній формі може одночасно зв’язати 5 молекул АГ. 
Також завдяки олігомерності легко викликає аглютинацію (злипання) 
мікробіальних клітин, що сприяє їх знищенню макрофагами. 

Ig G 
Це головний клас сироватки АТ при вторинній імунній відповіді. 

Проходить крізь плаценту, тому у перші тижні життя Ig G матері є головним 
засобом захисту новонародженого від інфекції. Міститься також у молозиві. 
Діагностичне значення – збільшення концентрації до патогенну говорить про 
те, що хвороба переходить в хронічну форму або після інфекції імунітет 
зберігається і може бути зумовлений імунологічною пам’ятю. Протизапальна 
функція – перехвачування АГ і не виникає запальний процес. 

Ig A  
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Міститься переважно у секретах слизових оболонок: слині, сльозах, 
поті, молозиві, секретах легенів, шлунково-кишкового тракту, сечостатевих 
органів. Існує у вигляді димеру. Головна функція – нейтралізація патогенів на 
слизовій оболонці.  

Ig Е 
Міститься у сироватці крові, концентрація невелика. Основна функція 

– індукція гострої реакції запалення шляхом звільнення медіаторів запалення 
із тучних клітин. Цей процес запускається після взаємодії Ig Е з АГ. В нормі 
медіатори запалення викликають приток у місце інфекції АТ Ig G, 
комплементу, нейтрофілів, що сприяє подоланню інфекції.  Однак у цьому 
механізмі трапляється збій, і тоді організм починає раптово відповідати надто 
сильно, неадекватно, на якийсь незначний і не небезпечний АГ типу пилку 
рослин чи бджолиної отрути. Тоді виникає алергічна реакція: анафілактичний 
шок, сінна лихоманка, бронхіальна астма. Ig Е – головні медіатори алергії. 

Ig D 
Існують тільки у мембранозв’язаній формі у вигляді рецепторів В-

лімфоцитів. 
    Транспорт АГ в лімфоїдні органи 

Активний шлях 
(обумовлений дендритними 

клітинами) 

пасивний транспорт (з 
током лімфи чи крові; АГ в 
нативному вигляді, вільний чи в 
комплексі з АТ) 

В лімфоїдні органи потрапляє 1% АГ, всі інші знищуються 
неспецифічним захистом. 

 Дендритні клітини 
(клітини Лангергарса) + АГ 

 
В дендритній клітині після поглинання АГ утворюється фагосома, в 

якій є фермент катепсин, що розщеплює АГ, сюди ж поставляється 
синтезовані в ЕПР молекули головного комплексу гістосумісності, в 
фагосомі вони зв’язуються з фрагментами АГ і транспортуються назовні де 
вони будуть у комплексі з АГ. 

В лімфатичному вузлі дендритна клітина потрапляє в Т-зону, витягує 
свої відростки і називається інтердегітальною дендритною клітиною, на 
поверхні якої є процесований АГ. 

АГ (макропіноцитоз) 
Вуалевидна 
клітина 

Лімфоїдний 
орган 
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Вловлювання Т-клітин лімфатичним вузлом. 
Дендритна клітина за допомогою IL1 та IL8 робить локальне запалення 

в лімфатичному вузлі, ці IL впливають на ендотелій венули, збільшується 
експресія молекул адгезії і всі лімфоцити починають протікати через цю 
венулу → розпізнавання АГ активація Т-клітини проліферація (7 поділів) Т-
хелпера, який з кожним поділом дозріває до ефекторної клітини, частина Т-
хелперів мігрує у кров для контролювання периферії. Т-хелпер активує В-
клітину, яка утворює зародковий центр. 

В зародковому центрі. В темній зоні відбувається проліферація В-
клітин. Фолікулярна дендритна клітина сорбує на себе пасивнопотрапивший 
АГ у нативному вигляді. В- клітини із темнової зони мають розпізнати АГ на 
ФДК, яка захищає їх від апоптозу. Виживуть лише ті клітини, які мають 
найбільшу специфічність рецепторів (АТ) на своїй поверхні. 

Тоді відбувається диференціація В-клітин у клітини памяті 
(плазматичні), які переходять у мантію де синтезують АТ. 

3. Міграція лімфоцитів. Молекули адгезії. 
Утворення лімфоцитів починається в кістковому мозку, тобто на 

внутрішній поверхні трубчастих кісток. Там відбувається розподілення на 
лімфоїдні та мієлоїдні попередники. Вони залишають кістковий мозок із 
венозною кров′ю, проходять крізь серце і переходять до артеріальної крові. 
Попередники Т-лімфоцитів мігрують до тимуса, де диференціюються. З 
артеріальною кров′ю Т- і В-лімфоцити потрапляють до вторинних 
лімфоїдних органів і периферичних тканин. Обмін між кровоносними та 
лімфоїдними судинами відбувається на рівні лімфовузлів. Лімфоцити 
входять до лімфовузла  із кровоносних судин крізь венули високого 
ендотелію, а виходять крізь медулярні синуси. Лімфоїдні судини 
об’єднуються в грудний лімфоїдний протік, який впадає в підключичну вену. 
Таким чином лімфоцити знову потрапляють до венозної крові і коло 
циркуляції замикається.Вийшовши із кісткового мозку і тимусу, лімфоцити 
заселяють вторинні лімфоїдні органи, де й знаходяться до імунної відповіді. 

Після втручання АГ дендритні клітини транспортують його до 
найближчого лімфоїдного органу, де відбувається активація Т- і В-
лімфоцитів і їх взаємодія. Активовані клітини мігрують до осередку 
запалення чи інфекції. І нарешті утворені клітини пам’яті мають 
розподілитися по всій імунній системі. 

Процес міграції лімфоцитів із судин до тканини складається із таких 
етапів: 
- приєднання до судини (селектини)  
- катіння по стінці судини (селектини) 
- активація – експресія додаткових рецепторів, зміна конформації інтегринів 

(хемокін) 
- проникнення крізь стінку судини за рахунок взаємодії інтегрину з 
відповідним рецептором. 
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АГ, що потрапляє в організм різними шляхами, індукує відповідь у 
різних лімфоїдних органах: 
- АГ їжі впізнаються лімфоцитами Пеєрових бляшок та апендиксу; 
активовані лімфоцити мігрують через мезентеральні лімфовузли у грудний 
проток і кров; 

- АГ, що потрапляють крізь дихальні шляхи (респіраторні інфекції), 
впізнаються язичними, ньобними, глотковими мигдалинами (гланди і 
адениїди), підглоточними лімфовузлами і лімфоїдною тканиною легенів; 

- АГ, що потрапили через шкіру, відносяться до найближчих лімфовузлів; 
- За знищення генералізованої інфекції в крові відповідає селезінка. 

 
4. Протиінфекційний імунітет 
а) відповідь на бактеріальні інфекції 
Бактерії, що потрапляють в організм, зустрічаються спочатку силами 

неспецифічного захисту і до імунними (природними кілерами) АТ. АТ 
опсонізують бактерії і сприяють їх фагоцитозу макрофагами. Активовані 
макрофаги продукують ІЛ., що сприяє розвитку Тх і включає клітинну гілку 
імунітету. 

Природні АТ також утворюють з бактеріями і продуктами їх ЖТД 
імунні комплекси, що зв’язуються базофілами, тучними клітинами і Т-
клітинами і викликають продукцію ІЛ., який сприяє включенню гуморальної 
ланки імунітету. Функції АТ в анти-бактеріальному імунітеті: 

- зв’язування і нейтралізація токсинів. 
В сироватці містяться Ig М, Ig G, в слизових оболонках Ig A, які 

запобігають адгезії бактерій до слизових оболонок. Ig Е, які зв’язують 
відповідні АГ, взаємодіють із тучними клітинами і сприяють звільненню 
медіаторів запалення, що в свою чергу сприяє міграції у місце запалення 
лімфоцитів. 

Отже, бактеріальна інфекція включає як клітинні, так і гуморальні сили 
імунітету. Якщо бактерія не паразитує всередині клітин, то для її знищення 
досить неспецифічних і гуморальних механізмів. 

б) відповідь на вірусні інфекції 
Віруси розмножуються всередині інфікованих клітин, тому головним 

засобом боротьби із вірусною інфекцією є клітинний імунітет. АТ ефективні 
на тих стадіях коли вірус ще не потрапив у клітину, вони нейтралізують вірус 
і запобігають його зв’язуванню з клітинами. На цьому принципі ефективним 
є вакцинація проти вірусів корі, паротиту, поліомієліту. АТ виступають як 
допоміжний засіб для знищення вірусних залишків при клітинному імунітеті 
і можуть також сприяти лізису заражених клітин. Знищення заражених 
клітин виконують макрофаги, природні кіллери і цитотоксичні Т-лімфоцити. 

Імунізація мертвим вірусом призводить до утворення тільки 
гуморального імунітету, в той час як одужання після вірусної інфекції 
призводить до утворення цитотоксичних клітин пам’яті. Велику проблему 
представляє швидка видозміна вірусів, що заважає створенню ефективних 
вакцин, наприклад, проти вірусу грипу. 
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в) вакцини 
Вакцини є засобом, що дозволяє запобігти інфекції шляхом створення 

проективного імунітету, завдяки якому інфекційний агент, потрапивши в 
організм, зустрічається з головною армією захисників. 

Першими вакцинами, запропонованими ще з часів Пастера, були 
атенуйовані вакцини. При цьому в організм вводилися вбиті чи ослаблені 
збудники інфекції (або штами, вірулентні для іншого виду тварин), які часто 
викликали захворювання в слабкій формі і надавали стійкого імунітету. 
Однак такі спроби не завжди були вдалими, наприклад, вакцина Сейбіна 
проти поліомієліту коштувала здоров’я тисячам американських дітей, 
оскільки деякі її партії виявились недостатньо ослабленими. Цей ризик існує 
завжди, окрім того, введення цілого збудника із великою кількістю АГ-
датермінант часто призводить до небажаних побічних, в тому числі 
алергічних реакцій. У ході пошуку спочатку було запропоновано так звані 
субодиничні вакцини, які містили вже не цілий збудник, а тільки його частку, 
що і викликала імунітет. 

З 70-80 рр. по мірі розвитку молекулярно-біологічних методів стали 
використовувати рекомбінантні вакцини. Зараз створення таких вакцин 
відбувається у декілька етапів: 
- визначення положення В-, Т- і цитотоксичних епітопів збудника; 
- синтез олігонуклеотидів, що кодують ці фрагменти; 
- вбудовування цих олігонуклеотидів в гени білків вірусу, який успішно 
використовується для імунізації (напр., вірусу коров’ячої віспи чи 
аденовірусу) або в ген бактеріального білка; 

- індукція синтезу таких химерних білків у бактеріях для отримання 
потрібної кількості антигенного матеріалу. 

Таким чином було створено експериментальну вакцину проти грипу. 
В останні роки набули популярності так звані ДНК-вакцини. 

Виявилось, що якщо в організм внести у вигляді плазміди неметильовану 
ДНК, що кодує певний білковий епітоп, то організм успішно виробляє проти 
цього епітопу як гуморальний, так і клітинний імунітет. 

 
5. Алогенні реакції організму 

Окрім боротьби із інфекційними агентами, імунна система виконує 
контроль за постійним складом власного організму і знищує клітини, що 
підлягли мутаціям, або клітини інших індивідів даного виду, що потрапили в 
організм. 

В природних умовах організм зустрічається з видозміненими своїми чи 
алогенними клітинами у випадках пухлинного росту, заплідненні та 
вагітності. Штучною, але важливою і досить частою ситуацією є 
трансплантація органів і тканин. 

При заплідненні в жіночий організм потрапляють алогенні клітини 
(сперматозоїди), які потенційно можуть бути розпізнані як чужорідні. 
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Очевидно, що природа розробила спеціальні захисні механізми проти такого 
розпізнання, статеві шляхи непроникні для ЦТЛ. Але ці бар’єри не є 
абсолютними, і причиною багатьох випадків безпліддя є наявність в 
організмі жінки антиспермальних АТ, які зв’язують сперматозоїди, 
запобігають їх руху і перешкоджають заплідненню. 

Коли запліднення успішно відбулося, в жіночому організмі починає 
розвиватися плід, який несе генетичну інформацію як матері, так і батька, 
тобто для матері він є до певної міри алогенним трансплантатом. Плацента є 
фізичним бар’єром, крізь який не проникають ЦТЛ і деякі класи АТ. Захист 
не є абсолютним: відомий феномен резус-конфлікту, коли резус – негативний 
організм матері реагує на резус АГ плоду виробкою специфічних АТ. З 
іншого боку АТ матері, які плід отримує спочатку крізь плаценту (Ig G), а 
потім з молозивом (Ig A) є першим засобом захисту новонародженого. 

При пухлинному рості спостерігається поява в крові білків, які 
характерні для стану ембріонального розвитку і які знаходяться в крові 
вагітних (альфа-фетопротеїд, раково-ембріональний АГ). Очевидно, ці білки 
характерні взагалі для процесів інтенсивного росту. Також існує точка зору, 
що при пухлинному рості відбувається диференціонування клітин і 
повернення їх до псевдо-ембріонального стану. 

Штучним засобом стимуляції алогенної імунної реакції є 
трансплантація органів і тканин у межах одного виду. Найбільш поширеним 
типом трансплантації є переливання крові. Система АГ, що розпізнається при 
цьому, це полісахаридні АГ, представлені на еритроцитах. Зараз їх відому 
багато, але головними при розпізнанні залишаються АГ груп крові А, В, О і 
резус-антиген. Для успішного переливання крові принциповим є підбір пар 
донор-реципієнт, сумісних за цими АГ, для запобігання аглютинації. 
Переважно переливають не цільну кров, а тільки еритроцитарну масу, щоб 
уникнути розпізнавання АГ, представлених на інших клітинах крові. 

Необхідно зазначити, що трансплантована кров працює в організмі 
реципієнта лише деякий час, поки не поповняться власні запаси крові. А при 
пересадці тканини чи органа передбачається, що трансплантат буде 
заміщувати власний орган чи тканину пацієнта досить довго, в ідеалі – до 
кінця життя. Розрізняють: 
- аутотрансплантації, коли пересадку роблять в межах одного організму, 
наприклад, пересаджуючи шматки власної шкіри на місця опіків; 

- ізотрансплантації, які між однояйцевими близнюками чи між тваринами 
однієї лінії; 

- алотрансплантації – це трансплантації між різними особинами одного виду; 
- гетеротрансплантації – це міжвидові пересадки органів чи тканин. 
Щоб запобігти відторгненню, перш за все, важливо підібрати максимально 
сумісні пари донор-реципієнт. 

 
6. Неадекватні реакції організму 
а) анафілаксія та алергія 
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До деяких АГ, певних доз і схем імунізації, після повторного введення 
АГ виникає миттєва реакція, що супроводжується набряком, судомами, 
звуженням судин. Реакція може стати летальною, якщо ввести адреналін для 
зняття спазму гладкої мускулатури. Таким чином може розвиватися реакція 
на деякі лікарські препарати - антибіотики, анестетики, - а також на отрути 
комах змій, морських безхребетних. Такий тип відповіді називають 
анафілаксією, або анафілактичним шоком. 

Деякі зовнішні АГ викликають інший тип неадекватної реакції – 
алергію. Проявами алергії можуть бути зуд і почервоніння шкіри, сльози, 
нежить, якщо алерген потрапив до організму через дихальні шляхи (пилок 
квітів, вовна, пил, тютюн) або шкіру (косметика). Алергени їжі можуть 
викликати діарею і блювоту. 

Симптоми як анафілаксії так і алергії пояснюються ефектами дії 
гістаміну, який виділяється тучними клітинами під дією імунних комплексів 
Ig Е з алергеном. Ці агенти і спричинюють локальне запалення у вигляді 
алергічних симптомів.  

Методи запобігання і терапії алергічних захворювань: 
- припинення контекту з алергеном; 
- десенсибілізація: введення алергену іншим шляхом (напр., під шкіру) з 
метою викликати синтез АТ іншого класу (Ig G), щоб вони запобігали 
зв’язуванню Ig Е з алергеном; 

- анти-гістамінні препарати (супрастин, тавегіл, діазолін, кларитин); 
- стероїдні препарати для загального гальмування імунної відповіді. 

 
б) утворення імунних комплексів 
В умовах персистенції АГ (хронічні інфекції) в організмі утворюються 

нерозчинні імунні комплекси, які накопичуються в тканинах і викликають 
гостре запалення. При цьому утворюється висока локальна концентрація 
медіаторів запалення, утворюються мікро тромби, активується діяльність 
макрофагів. 

 
в) патологічні імунні реакції, опосередковані клітинами – 

гіперчутливість уповільненого типу 
Гіперчутливість уповільненого типу – це нормальний тип імунної 

відповіді з утворенням ЦТЛ, але надсильний, що призводить до 
пошкодження нормальних здорових тканин. За таким механізмом 
розвиваються: 
- реакція Манту: при наявності в організмі ЦТЛ до збудників туберкульозу 
введення під шкіру ослаблених мікробактерій призводить до місцевої 
запальної реакції: набряку, почервоніння, зуду; 

- висипання при віспі та корі: у місцях висипань іде інтенсивне винищення 
інфікованих клітинТ-лімфоцитами; 

- контактний дерматит: клітини Лангергарса шкіри представляють АГ 
(косметики, барвники для волосся, деякі хім..сполуки) і на них через 12-15 
годин розвивається клітинна імунна відповідь з набряком і мікопузирками; 
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- укуси комах. 
 
7. Імунодефіцити 

Імунодефіцити можна класифікуваи на первинні (природжені) і 
вторинні (надбані). 

Природжені імунодефіцити можуть порушувати всі специфічного і 
неспецифічного імунітету. Причинами є дефекти певних генів, що 
призводить до дефіцитів у: 
- розвитку мієлоїдних клітин (порушує функції макрофагів і моноцитів); 
-  В-лімфоцитів (недорозвиток, неправильне диференціювання) – призводить 
до відсутності АТ, відповідь на вірусні інфекції розвивається нормально; 

- Т-лімфоцитів (недорозвиток тимуса) – немає реакцій клітинного імунітету. 
- Стовбурових клітин, в такому випадку вражені всі системи імунітету. 

 
Надбані імунодефіцити виникають на протязі життя індивідума під 

дією зовнішніх чинників. Такими чинниками можуть бути: 
- якість живлення, зокрема, рівень заліза, що потрапляє в організм з їжею; 
- вірусна чи бактеріальна інфекція, що може призводити до пригнічення 
імунітету; 

- радіоактивне опромінення (в тому числі ультрафіолетові і рентгенівські 
промені), яке перш за все вражає імунну систему; 

- стрес; 
- кортикостероїди; 
- злоякісні новоутворення; 
- вірусна інфекція, що цілеспрямовано вражає імунну систему (СНІД). 

 
Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) 
На початку 80-х рр. було ідентифіковано хворобу, яку кваліфікували як 

гострий вторинний імунодефіцит. Вона характеризувала зниження всіх 
імунних функцій, і людина гинула від звичайної інфекції, найчастіше 
пневмонії. Паралельно досить часто знаходили ураження НС і злоякісне 
новоутворення – саркому Капоші. 

Було знайдено групу ризику – наркомани, гомосексуалісти. Потім було 
з’ясовано, що СНІД є ендемічною хворобою у країнах Африки, де до 90% 
населення інфіковано. 

Коли коло інфікованих поширилось, виявилось, що вірус може 
передаватися статевим шляхом, через кров (при трансплантації, хірургічних 
втручаннях). 

Збудником є РНК-ретровірус, потрапивши у клітину, він за допомогою 
зворотної транскриптази перетворює свою РНК на кДНК, яка і вбудовується 
в геном інфікованої клітини. Транскрипція цієї ДНК призводить до 
утворення нових вірусних часток, які відшнуровуються від поверхні 
інфікованої клітини і заражають нові мішені. Показано що вірус вражає Т-
клітини (Тх) і таким чином вражає загальний стан імунітету. 
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ВІЛ потрапляє у клітину за допомогою свого білка оболонки, який 
синтезується у вигляді попередника gp160, глікозилюється в клітинах-
мішенях і розщеплюється клітинною конвертазою на 2 субодиниці: 
поверхневу і трансмембранну. Субодиниці залишаються нековалентно 
зв’язаними і олігомеризуються в тримери на поверхні вібріону. Зв’язування з 
клітиною виконує поверхнева субодиниця, при цьому трансмембранна 
набуває конфірмаційних змін і опосередковує злиття вірусу з клітиною. 

Вірус може зберігатися у клітинах: 
- у вигляді інтегрованого до клітинної ДНК (активовані Т-клітини, 
макрофаги, клітини пам’ять); 

- у вигляді не інтегрованого до клітинної ДНК (Т-клітини у спокої); 
- у вигляді вібріонів, представлених на фолікулярних дендритних клітинах у 
зародкових центрах лімфоїдних органів. 

Зберігання вірусу в резервуарах у неактивному стані пояснило 
обмежену ефективність антивірусної терапії. Активна відповідь на вірус 
призводить до виснаження імунної системи і припинення імунного 
контролю. 

 
Питання для самоконтролю: 

1. Імунні клітити їх типи. 
2. Що таке антитіло та антиген? Їх властивості. 
3. Транспорт АГ в лімфоїдні органи. 
4. Протиінфекційний імунітет. 
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Корягіна Н.В. 
Лекція 17. Науково – дослідна робота в загальноосвітніх навчальних 

закладах 
 

Мета: розглянути сутність, структуру та зміст науково-дослідної роботи учнів 
у загальноосвітніх навчальних закладах, участь обдарованої учнівської молоді 
у Малій академії наук. 

План: 
1. Науково-дослідна робота. Характеристика, види експерименту.  
2. Формування гіпотези досліджень. 
3. Методичні рекомендації до розробки індивідуального плану дослідно-

експериментальної роботи 
4. Розвиток  дослідницьких здібностей обдарованої учнівської молоді у 

секціях Малої академії наук. 
5. Написання підсумкової науково-дослідної роботи. 
 
1. Науково-дослідна робота. Характеристика, види експерименту.  

У межах нової освітньої парадигми зростають вимоги жо професійної 
компетентності педагога, рівня інтелектуального розвитку його професійної 
культури. 

Зростання соціальної ролі особистості, інтелектуалізація праці, швидка 
зміна технологій в усьому світі вимагають створення умов, за яких 
український народ стане нацією, що постійно навчається. На сучасному етапі 
розвитку освіта розглядається як спосіб оволодіння ефективними засобами 
отримання інформації та набуття навичок самоосвіти. Тому центральним 
завданням модернізації освіти є якісна підготовка і перепідготовка 
педагогічних кадрів до розвитку, навчання, виховання, оздоровлення 
підростаючого покоління. Отже, зростання професійної компетентності 
педагогічних і управлінських кадрів закладів освіти є головною умовою 
ефективності розвитку особистості учня. 

Дослідна діяльність в школах здійснюється якісно та успішно, якщо: 
- її цілі та завдання органічно випливають із реально існуючих у практиці 
закладу освіти протиріч та спрямовані на їх вирішення; 

- педагоги мають достатньо високу інноваційну готовність; 
- керівництво школи спроможне виконувати менеджерські функції відносно 
організації та проведення наукового дослідження; 

- педагоги мають бути спеціально підготовленими до проведення 
експериментально – дослідницької роботи. 

Дослідження в школі можна проводити в різних сферах: управлінській, 
навчальній, організаційній, дидактичній, методичній та ін. тобто, де виникли 
усвідомлені протиріччя, від усунення яких залежить якість освіти. 

Під дослідницькою діяльністю розуміють – оригінальне дослідження в 
галузі природничих чи соціальних наук, культури, освіти, що передбачають 
ретельні, впорядковані пошуки на основі критичного підходу з використанням 



 190

різних прийомів і методів, що залежать від характеру і умов поставлених 
проблем. 

Під науковою роботою розуміють – процеси, за допомогою яких 
постійно поновлюються знання з визначеного предмету чи готуються наукові 
публікації, поширюються праці, розвиваються й вдосконалюються різні 
напрямки наукової та практичної діяльності. 

Дослідження – процес вироблення нових знань, один із видів 
пізнавальної діяльності, що характеризується об’єктивністю, доказовістю, 
точністю, відтворюваність. Має два рівні емпіричний і теоретичний. 

Експеримент – дослід, відтворювання об’єкту пізнання, перевірка 
гіпотези. 

 
Виділяють такі типи експерименту: 
1. Експеримент лабораторний – проводиться в штучних умовах, де 

експериментатор має можливість доцільно обирати параметри, штучно 
створювати такі умови, які б забезпечували наукову чистоту експерименту і 
оптимальне просування дослідника до істини. Лабораторний експеримент має 
великі переваги порівняно із іншими методами педагогіки та психології, 
оскільки дає змогу контролювати умови, які впливають на перебіг 
педагогічних і психологічних процесів, і точно враховувати перебіг цих 
впливів. До його недоліків слід віднести штучність умов і безпосередній чи 
опосередкований вплив дослідника на піддослідного. 

2. Експеримент навчальний – при вивчені природничо-наукових 
предметів (фізика, хімія, біологія) є засобом навчання і змістом освіти. 
Навчальний експеримент – знайомить учнів з одним із основних методів 
природничих наук – з експериментальним методом, формує уміння та навики 
вести експериментальну роботу, пробуджує інтерес до дослідження природи, 
розвиває мислення, активізує сприймання навчального матеріалу, сприяє 
формуванню наукового світорозуміння. Навчальний експеримент в предметах, 
що вивчаються створює певну методичну систему і складається з 
демонстраційних дослідів учителя, спостережень, лабораторних робіт, 
практикумів, практичних робіт, які виконують учні в різних формах, 
розв’язування експериментальних задач. 

3. Експеримент педагогічний – науково поставлений дослід в 
галузі навчальної чи виховної роботи, спостереження досліджуваного 
педагогічного явища в спеціально створених і контрольованих дослідником 
умовах. При цьому встановлюється залежність між тим чи іншим впливом чи 
умовою навчання та виховання і його результатом. Одержання точних і 
вірогідних результатів експерименту педагогічного залежить від теоретичної 
позиції дослідника, вираженій в гіпотезі та методиці дослідження. 

Під технологією  педагогічного дослідження розуміють систему 
(послідовність) взаємопов’язаних методологічних, методичних та 
організаційно-технічних процедур, спрямованих на отримання достовірних 
висновків щодо педагогічного процесу або явища (Рис. 1). 
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Рис. 1. Технологія науково-педагогічного експерименту 

4. Експеримент природний (перехресний та лонгітюдний) – 
досліджувані особи не знають про те, що вивчаються педагогом чи 
психологом. Застосовується для вивчення педагогічних і психічних процесів 
та індивідуальних особливостей особи в звичному оточенні, де проходять 
життя і діяльність даної людини. 

 

2. Формування гіпотези досліджень. 
Одним із найважливіших питань діяльності дослідника є набуття 

методологічних знань та вмінь для подальшої постановки гіпотези. 
Гіпотеза передбачає судження, побудовані на основі визначеної 

системи науково – обґрунтованих висновків, які висуваються для пояснення 
або передбачення фактів, явищ, процесів і зв’язків між ними, а також 
закономірностей їх взаємодій. 

Говорячи про гіпотезу слід, насамперед, розрізняти її розуміння як 
методу (інструменту) наукового пізнання і як структурний елемент наукової 
теорії. 

Гіпотеза дослідження містить в собі висування і наступну перевірку 
припущень. Вона розробляється під час проведення конкретного дослідження 
для розв’язання визначеної проблеми з метою пояснення нових фактів чи 
експериментальних даних. 

Гіпотеза може виступати в ролі особливого методологічного засобу, 
який забезпечує неперервне прогресуюче зростання наукового знання, тобто 
гіпотеза набирає форми одного з відсутніх на даний момент елементів 
наукового знання (ідеї, концепції, теорії, принципу, закону) для тимчасової 
зміни якого вона розроблена. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТ 

Методи Методика Процедура 

Т Е Х Н О Л О Г І Я 
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Отже, можна константувати, що гіпотези виконують функції 
стратегічного методологічного засобу, який забезпечує процес неперервного 
приросту наукового знання. 
1. Гіпотеза дослідження, що виконується в якій-небудь конкретно – 
предметній галузі суворо обмежена темою самого дослідження і може 
існувати лише як інструмент досягнення його конкретної мети. 

2. Гіпотеза дослідження підтверджується безпосередньо експериментальними 
фактами чи даними, здобутими в наукових дослідах, тобто вона відповідає 
вимогам емпіричної перевірки. 

3. В конкретній науковій праці може мети місце тільки одна гіпотеза 
дослідження, оскільки сам процес дослідження і є сукупністю наукових 
процедур та операцій, що забезпечують підтвердження чи спростування 
гіпотези як стратегічного засобу досягнення поставленої мети. 

4. Гіпотеза дослідження не може змінюватись після її розробки, оскільки її 
елементи чи сама гіпотеза мають бути підтверджені чи спростовані в 
результаті завершення досліджень. 

Підтвердження чи спростування основних положень гіпотези знаходить 
своє місце у процесі виконання процедури узагальнення результатів 
досліджень. 

Перелік досліджень методологічного характеру, які може проводити 
школа: 

- виявлення протиріччя новими педагогічними вимогами та методологічними 
установками вчителя; 

- узагальнення та аналіз існуючих світоглядних систем учителів школи; 
- розробка моделі гуманної школи; 
- розроблення моделі інтеграції різних складових навчально – виховного 
процесу школи; 

- особливості функціонування самоорганізуючих систем. 
 

Взаємозв,язок методології, метологія та методик 
Методологія науки    методологічні принципи наукового 

дослідження   методологічна основа педагогічного дослідження   
методи педагогічного дослідження                 методика педагогічного 
дослідження   обробка результатів дослідження  висновки та пропозиції. 

 
3. Методичні рекомендації до розробки індивідуального плану дослідно – 

експериментальної роботи 
1. Формулювання теми (або варіантів тем) з урахуванням реальних 

можливостей для її розробки (інтелектуальні, фінансові, матеріально – технічні 
та ін.). чітке формулювання теми покликане дати відповідь на запитання: « у 
чому суть експерименту, який проводить вчитель? Що конкретно він 
досліджує, що він хоче розробити, який прогресивний досвід створити?» 

2. Обґрунтування теми: які протиріччя практики навчання і виховання 
спонукають розпочати пошук нового або з яких потреб постає необхідність 
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даної дослідно експериментальної роботи. Доведення актуальності (не 
надуманості) теми: 

- об’єктивні потреби життя в обґрунтуванні того чи іншого напрямку роботи 
вчителя, школи в цілому. 

- соціальний заказ, який визначається органами освіти, школою, або самим 
вчителем. 

- інтереси керівників шкіл і педагогічного колективу школи. 
 

3. Визначення об’єкту та предмету дослідно – експериментальної роботи 
Об’єкт дослідження – педагогічний простір та область, в рамках якої 

знаходиться те, що буде досліджуватись (вивчатись): педагогічний або 
учнівський колективи, система виховної роботи у школі (класі), навчально – 
виховний процес, викладання будь – якого предмету, профорієнтація 
школярів. 

Предмет дослідження – це та конкретна частина об’єкту або процесу, 
який зокрема і досліджується (перетворюється).  

4. Формулювання мети дослідно – експериментальної роботи, 
покликане дати відповідь на запитання:  Що вчитель хоче створити 
(перевірити, одержати) в кінцевому результаті дослідно – експериментальної 
роботи: нову методику, класифікацію, нову програму чи навчальний план, 
нову технологію, методичну розробку та ін. Мета роботи починається з 
дієслів: з’ясувати, виявити, обґрунтувати, провести, сформулювати, визначити, 
створити, побудувати.  

5. Завдання дослідно – експериментальної роботи. Завдання – це 
часткова мета. Мета розгортається у комплексі взаємопов’язаних завдань. 
Наприклад, якщо мета – підвищення рівня знань, вмінь та навичок учнів, що 
займаються за новою чи зміненою програмою, то завданнями можуть бути: 

а) проаналізувати нові (змінені) програми у порівнянні з типовими з 
метою визначення нововведень (змінення логіки курсу; включення та 
виключення деяких понять, фактів, законів, закономірностей, теоретичного 
матеріалу і пов’язаних з ним спеціальних знань). 

б) підготувати тексти письмових контрольних робіт, завдань для усного 
опитування, практичних робіт, та ін.,тобто засобів перевірки. 

в) скласти необхідні схеми для обробки і аналізу результатів перевірки. 
До кожного завдання скласти еталон відповіді. 

г) здійснити безпосередню перевірку і аналіз науково – дослідної 
роботи. 

7. Терміни експерименту. Необхідно чітко з’ясувати коли дослідна 
робота починається, на який час розрахована, коли очікуються результати. 
Якщо цього немає, то початковий діагностичний зріз не проводиться і 
неможливо визначити, у чому ж ефективність експериментальної методики у 
порівнянні з традиційними. Якщо йдеться про апробацію нової програми, 
оригінальної методики, то мінімально короткий термін – 1 рік, але враховуючи 
необхідність перевірки відтворення, надійності, стабільності результатів, 
необхідно проводити роботу ще раз (2 роки). 
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8. Етапи роботи – визначення змісту до кожного завдання і термінів її 
виконання, тобто ділення усього експерименту на декілька часових етапів ( 
напр. щонеділі, щомісяця, за четвертями, роками). Визначення етапів 
необхідно і для кращої організації експерименту і для визначення проміжних 
(на кожному етапі) показників виконання завдання. 

9. Експериментальна база. В експерименті може приймати участь вся 
школа, окремі класи, групи дітей. Тут необхідно визначити власне 
експериментальні та контрольні об’єкти для порівняння. 

10. Форма узагальнення результатів експерименту: письмовий звіт, 
текст доповіді, методичні рекомендації, стаття у журналі, брошура, дисертація. 

 

4. Розвиток дослідницьких здібностей обдарованої учнівської молоді у секціях 
Малої академії наук 

Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі є 
надзвичайно важливою. Кожна цивілізована країна дбає про творчий 
потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема, оскільки потребує 
діяльних, обдарованих, інтелектуально розвинених громадян. Мета сучасної 
системи освіти – формування в учнів вмінь самостійно здобувати потрібну 
інформацію, виокремлювати проблеми, шукати шляхи їх розв’язання. 
Пошукова активність є своєрідним внутрішнім генератором, який робить 
людину творчою. Тому розвиток здатності до пошуку, який допомагає людині 
досягти потенційних можливостей у відносинах зі світом та іншими людьми, і 
є головним завданням освітньо-виховних інститутів та суспільства в цілому. 

Великі можливості для творчої самореалізації школярів відкриває 
позашкільна освіта як одна із складових частин системи безперервної освіти, 
спрямована на розвиток здібностей, обдарувань дітей, задоволення їх 
інтересів, потреб у професійному самовизначенні.  

Знання, здобуті в школі, треба енергійно підкріплювати справою, 
науково-практичною роботою. На практиці можна підтвердити відомі факти, 
замислитись, чому саме так, а не інакше, і поставити перед собою нові 
завдання. Залучення учнів до процесу наукового дослідження сприяє 
формуванню самодостатньої компетентної особистості. Дослідницька робота 
змінює світогляд дитини, самооцінку, має значний вплив на формування 
життєвих цінностей (Рис. 3).  
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Програмовий матеріал 

Стимул до поглиблення  
знань з предмета 

Нагромадження інформації 
зацікавленість у її розширенні 

Розширення поля  
креативності 
Вміння застосовувати знання в 
нестандартних ситуаціях, потреба в 
дослідній діяльності 
Залучення до науково 
дослідницької роботи 

Опанування початкових методів 
наукового дослідження 

Застосування сучасних  
методів досліджень 

Високий рівень дослідницьких 
компетенцій, проведення наукових на 

сучасному рівні 
 

Формування творчої особистості з 
потребою в інтелектуальному 

самовдосконаленні 
Рис.3 Послідовність етапів формування компетенцій учнів під час науково-

дослідницької роботи 
 

До профільних позашкільних навчальних закладів, основним напрямом 
діяльності яких є дослідницько-експериментальний, належать малі академії 
наук (МАН). У положенні про МАН України накреслено основні завдання – 
пошук, відбір і розвиток творчих здібностей обдарованих школярів, залучення 
їх до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської роботи, 
інтелектуальне і духовне збагачення молоді, підготовка до активної діяльності 
в різних галузях науки та самовизначення у майбутній професії. Отже, Мала 
академія наук виступає зв’язуючою ланкою між школою, вищими 
навчальними закладами і наукою. Мала академія наук України має 6 відділень, 
які в свою чергу розподіляються на 40 секцій (Рис.4).  

МАН забезпечує реалізацію таких основних стратегій роботи з 
обдарованими дітьми як стратегія “дослідницького навчання” (головною 
метою якого є активізувати навчання, надати йому дослідницького характеру), 
стратегія “проблематизації” (передбачається орієнтація на постановку перед 
школярами проблем різного характеру), стратегія “індивідуалізації” 
(створення умов для повноцінного прояву й розвитку специфічних 
особистісних функцій суб’єктів освітнього процесу). 
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Педагогічний процес у МАН має свої особливості, які відрізняють його 
від навчання в школі. Перш за все це форми проведення занять – лекторії з 
відповідних галузей науки, профільні гуртки, семінарські заняття з 
проблемних питань, індивідуальна науково-дослідна робота. Навчальні 
програми гуртків, секцій, лекторіїв охоплюють такі галузі знань і практичної 
діяльності, які виходять за межі шкільної програми, враховуючи індивідуальні 
інтереси та творчі можливості конкретних дітей.  

 
Рис.4. Наукові відділення Малої академії наук України 

Особливо важливою і перспективною, на наш погляд, є індивідуальна 
робота учнів під керівництвом учених. Організація науково-дослідницької 
діяльності школярів дає їм можливість самостійно та цілеспрямовано 
працювати, розвиває креативне мислення, вдосконалює систему теоретичних 
знань, практичних вмінь та навичок. Для досліджень обирають такі об’єкти та 
явища, які найбільш типово і яскраво відбивають суттєві сторони місцевих 
природних умов, доступні для систематичних і регулярних спостережень, є 
актуальними для сучасної науки, можуть бути використані в навчальному 
процесі для формування й розвитку в школярів наукових понять, логічного 
мислення, пізнавальних інтересів, вдосконалення практичних вмінь і навичок.  

Учні вчаться ретельно проводити дослідження, оволодівають складними 
методами обробки результатів і переконуються: справжня наука не може бути 
надуманою, а результати завжди ґрунтуються на дійсно доведених фактах. 
Крім того, учні вчаться шукати і реферувати наукову літературу, писати звіт, 
захищати свої ідеї, обстоювати власну позицію, брати участь у наукових 
дискусіях. Вони мають можливість обмінюватися досвідом своєї роботи, 
виступаючи на конкурсах-захистах МАН. Це – шлях до створення кращих 
можливостей для самореалізації обдарованих дітей, формування атмосфери 
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наукового спілкування. У майбутньому їм знадобляться набуті знання, 
навички пошукової, дослідницької роботи, вміння самостійно проводити 
експерименти, працювати з науковою літературою. 

Значення дослідницьких робіт школярів важливе у різних напрямах: 
педагогічному (становлення особистості учня-дослідника); 
науковому (цікаві й важливі наукові результати); 
практичному (наприклад, охорона рідкісних рослин, тварин); 
просвітницькому (наприклад, збереження довкілля, профілактика 
захворювань). 

5.Написання підсумкової науково – дослідної роботи 
Підготовка й захист підсумкової письмової роботи є заключним етапом 

науково – дослідної роботи педагогічних працівників та учнів. 
У роботі повинні бути збалансовано представлені теоретичні засади 

проблеми, що дослідження та практичні результати проведеної роботи. 
При висвітленні проблеми необхідно викладати матеріал логічно, 

послідовно, без граматичних та стилістичних помилок; чітко формулювати 
думки. 

Підготовка та написання підсумкової роботи має показати вміння 
педагога – дослідника: 
- використовувати набуті теоретичні знання та практичні навички для 
вирішення певних педагогічних задач; 

- аналізувати літературні, наукові джерела; 
- узагальнювати теоретичні та практичні дані, спираючись на власний досвід 
педагогічної діяльності. 

1. Структура підсумкової роботи 
Титульний лист; список скорочень; зміст; вступ; огляд літератури; 

експериментальна частина; результати та їх обговорення; висновки; список 
використаної літератури; додатки (у разі необхідності). 

Титульний аркуш оформлюється за встановленою формою… 
Список скорочень включає в себе всі скорочення, абревіатури, які 

застосовано у роботі, та їх пояснення. 
Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, 

підрозділів та підпідрозділів, висновків, списку використаної літератури, 
додатків (якщо вони є). Найменування у змісті повинні точно повторювати 
назви розділів у тексті роботи. 

Вступ розкриває сутність теми, має бути лаконічним і не більше 2 
сторінок. Вступ має вводити в коло питань, яким присвячена робота, іноді 
викладається історія певного питання, дається оцінка стану проблеми з 
посиланням на першоджерела. У ньому обґрунтовується актуальність теми, 
мета й завдання науково – дослідної роботи, визначається об’єкт та предмет 
дослідження. 

Огляд літератури може складатися з розділів (розділ І, ІІ), підрозділів 
(1,2…), підпідрозділів (1.1, 1.2…). зміст розділів огляду літератури має точно 
відповідати темі науково-дослідної роботи, цілком розкривати її суть. Окремі 
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розділи повинні логічно пов’язуватись між собою, мати узагальнення для 
переходу до наступного розділу. 

Експериментальна частина складається із матеріалів та методів 
досліджень, характеристики методик. Також вказуються об’єкт та предмет 
досліджень. 

Результати та їх обговорення включають в себе основні результати 
досліджень, порівняння з попереднім досвідом, даними. Тут розміщуються 
таблиці, графіки, ілюстрації, рисунки, які розкривають результати роботи. 

У висновках підсумовуються одержані результати, наводяться практичні 
рекомендації щодо застосування їх у практиці викладання. 

У списку використаної літератури бібліографічні описи подаються в 
алфавітному порядку, бібліографія оформлюється згідно вимог поданих у 
бюлетені ВАК № 3 за 2008 рік. 

За необхідності надаються додатки, що вміщують допоміжні нормативні, 
інформаційні та аналітичні матеріали необхідні для повного  
розкриття основної частини науково-дослідної роботи. 

2. Технічні вимоги 
Обсяг роботи залежить від освітньо-кваліфікаційного рівня, обсяг огляду 

літератури 1/3 від загальної кількості сторінок, експериментальної частини – 
2/3. Додатки не входять до вказаного об’єму. Нумерація сторінок з правого 
краю верхнього поля сторінки, дотримуючись наскрізної нумерації впродовж 
всього тексту роботи. Титульний лист включається до загальної нумерації 
сторінок роботи, але нумерація сторінок проставляється зі вступу (4 – 5 
сторінка). 

Текст роботи викладається державною мовою. 
Робота виконується за допомогою комп’ютерної техніки у редакторі Word 

for windows розмір шрифту – 14, між рядковий інтервал – 1,5. На стандартному 
аркуші формату А4, дотримуючись полів з лівого краю – 30 мм, з правого – 10 
мм, зверху та знизу – 2 мм. Колір тексту повинен бути однаковим впродовж 
всієї роботи. Скорочення слів і словосполучень повинні відповідати чинним 
стандартам. 

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) і таблиці необхідно 
розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше чи на 
наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання у тексті. Кожна 
таблиця повинна мати назву, яку розміщують і друкують симетрично до 
тексту. 

У додаток вміщують матеріал, який є необхідним для повноти 
висвітлення результатів дослідження, але включення його до основної частини 
може заважати сприйняттю змісту роботи чи занадто збільшувати її обсяг. 
Позначення додатків здійснюється великими літерами української абетки. 
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Приклади оформлення літературних джерел (Бюлетень ВАК України, №, 
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с. 

Атласи Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. 
Шовкун]. — X. : Ранок, 2005. — 96 с 

Стандарти Графічні символи, що їх використовують на  устаткуванні.  
Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, ЮТ) : ДСТУ ISO 7000:2004. 
— [Чинний від 2006-01-01]. —. К. : Держспоживстандарт 
України, 2006. — IV, 231 с — (Національнийстандарт України). 

Каталоги Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-
довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 
2003. — 160 с. 

Дисертації Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. 
доктора фіз,-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 
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Автореферати 
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здобуття наук, ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 
„Технологія машинобудування" / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 
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Частина книги, 
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1. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в 
умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій 
Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17. 
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тезисы докл. — X., 2007. — С. 33. 
Електронні 
ресурси 
 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні 
ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. 
„Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. 
Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 
2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : 
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm 

 

1. Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та 
факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язкові чи 
обов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові елементи містять 
бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. їх 
наводять у будь-якому описі. 

Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і 
використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної 
пунктуації. 

2. У списку опублікованих праць здобувана, який наводять в авторефераті, 
необхідно вказатипрізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від 
виду публікаціії 
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             Єрмак О.П. 
Лекція 18. Сучасний стан історико-краєзнавчих досліджень 

на Полтавщині 
 
Мета: У зв'язку із запровадженням у загальноосвітніх школах області 

курсу «Історія Полтавщини» ознайомити учителів, які викладають цю 
дисципліну, з основними здобутками та проблемами розвитку історичного 
краєзнавства. 

План 
1. Основні положення обласної програми у розвитку краєзнавства на 
Полтавщині до 2010 року. 

2. Центри історико-краєзнавчих досліджень на Полтавщині, їх 
діяльність, здобутки. 

3. Характеристика навчально-методичного комплексу шкільного курсу 
«Історія Полтавщини».  
На сучасному етапі духовної розбудови незалежної України 

невід’ємною складовою громадського руху та наукових досліджень є 
історичне краєзнавство, спрямоване на відродження духовності, історичної 
пам’яті, формування у громадян, і передусім молоді, любові до рідного 
краю, патріотизму, поваги до людини, відповідальності за збереження 
історико-культурної спадщини. 

Здавна Полтавщина і Полтава асоціюються з важливими не лише для 
нашої країни, але й для всього світу історичними подіями, з духовним 
українським відродженням. Полтавщина розташована в Середньому 
Подніпров’ї і належить до тих історичних земель, що стали ядром 
формування Української держави. 

Своєрідність історичного минулого Полтавщини незаперечна. Вона 
обумовлена насамперед тим, що ці досить великі землі по обидва боки 
Сули, Псла та Ворскли протягом тривалого часу були крайньою східною 
територією, із своєрідними обставинами життя, які складалися в сусідстві 
зі степовими племенами. 

Історія краю сягає глибини віків, про що свідчать дані археологічних 
розкопок, зокрема – скіфських поселень. На початку нашої ери 
Полтавщина входила до земель розселення стародавніх слов’янських  
племен, у тому числі сіверян, про яких згадує «Повість минулих літ». 

Історико-краєзнавчі традиції на Полтавщині мають глибоке і 
багаторічне коріння. Вони тісно пов’язані з діяльністю таких славних 
полтавців, як Г.С. Сковорода, І.П. Котляревський, М.В. Гоголь, осяяні 
генієм Т.Г. Шевченка. 

На даному етапі розбудови Української незалежної держави вивчення 
минулого рідного краю виконує відповідальні науково-пізнавальні та 
виховні функції. Знання місцевої історії збагачує людину, виховує 
відданість Вітчизні, вчить шанувати свій народ, з належною повагою 
ставитися і до національних меншин, що мешкають в Україні. 
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Краєзнавство є безцінною скарбницею збереження історичного 
досвіду багатьох поколінь, всього найкращого, що витримало 
випробування часом в сфері матеріальної і духовної культури. Ця 
скарбниця є тим своєрідним містком, який зв’язує покоління минулі з 
поколіннями сучасними і прийдешніми. 

Прикметною особливістю історичного знання на рубежі тисячоліть 
виявилось посилення наукового інтересу до його горизонтального виміру – 
локальної, регіональної, краєзнавчої історії. На пострадянському просторі 
цей процес стимулюється трансформацією регіональних історій в 
національні. 

Виняткова цінність локального дослідження обумовлюється тим, що 
завдяки йому історичний процес простежується крізь призму місцевих 
вивчень, підкреслюючи конкретні риси історичної дійсності, а не 
підганяючи фактичний матеріал під загальноприйняту схему. 

Завдання дослідника-краєзнавця – знати й показати специфічні 
відмінності кожного краю. Тоді загальні закономірності можуть бути 
конкретизовані і доведені, або навіть спростовані. У логічному поєднанні 
загального та  місцевого матеріалу і полягає сенс достовірного 
конкретного дослідження. 

Враховуючи виключно важливе місце історичного краєзнавства в 
справі духовного відродження, Президент України своїм Указом від 23 
січня 2001 р. дав доручення Кабінету Міністрів розробити «Програму 
розвитку краєзнавства на період до 2010 року», а Міністерству освіти і 
науки було запропоновано забезпечити розроблення і включення до 
навчальних планів і програм загальноосвітніх, позашкільних, професійно-
технічних та вищих навчальних закладів тем із краєзнавства з урахуванням 
специфіки регіонів України. 

10 червня 2002 р. постановою Кабінету Міністрів України була 
затверджена розроблена науковцями і практичним працівниками освіти 
«Програма розвитку краєзнавства на період до 2010 року». А 8 серпня 2002 
року розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації 
затверджена відповідна обласна краєзнавча програма. 

Полтавська програма визначає шляхи поліпшення краєзнавчої роботи 
в області, координації діяльності всіх організацій, установ і закладів, 
залучених до цієї роботи. 

Завданнями цієї програми є:  
1) удосконалення науково-методичної бази краєзнавства, посилення 
наукової обґрунтованості, неупередженості краєзнавчої літератури; 

2) сприяння формуванню у громадян усвідомлення своєї відповідальності 
за збереження і примноження духовних скарбів; 

3) видання краєзнавчої літератури, передусім підручників та посібників 
«Історія Полтавщини» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
області. 

У реалізації загальноукраїнської та полтавської обласної програм 
розвитку краєзнавства важлива роль, окрім таких традиційно значущих 
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центрів вивчення минулого краю, як Полтавський державний педагогічний 
університет імені В.Г. Короленка, Полтавський краєзнавчий музей, 
Державний архів Полтавської області, важлива роль належить новим, 
створеним на зламі 1980-х – 1990-х рр. центрам. 

Напередодні проголошення незалежності України в країні виникло 
чимало громадських і громадсько-політичних спілок, організацій, 
товариств, фондів та рухів. Зокрема, за ініціативою широкої громадськості 
27 березня 1990 р. Перший Всеукраїнський краєзнавчий з’їзд утворив 
Всеукраїнську спілку краєзнавців. У жовтні 2008 р. постановою Кабінету 
Міністрів України їй був наданий статус Національної спілки краєзнавців 
України. 

З’їзд краєзнавців ухвалив Статут цієї благодійної творчої громадської 
організації, сформував керівні органи Спілку. Головою Всеукраїнської 
спілки краєзнавців обрали видатного вченого – історика академіка П.Г. 
Тронька, який обіймає цю посаду і нині. 

За Статутом Спілка покликана об’єднати активних учасників 
краєзнавчого руху, які ведуть дослідницьку, пошукову і культурно-
освітню роботу, спрямовану на всебічне вивчення рідного краю. 

У Полтавській області представники громадськості теж порушили 
питання про створення обласної організації Всеукраїнської спілки 
краєзнавців. 16 жовтня 1990 р. в актовому залі Полтавського краєзнавчого 
музею відбулась обласна конференція краєзнавців. 72 делегати – музейні 
працівники, викладачі ВНЗ, учителі, архівісти, журналісти – проголосили 
утворення Полтавського наукового товариства краєзнавців. Головою 
товариства обрали доктора історичних наук, професора В.Є. Лобурця. 

У грудні 2006 року на ІІ обласній конференції краєзнавців 
Полтавщини назва «Полтавське наукове товариство» була змінена на 
«Полтавська обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців». 
Головою організації було обрано доктора історичних наук, професора О.О. 
Нестулю. 

Полтавська обласна організація Національної спілки краєзнавців 
України в своїй роботі намагається уникати надмірної заорганізованості, 
прагне спрямувати зусилля краєзнавців на проведення практичних заходів. 
Основними напрямками її діяльності стали організація наукових 
краєзнавчих конференцій та видання краєзнавчої літератури. 

Під егідою обласної організації Національної спілки краєзнавців 
України зроблено чимало. Було проведено п’ять полтавських обласних 
наукових конференцій з історичного краєзнавства, близько 30 тематичних 
історико-краєзнавчих конференцій, присвячених ювілеям, видатним 
історичним подіям чи славним землякам нашого краю. 

У перші роки незалежності дослідникам історії краю довелося багато 
уваги приділити подоланню усталених ідеологічних стереотипів 
тоталітарної доби, забезпечити нові підходи до характеристики подій, 
явищ і людей, здійснити справжній поворот до глибокого і об’єктивного 
вивчення історії Полтавщини як «малої батьківщини». Прикладом цьому 
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може бути переоцінка ролі Полтавської битви у світовій і вітчизняній 
історії. В 1989-1993 рр. із проблеми «Північна війна та її наслідки для 
України» проведено низку наукових конференцій, у роботі яких взяли 
участь учені полтавських ВНЗ, співробітники музеїв, представники 
громадсько-політичних організацій. Важко переоцінити значення 
проведених на цих конференціях наукових дискусій. Їх наслідком була не 
лише об’єктивна оцінка Полтавської битви. Суттєвим вкладом у 
з’ясування тих подій стало висвітлення участі в Північній війні 
українського козацтва, ролі гетьмана І. Мазепи. Завдяки виконанню 
рекомендацій конференцій у Державному музеї-заповіднику «Поле 
Полтавської битви» була створена експозиція нового залу «Козацька 
держава», в 1993 р. в Полтаві споруджено пам’ятник загиблим українським 
козакам. 

Багато і плідно краєзнавці Полтавщини працювали над дослідженням 
проблем, раніше заборонених для дослідження, над відновленням доброї 
пам’яті тих людей, які постраждали від політичних репресій за радянських 
часів. Увагу громадськості, зокрема, привернула унікальна книга 
біографічних нарисів про жертви сталінського терору на Полтавщині 
«Реабілітовані історією», яка була випущена з друку в 1992 р. 
видавництвом «Рідний край». 

Цей збірник біографічних нарисів був підготовлений спільними 
зусиллями науковців Інституту історії України НАН України, вчених 
полтавських ВНЗ, а також співробітниками УСБУ по Полтавській області. 
У ньому на основі документальних матеріалів СБУ, інших джерел, раніше 
закритих для дослідників, розповідається про трагічну долю державних 
діячів, воєначальників, учених, керівників промислових і 
сільськогосподарських підприємств, літераторів, митців – уродженців 
Полтавщини, які стали жертвами масових незаконних репресій кінця 1920-
х – початку 1950-х рр. 

Назва, яку дали полтавські краєзнавці цьому збірнику, увійшла в 
науковий оборот. 11 вересня 1992 р. було прийнято постанову Кабінету 
Міністрів України «Про підготовку і випуск серії книг «Реабілітовані 
історією». Згідно з постановою у кожній області мали вийти з друку кілька 
томів науково-документального видання про жертви політичних репресій в 
Україні в радянські часи. 

На виконання цієї постанови 15 лютого 1993 р. був заснований 
науково-редакційний підрозділ – центр по дослідженню історії 
Полтавщини. Центр створено при Полтавській обласній державній 
адміністрації у складі обласної редакційної колегії по підготовці та 
виданню серії книг «Реабілітовані історією». Першим керівником центру 
став кандидат історичних наук, доцент В.А. Войналович, а з січня 2007 р. 
його очолює заслужений учитель України О.А. Білоусько. Центр 
фінансується з обласного бюджету. Станом на 1 грудня 2008 р. штатний 
розпис центру становив 7 одиниць. Його співробітники працюють в 
орендованому приміщенні (вул. Червоноармійська, 3, к. 713-Д). 
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Метою діяльності центру по дослідженню історії Полтавщини є 
глибоке і всебічне вивчення минулого регіону, розробка та координація 
регіональних краєзнавчих програм, підготовка томів вищезгаданої та 
інших серій, видання літератури з історії краю. 

Протягом періоду діяльності центру підготовлено до друку і видано 8 
документальних збірників та збірок біографічних нарисів, книги 1 (частина 
2) – 5 серії «Реабілітовані історією». Над останнім унікальним виданням 
працювала велика когорта дослідників. Завдяки їх зусиллям були складені 
короткі біографічні довідки на понад сорок тисяч осіб, яких за архівними 
даними, репресували на території Полтавщини. Окрім того, видання 
містить історичні нариси про долі 150 видатних земляків, які теж зазнали 
політичних репресій. 

Другий напрямок діяльності центру по дослідженню історії 
Полтавщини – вивчення голодоморів ХХ століття в краї. У 1996-1997 рр. 
науковці центру, вищих навчальних закладів і співробітники Державного 
архіву Полтавської області видали збірники матеріалів і документів 
«Суцільна колективізація сільського господарства і голод 1932-1933 років 
на Полтавщині» та «Голод 1946-1947 років на Полтавщині (до 
п’ятдесятиріччя трагедії)». Обидва збірники відкривають ґрунтовні статті 
голови Полтавського відділення Асоціації дослідників голодоморів ХХ 
століття в Україні О.П. Єрмака. У них з’ясовуються причини та наслідки 
цих трагічних сторінок історії Полтавщини. 

У жовтні 2008 року вийшов з друку перший том «Національної книги 
пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Полтавська область». 
Над нею працювала численна пошукова група та редакційна колегія, 
очолював яку голова Полтавської облдержадміністрації В. Асадчев. 
Керівником і упорядником проекту став О. Білоусько. Також над виданням 
працювали В. Мокляк, Т. Пустовіт та інші науковці. 

Створенню книги передувала велика попередня робота. В області 
було сформовано 706 пошуково-дослідницьких загонів, до складу яких 
увійшли учителі, школярі, представники громадськості, ветерани. Ними 
було зібрано понад 6 тисяч свідчень очевидців тих страшних подій. 
Державний архів Полтавської області опрацював 8946 записів у книгах 
реєстрації смертей за 1932-1933 рр. 

До першого тому видання внесено 48 тисяч прізвищ жертв та 
постраждалих від Голодомору. Але це далеко не повний список. Це лише 
початок роботи з відновлення правди про це страхітливе явище в історії 
українського народу. Полтавська книга, на жаль, виявилася 
найоб’ємнішою в Україні – 1200 сторінок. Саме наша область чи не 
найбільше постраждала у 1932-1933 роках, коли йшла непроголошена 
війна проти власного народу. Демографічні втрати Полтавщини історики 
обраховують щонайменше одним мільйоном – це ті, хто загинув голодною 
смертю, і ті, хто так і не народився, бо нікому було народжувати. 

Голодомор назавжди закарбувався в пам’яті очевидців. «Як страшно 
помирали молоді дівчата по сімнадцять-вісімнадцять років, – йдеться в 
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одному з споминів. – Природа опиралася, бо вони повинні були 
народжувати нове життя. Вони вили. І був стінами плач. І паралельно 
вимерлий хутір». Подібних спогадів у книжці понад дві сотні. 

З 2007 року робота центру також спрямовується на здійснення 
масштабного науково-видавничого проекту РОLТАVІСА (Полтавська 
Енциклопедія). В рамках проекту передбачається підготувати й видати 
протягом 2008-2015 рр. 12 тематичних томів: 1. Територія і населення. 
Суспільно-політична організація. 2. Природа. 3. Історія. 4. Господарство. 5. 
Освіта і наука. 6. Охорона здоров'я. Спорт. Туризм. 7. Мова та література. 
8. Архітектура. 9. Народна культура. 10. Професійна культура. 11. 
Збереження культурної спадщини. 12. Релігія і Церква. Проект обіцяє 
стати видавничою подією XXI століття. Жодна область України та й 
усього СНД не має нічого подібного. Уперше регіон буде представлений в 
усіх вимірах – подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, 
персоналіях – від найдавніших часів до сьогодення. На сьогодні 
розроблена концепція видання, підготовлено опис проекту, здійснено 
підготовчу роботу над томом, який вийде першим («Релігія і Церква»), 
сформовано науково-галузеву редакцію і авторський колектив, здійснено 
збір, попереднє і наукове редагування матеріалу, виготовлено оригінал-
макет. Водночас здійснюється робота над створенням ще 5 тематичних 
томів. 

З 1994 р. в масштабі країни почав здійснюватися грандіозний 
науково-видавничий проект – створення історико-меморіального серіалу 
«Книги пам’яті України» про тих, хто боровся з фашизмом в роки Великої 
Вітчизняної війни і загинув у цій боротьбі. Для цього були створені 
обласні наукові редакції та колективи науковців і архівістів по підготовці 
цього серіалу. 

На Полтавщині вперше смерч війни прокотився із заходу на схід у 
серпні-вересні 1941 р., вдруге зі сходу на захід – у лютому-березні 1943 р. 
і, нарешті, втретє – в серпні-жовтні 1943 р., коли війська Воронезького і 
Степового фронтів визволили область від німецько-фашистських 
загарбників. 

Війна рясно засіяла Полтавщину братськими й індивідуальними 
могилами. На її території поховано 142 тисячі військових, які загинули в 
боях чи померли від ран у госпіталях, з них відомі імена 21834 воїнів. На 
полтавській землі поховано 6040 партизан і підпільників, 261680 
радянських військовополонених, 88970 мирних жителів, які стали 
жертвами війни і фашистського терору. А всього полтавська земля 
прийняла в себе майже півмільйона чоловік. 

Керівником проекту «Книга Пам’яті України. Полтавська область» 
стали П.Г. Шемет, а керівником наукової редакції Д.Н. Панасенко. Всього 
протягом 1995-1999 рр. по нашій області підготовлено і видруковано 12 
томів книги. 

Кожний том книги складається із поіменних списків полеглих у час 
Великої Вітчизняної війни полтавців по районах і містах обласного 
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підпорядкування в алфавітному порядку за сучасним адміністративно-
територіальним поділом. До поіменного списку занесені воїни Червоної 
армії і ВМФ, внутрішніх і залізничних військ, прикордонники, бійці 
народного ополчення і винищувальних батальйонів, вільнонаймані 
військових частин, що загинули в боях або померли від ран і хвороб у 
госпіталях. До списку також внесено загиблих партизан, підпільників, 
учасників руху Опору в країнах Європи. Всього до «Книги Пам’яті 
України» занесені імена понад 200 тисяч наших земляків. 

Наступним кроком діяльності агентства «Книги Пам’яті» стало 
видання нової серії – обласної «Книги Скорботи». Сюди увійшли імена 
мирних жителів Полтавщини, котрі загинули від рук німецько-
фашистських окупантів безпосередньо на території області, або померли 
під час перебування на примусових роботах в Німеччині та країнах її 
сателітах. Вже випущено два томи (в 2002 і 2003 рр.), і продовжується 
робота над наступними томами. 

Наш край можна назвати справжньою скарбницею пам’яток 
археології, яких на Полтавщині зареєстровано близько семи тисяч. Серед 
них – такі унікальні об’єкти світового та європейського рівня, як Більське 
городище VІІ-ІІІ століть до н.е., Посульська оборонна лінія Х-ХІІ століть 
та Українська лінія 1730 року. І не випадково саме в Полтаві у вересні 1993 
року був створений перший в Україні спеціалізований пам’яткоохоронний 
та науково-дослідний заклад з охорони найдавнішої культурної спадщини 
– Центр охорони та досліджень пам’яток археології управління культури 
Полтавської ОДА. 

Метою діяльності Центру є збереження пам’яток археології, їхній 
облік, наукові путівники для туризму, організація виставок, видавнича 
діяльність, проведення конференцій і симпозіумів тощо. 

Центр очолює знаний учений, кандидат історичних наук, заслужений 
працівник культури України, лауреат премії імені Самійла Величка 
Олександр Супруненко. Він є автором понад 800 наукових, науково-
популярних і публіцистичних праць, значної кількості публікацій у 
періодиці. Центр отримав власне приміщення – будинок, зведений у 1860-х 
роках (нині вул. Комсомольська, 37). У 1913-1918 рр. тут розміщувався 
Полтавський український клуб, а в 1918-1921 – навчались студенти 
Історико-філологічного факультету. 

Центр об’єднує археологічну інспекцію і науково-дослідницький 
підрозділ з видавничим центром, науковим архівом та спеціалізованою 
книгозбірнею. Найголовнішим напрямком науково-дослідницької 
діяльності Центру протягом усього періоду його існування є збереження і 
вивчення грандіозної археологічної комплексної пам’ятки національного 
значення – Більського городища скіфської доби. Ця робота виконується у 
творчій співдружності з науковцями Харківського національного і 
Гамбурзького університетів, Інституту археології НАН України, 
Полтавського педуніверситету. Проведені розкопки підтверджують 
гіпотезу вчених, що саме тут було місто гелонів та будинів (стародавній 
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Гелон, описаний «батьком історії» Геродотом у V столітті до н.е.). Чимало 
справжніх наукових відкриттів зроблено співробітниками Центру в 
результаті археологічного вивчення пам’яток Полтави, Кременчука, 
Комсомольська, інших населених пунктів. 

По закінченні польових сезонів археологи займаються фіксацією 
знахідок, їхнім комплексним опрацюванням спільно з іншими фахівцями – 
антропологами, палеозоологами, палінологами. У підсумку з’являються 
публікації, які виходять у власному видавництві «Археологія», 
заснованому в 1996 р. Через видавничий центр побачили світ чимало 
цінних монографій, збірників наукових праць, путівників, буклетів. Серед 
них слід назвати цілу серію «Полтавських археологічних збірників», 
«Козацьких старожитностей Полтавщини», бібліографічних покажчиків. 
Частина видань Центру також здійснюється через державні та приватні 
полтавські видавництва, зокрема «Полтавський літератор», «Криниця», 
«Техсервіс», «АСМІ», «Дивосвіт», «Гротеск». 

Із 1997 року Центр видає другий в Україні спеціалізований науковий 
археологічний журнал «Археологічний літопис Лівобережної України». 
Видання здійснюється спільно з Інститутом археології НАН України і 
включене до переліку фахових видань ВАКу України. 

Це далеко не повний перелік того, що робить невеликий (близько 10 
чоловік) колектив ентузіастів-подвижників Центру охорони та 
дослідження пам’яток археології за символічну оплату, без гарантії 
отримання наукового чи педагогічного стажу, а отже і гідного пенсійного 
забезпечення. 

Одним із визнаних центрів краєзнавства на Полтавщині є 
Національний музей-заповідник українського гончарства у смт Опішному. 
Цей населений пункт має 800-річну історію, і весь час тут існували 
гончарні промисли, цілі династії гончарів з покоління в покоління 
передавали секрети своєї майстерності. Селище часто називають Афінами 
українського гончарства. На жаль, сьогодні в Опішному, де на початку ХХ 
століття працювало понад тисячі гончарів, лишився десяток майстрів. У 
ситуації, коли «примножити» минулі здобутки не вдається, залишається 
одне – принаймні зберегти те, що залишилося. З цим завданням в 
Опішному успішно справляються, причому на державному рівні. 

11 березня 1986 р. в Опішному за постановою Ради Міністрів УРСР 
було засновано перший в колишньому Радянському Союзі Музей 
гончарства. Через три роки (3 листопада 1989 р.) було прийнято урядову 
постанову про формування на його базі Державного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному – етномистецького науково-
дослідного й культурно-освітнього закладу, національної гончарської 
скарбниці України. 

Враховуючи виняткове значення музею-заповідника в справі 
збереження, вивчення й популяризації гончарної спадщини українців, 
Указом Президента України від 29 березня 2001 р. йому надано статус 
національного. 
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Ініціатором створення музею став Олесь Пошивайло. Він походить із 
давнього роду опішнянських гончарів Пошивайлів. Закінчив історичний 
факультет Київського педінституту, аспірантуру Інституту 
мистецтвознавства, етнографії і етнології імені М. Рильського. Після цього 
повернувся до Опішного, де розпочав роботу по створенню музею 
гончарства, поєднуючи її з науковими дослідженнями. У 1995 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Етнографія українського гончарства 
(Лівобережна Україна)». 

Національний державний музей-заповідник українського гончарства в 
Опішному є багатофункціональним науково-просвітницьким і навчально-
виховним комплексом. Нині музей-заповідник володіє найбільшою в 
Україні унікальною колекцією гончарних виробів з найдавніших часів до 
наших днів, включаючи твори сучасних майстрів-гончарів та художників-
керамістів (близько 35 тисяч одиниць збереження). Є в музеї галерея 
монументальної й садово-паркової глиняної скульптури (176 творів). 
Структурними підрозділами Національного державного музею 
українського гончарства стали музеї-садиби відомої майстрині-гончарки 
Олександри Селюченко та гончарської родини Пошивайлів, засновані 
відповідно в 1988 і 1999 рр. 

При музеї-заповіднику функціонує Гончарська книгозбірня України – 
спеціалізована наукова бібліотека з проблем українського і світового 
гончарства (близько 100 тисяч одиниць збереження). В Опішному також 
діє єдине в країні містечкове наукове видавництво «Українське 
народознавство». Книги, випущені видавництвом, відзначені нагородами 
найпрестижніших національних конкурсів книги та книговидавців. 

У 2001 р. сталася ще одна знаменна подія в житті музею-заповідника. 
Рішенням Президії НАН України в Опішному створено Інститут 
керамології на правах відділення Інституту народознавства НАН України. 

Інститут керамології визначає декілька основних напрямків 
діяльності, серед них: наукове вивчення гончарства на території України та 
зарубіжних країн від найдавніших часів до наших днів; розшифрування, 
наукове прочитання символічно-образної структури гончарних виробів; 
виявлення регіональних і світових закономірностей розвитку гончарства в 
Україні і в світі; вивчення особливостей виникнення й еволюції типів і 
видів глиняних виробів, їх орнаментики; проведення комплексних заходів 
для практичного застосування отриманих результатів керамологічних 
досліджень у народному господарстві та для гармонізації повсякденного 
життя мешканців України. 

Силами співробітників Інституту керамології видається єдиний на 
пострадянському просторі «Український керамологічний журнал» та 
наукові щорічники «Українська керамологія» та «Бібліографія 
українського гончарства». 

Для залучення дітей до художньої творчості в 1998 р. при музеї-
заповіднику був створений Опішнянський колегіум мистецтв. Тут 
навчається понад ста учнів, які отримують базову середню освіту. Окрім 
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загальноосвітніх дисциплін, вони вивчають профільні предмети – 
малюнок, живопис, скульптуру, композицію, основи керамології, 
технологію гончарства, історію мистецтв тощо. 

2004 року заклад набув прав юридичної особи і статус Державної 
спеціалізованої художньої школи-інтернату «Колегіум мистецтв у 
Опішному» з підпорядкуванням Міністерству культури і туризму України. 

Окрім співробітників наукових центрів історичного краєзнавства, 
вивчення минулого Полтавщини здійснюють викладачі вищої школи, 
учителі, аматори краєзнавчої справи. З кінця 1980-х років до сьогодення 
вони переглянули чимало стереотипів, ідеологічних міфологем, що 
склалися на попередніх етапах розвитку історичного краєзнавства. До 
числа здобутків краєзнавців області слід віднести 14 випусків серії брошур 
«Наш рідний край» (1990-1992 рр.), вихід із друку енциклопедичного 
довідника «Полтавщина» (1992 р.), праць з історії Української 
національно-демократичної революції 1917-1920 рр., Великої Вітчизняної 
війни, історії окремих населених пунктів, підприємств, навчальних 
закладів. Все це дозволило на сучасному етапі приступити до створення 
узагальнюючих праць з історії Полтавщини. 

Спроби написати історію Полтави робили ще наші попередники П. 
Бодянський, В. Бучневич, І. Павловський. Але справді наукової, 
об’єктивної і всеохоплюючої історії обласного центру створити так і не 
вдалося. Цю програму певною мірою заповнили сучасні дослідники-
краєзнавці, які підготували до видання колективну наукову працю 
«Полтава. Історичний нарис» (1999 р.). 

 До складу редколегії та авторського колективу книги увійшло понад 
40 осіб. Вони послідовно висвітлили основні етапи історії міста від сивої 
давнини до наших днів. З книги читачі довідуються, зокрема, про участь 
полтавців у Визвольній війні 1648-1657 рр., про те, як Полтава стала 
полковим містом, пройшла через бурхливі події Північної війни, стала 
центром губернії, пережила важливі етапи пореформеного періоду. Нові 
підходи автори знайшли у зображенні історії міста за доби Української 
революції, непу, утвердження адміністративної системи, Великої 
Вітчизняної війни, повоєнних років та сучасного етапу, пов’язаного з 
виходом України на шлях незалежності. 

У 2005 р. у видавництві «Дивосвіт» вийшла з друку фундаментальна 
праця «Полтавщина. Історичний нарис». Книга, над текстом якої 
працювали 26 авторів, є вдалою спробою об’єктивного і всебічного 
дослідження минувшини полтавського краю від найдавніших часів до 
сьогодення з точки зору сучасних досягнень історичної науки та 
суспільно-політичної думки. Головне завдання, яке ставили видавці і 
автори, в основному було виконано: громадськості презентували велику 
кількість виявлених та опрацьованих матеріалів (довідкових, 
ілюстративних, археографічних), що представляють значний 
інформаційний блок відповідної тематики. 
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Окрім власне глибокого і всебічного викладу історії Полтавської 
області, книга має цінні додатки про діячів науки, літератури і мистецтв, 
про пам’ятки історії та культури, про народні ремесла і природні 
заповідники. 

Досягнення у вивченні минулого краю дозволили впритул підійти до 
впровадження курсу «Історія Полтавщини» в школах області та створення 
підручників з цієї навчальної дисципліни. 

Сама ідея впровадження курсу «Історії Полтавщини» та створення 
підручників з цієї навчальної дисципліни виникла із усвідомлення того, що 
серед так званих загальнолюдських цінностей, на які ми маємо 
орієнтуватися, входячи у європейський освітній простір, не знайшлося 
місця патріотизму. «Національна доктрина розвитку освіти України у XXI 
столітті» не називає виховання патріотизму серед своїх пріоритетів. 
Алфавітно-частотний словник тексту Проекту державних стандартів 
базової і повної середньої освіти, складений С.Ф. Клепком, показує, що 
слово «патріотизм» не зустрічається там жодного разу. Виходячи з цього, є 
очевидний ризик, що з усіх «"загальнолюдських цінностей» молодь може 
визнати лише одну – гроші. Як наслідок, культивуються егоїзм і 
байдужість, відома з давніх часів безпринципність: «де добре, там і 
батьківщина», доповнена новітнім – «вдома немає нічого хорошого». А з 
чого треба починати виховувати патріота? Зі знання історії землі, на якій 
ти живеш. 

Так, у 1998 р. невеликим колективом однодумців була обговорена, а 
потім запатентована ідея створити історію Полтавщини, адаптовану до 
навчально-освітніх потреб. Спершу виникла думка написати популярну 
серію книг, якою можна було б користуватися в навчальних закладах. Але 
специфіка системи освіти полягає в тому, що учителя не можна ставити 
перед вибором: робити чи не робити. Це й підказало не просто написати 
історію для школярів, а й донести її до них – ввести навчальний курс. 
Проект обговорювався з учителями, керівниками закладів освіти. У 2003 р. 
була проведена науково-практична конференція з проблеми «Наукові і 
технологічні засади впровадження шкільного курсу «Історія Полтавщини», 
на якій вчені та вчителі історії повністю погодились із актуальністю 
проекту. 

Освіта загалом, а шкільна особливо, дуже консервативна. Впровадити 
в школу новий курс – все одно, що зробити міні-революцію. Тому авторам 
проекту довелося подолати чимало труднощів, аби курс «Історія 
Полтавщини» став реальністю. Коли таки наважилися писати історію 
Полтавщини й замислили видати підручники на рівні світових стандартів, 
то вирішили, що це мають робити люди з досвідом проведення шкільних 
занять. Зупинилися на створенні авторських колективів, що складаються з 
учених і вчителів. Серед творців серії підручників слід назвати  відомих 
фахівців О.А. Білоуська, О.П. Єрмака, П.В. Киридона, В.І. Мирошниченка, 
В.О. Мокляка, Т.П. Пустовіта, О.Б. Супруненка, В.Я. Ревегука. 
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Створенню шкільних підручників «Історія Полтавщини» передувала 
тривала підготовча робота десятків краєзнавців-науковців, вчителів історії, 
музейних та архівних працівників над вивченням минулого краю. Але 
залишалось і чимало проблем, які потрібно було вирішувати, аби учні й 
вчителі мали повноцінну історію свого краю, особливо це стосувалось 
радянського періоду. Ми пережили період так званої гласності, викриття 
«білих плям» в історії. Для перших років незалежності цей інтерес до 
масових політичних репресій, голодоморів, примусової колективізації, 
розкуркулювання найпрацездатнішої частини селянства тощо був 
закономірним і цілком виправданим. Це надзвичайно розширило наш 
історичний світогляд, допомогло позбавитися міфів і догматів, 
побудованих на заполітизованих марксистських схемах. Цілком логічним 
був і посилений інтерес до політичної історії України, яка до 1980-х років 
фактично зводилася лише до розкриття «ведучої ролі ВКП(б) – КПРС». 
Але, роблячи наголос на всіх цих аспектах історії радянської доби, сучасні 
автори у підручниках, посібниках і для шкіл, і для вищих навчальних 
закладів теж дали далеко не адекватну історію радянського періоду. В 
результаті у молодшого покоління, створюється однозначно негативне 
ставлення до минулого. 

Приступаючи до створення підручників «Історія Полтавщини» для 6-
11 класів, її автори насамперед зосередили свою увагу на розробку їх 
концептуальних засад. У ході цієї роботи: 
– вивчений досвід європейських організацій, таких як Європейська 
видавнича група в галузі освіти, Міжнародне товариство з дидактики 
історії, Інститут Георга Еккерта з міжнародних досліджень сучасних 
підручників та ін.; 

– простежені нові тенденції у викладанні історії та видавництві 
підручників з історії в європейських країнах, починаючи з 1990-х рр. 
Головна з них – роль нових підручників з історії для шкіл полягає не 
тільки в тому, що вони є складовою процесу навчання, але й у тому, що 
вони являють собою своєрідні «пункти відправлення» до нової, 
об'єднаної Європи; 

– визначені критерії і мінімальні стандарти, які мають застосовуватися при 
підготовці підручників, включаючи критерії по відбору навчальних 
розділів, висвітленню історичного контексту, застосуванню академічних 
прийомів для розвитку знань з історії, розумінню історії, виробленні 
власної позиції та ін; 

– з'ясовані мінімальні стандарти, які повинні дотримуватися при 
визначенні якості підручників і застосовуватися для контролю з боку 
експертів, індивідуальних користувачів. 

Що стосується методологічних принципів створення підручників з 
історії Полтавщини різних періодів, то автори виходили з того, що 
рушійною силою історії є самі люди, історія народів є вектор складної 
взаємодії окремих соціокультурних систем (народів, держав, цивілізацій). 
У підручниках втілена єдність цивілізаційного, культурологічного і 



 213

формаційного підходів у моделюванні змісту історичного матеріалу з 
минулого Полтавщини. При вивченні конкретних етапів і видатних подій 
історії краю допускається пріоритет якоїсь провідної історичної концепції. 
Скажімо, у підручнику для 10 класу огляд доленосних подій 1917-1920 рр. 
трактується з позицій концепції українського державотворення, що 
складало тоді стержень історичного процесу. 

Автори підручників виходили з того, що в історії України немає 
нічого, що не було б заземлене на конкретний регіон, тобто не відбувалося 
б на конкретній землі. Чому ж тоді історію України не показати крізь 
призму подій, які відбувалися на цій землі? 

Проте автор пішли ще далі – вписали нашу історію у європейський 
цивілізаційний контекст, показавши, яку роль зіграли наші предки у 
подіях, котрі мають навіть світовий резонанс. Візьмемо скіфську добу. 
Чого варта лише одна пам'ятка цього часу – Більське городище? Чи 
Полтавська битва, яка змінила хід історії в Європі? 

Історична інформація у підручниках синтезована у трьох блоках: 
теоретичному, довідковому, ілюстративному. Історія Полтавщини 
структурована відповідно періодизації всесвітньої історії, увібравши 
п'ятнадцять розділів і сімдесят п'ять тем. Щоб показати інформаційну 
насиченість видання, варто зазначити, що лише у підручнику для 10 класу 
міститься 15 таблиць, 52 схеми, 16 карт. Виходячи з принципу гуманізації 
історії рідного краю, у підручнику «олюднено» текст введенням у нього 
144 коротких життєписів історичних осіб та діячів, що внесли видатний 
вклад у розвиток національної державності, економіки, науки, культури. 
Водночас не допускається ідеалізація цих осіб у дусі політичної 
кон'юнктури. Щоб показати події минулого очима їх сучасників, у 
підручнику подається 447 документальних свідчень (документів і уривків з 
мемуарів та спогадів). 

Курс «Історія Полтавщини» розроблявся без будь-якої фінансової 
підтримки. Друкування підручників взяло на себе недержавне видавництво 
«Оріяна». Авторський колектив працював як на комуністичному 
суботнику: без винагороди і без розрахунку на винагороду. 

Навчально-методичний комплекс курсу «Історія Полтавщини» 
складається з: 1) програми курсу; 2) синхронного календарно-тематичного 
планування; 3) комплекту підручників для учнів 6-11 класів; 4) серії 
посібників для вчителів; 6-7) іменного Зводу історії Полтавщини – 
Алфавіту визначним полтавцям (словникової частини та вибраних 
біографій); 7) комплектів кольорових репродукцій пам'яток історії й 
культури Полтавщини. На сьогодні школи отримали програми, плани, 
підручники, частково біографічну серію, а також комплект репродукцій, 
присвячений храмам Полтавщини.  

На особливу увагу заслуговує поява методичних посібників із 
викладання курсу «Історія Полтавщини», написаних вчителями 
полтавських загальноосвітніх шкіл (побачили світ посібники для 7 і 8 
класів, готуються до друку посібники для решти класів). Значення цієї 
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події важко переоцінити. Вона свідчить про великі мобілізаційні й 
організаційні можливості нашої освіти і неабиякий інтелектуальний 
потенціал вчительської верстви. Відтепер освітяни – вчені й вчителі, 
об'єднавшись із спільною метою, створюють у своєму середовищі 
незрівнянно сильніше енергетичне поле думки, ніж просто сума біоенергії 
членів об'єднання. А це в свою чергу дозволяє сподіватись, що курс 
«Історія Полтавщини» повноцінно вивчатимуть у всіх школах області. 
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