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ВСТУПНЕ СЛОВО 
 

Модульний посібник “Удосконалення педагогічної майстерності в 
умовах особистісно зорієнтованої освіти” складається із коментарів до нього, 
двох модулів (модуль 1 – “Педагогічна технологія – складова педагогічної 
майстерності вчителя”; модуль 2 – “Психологічні аспекти розвитку творчого 
потенціалу педагога-майстра”). Посібник увібрав у себе найактуальніші 
підходи до проблеми вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, 
здатного до реалізації сучасних технологій особистісно зорієнтованої освіти.  

Посібник є довідником для слухачів курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників з питань діяльності кафедри педагогічної 
майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені М.В.Остроградського. Він створений з метою запровадження 
змін у проведенні курсової підготовки в системі післядипломної педагогічної 
освіти – замість лекційно-семінарської пропонується модульно-тьюторна 
система, яка є основою дистанційної освіти. 

Дане видання – це методична допомога слухачам курсів підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників, котрі бажають піднести на вищий 
рівень результативність власної роботи, що вимагає високої теоретичної 
підготовки, педагогічної майстерності, постійного підвищення своєї 
кваліфікації. 

Читач ознайомиться із метою та завданнями модульного посібника, 
основними науковими поняттями, тривалістю, структурою та оснащенням 
навчальних модулів, що подаються відповідно до певного фаху педагогічних 
працівників: дошкільного виховання та початкового навчання; гуманітарних 
дисциплін; природничо-математичних дисциплін; керівних кадрів; для 
педагогічних працівників, що займаються проблемами виховання. 

Крім матеріалів лекцій, до кожної теми подаються вступний та вихідний 
тести. Вступний тест має на меті як перевірку існуючих знань педагогів-
курсистів, так і їх готовності до сприймання навчального матеріалу, 
виявлення особливостей професійних установок (експрес-контроль). 
Вихідний тест використовується як для самостійної роботи засвоєння теми, 
так і при проведенні заліків (він подається або у вигляді тестових, або 
творчих завдань).  

Деякі лекції мають вигляд підбору матеріалу за певним міні-модулем, 
який може читатися 4-8 годин за бажанням слухачів курсів. 

Після кожної лекції подано рекомендований список літератури для 
більш глибокого ознайомлення слухачами курсів із теоретичними та 
практичними питаннями, що викликали інтерес під час занять.  

Завершенням модуля є семінар “Психолого-педагогічні основи 
застосування педтехнологій особистісно зорієнтованої освіти” та проведення 
заліку. 

Також подана тематика випускних творчих робіт за навчальними 
модулями та вимоги щодо їх виконання, оформлення та захисту під час 
проведення науково-практичної конференції. 
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Як доповнення до питань педагогічної та психологічної підготовки 
вчителів, у посібник вміщено матеріал щодо деяких ключових компетент-
ностей у сфері безпеки життєдіяльності. 

 
 

КОМЕНТАРІ ДО МОДУЛЬНОГО ПОСІБНИКА 
 

Мета та завдання  
 
Основна мета: формувати наукову світоглядну позицію слухачів курсів 

системи післядипломної педагогічної освіти відповідно до розв’язання 
теоретичних і практичних завдань сучасної школи; сприяти підвищенню 
педагогічної майстерності та реалізації творчого потенціалу особистості 
педагога; розвивати його наукове мислення щодо педагогічних технологій 
особистісно зорієнтованої освіти.  

 
Завдання: 
• ознайомити слухачів курсів з концептуальними засадами сучасної 

освіти; 
• сформувати знання про методологічні основи педагогічних і 

психологічних досліджень; 
• ознайомити слухачів із сутністю, змістом прогресивних педагогічних 

технологій та інновацій сучасної освіти; 
• зорієнтувати слухачів курсів щодо вибору та експертної оцінки 

технологій навчання; 
• активізувати впровадження інтерактивних педтехнологій у практику 

навчальних закладів; 
• використовувати традиційні та новітні методи навчання слухачів 

курсів; 
• підвищити рівень педагогічної майстерності слухачів курсів. 

 
 

Тривалість, структура та оснащення  
навчальних модулів 

 
Тривалість навчальних модулів на курсах: 

• тритижневих (216 год.) – 12 год. (8 год.– лекції, 2 год. – семінар, 2 
год. – залік, 4 год. – групові консультації).  

• двотижневих (108 год.) – 6 год. (6 год. – лекції, 2 год. – семінар, 2 
год. – залік, 3 год. – групові консультації).  

• Курси-ОДГ (курси як організаційно-діяльнісна гра) – 24 год. 
• дистанційні курси – 12 год. 
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Структура навчальних модулів 
 
Для педпрацівників дошкільних закладів та вчителів початкових класів 

(12 год.) 
 

№ Навчальний модуль 
 

Співробітники 
кафедри 

1 Актуальність педагогічних технологій у 
реформуванні сучасної української школи або 
Теоретичний аналіз психологічних чинників 
оцінки дидактичного процесу 

П.І. Матвієнко 
 

О.О.Новак  

2 Інтеграція і диференціація освіти: 
особистісно-діяльнісний підхід або  
Психологічні фактори розвитку творчої 
особистості  

В.Ф.Моргун  
 

Ю.І.Калюжна 

3 Соціально-педагогічна діяльність у 
дошкільних навчально-виховних закладах В.І. Цина 

4 Педтехнологія та педтехніка як умови 
професіоналізму та компетентності вчителя Н.І.Білик 

5 Семінар “Психолого-педагогічні основи 
застосування педтехнологій особистісно 
зорієнтованої освіти” 

Н.І.Білик, 
П.І.Матвієнко, 
О.О.Новак 

6 Залік П.І.Матвієнко, 
Н.І.Білик, 
О.О.Новак  

  
Для вчителів гуманітарних дисциплін (12 год.) 

 
№ Навчальний модуль Співробітники 

кафедри 
1 Педтехнологія та педтехніка як умови 

професіоналізму та компетентності вчителя 
або 
Освітні системи навчання в дошкільних 
навчальних закладах зарубіжних країн 

Н.І.Білик 
 
 

В.І.Цина 

2 Методика використання інтерактивних 
технологій  у системі курсів підвищення 
кваліфікації або  
Інтерактивні технології навчання  
в умовах особистісно зорієнтованої освіти 

П.І.Матвієнко 
 
 

Н.І.Білик 

3 Сучасні підходи формування здорового 
способу життя учнівської молоді О.О.Новак 

4 Психологічні основи оптимізації 
педагогічного спілкування або 
Яку особистість формує сучасна школа? 

Ю.І. Калюжна  
 

 В.Ф.Моргун 
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5 Семінар “Психолого-педагогічні основи 
застосування педтехнологій особистісно 
зорієнтованої освіти” 

П.І.Матвієнко, 
Н.І.Білик, 
О.О.Новак 

6 Залік П.І.Матвієнко, 
Н.І.Білик, 
О.О.Новак 

 
Для вчителів природничо-математичних дисциплін (12 год.) 

 
№ Навчальний модуль 

 
Співробітники 

кафедри 
1 Методика використання інтерактивних 

технологій  у системі курсів підвищення 
кваліфікації або  
Модульна технологія навчання та її варіації 
як прогресивні педагогічні технології 

П.І.Матвієнко 
 
 

Н.І.Білик 

2 Інтеграція і диференціація освіти: 
особистісно-діяльнісний підхід або 
Психологічні основи здійснення 
профорієнтаційної роботи із шкільною 
молоддю 

В.Ф.Моргун 
 

Ю.І. Калюжна 

3 Психодіагностика і  соціально-психологічна 
компетентність учителя О.О.Новак 

4 Освітні системи навчання в дошкільних 
навчальних закладах зарубіжних країн В.І.Цина 

5 Семінар “Психолого-педагогічні основи 
застосування педтехнологій особистісно 
зорієнтованої освіти” 

Н.І.Білик, 
П.І.Матвієнко, 
О.О.Новак 

6 Залік П.І.Матвієнко, 
Н.І.Білик, 
О.О.Новак 

 
Для педагогічних працівників,  

робота яких пов’язана з проблемами виховання (12 год.) 
 

№ Навчальний модуль 
 

Співробітники 
кафедри 

1 Роль краєзнавства в актуалізації педагогічних 
технологій (матеріали до вивчення міні-
модуля “Краєзнавство рідного краю”) або 
Психолого-педагогічне обгрунтування  
та моделювання нестандартних позакласних 
заходів   

П.І.Матвієнко 
 
 

Н.І.Білик 

2 Психолого-педагогічне обгрунтування та 
моделювання нестандартних уроків або 

Н.І.Білик 
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Освітні системи виховання в дошкільних 
навчальних закладах зарубіжних країн 

В.І.Цина 

3 Основні фактори розвитку творчої 
особистості школяра або  
Яку особистість формує сучасна школа?  

Ю.І.Калюжна  
 

В.Ф.Моргун 
4 Сучасні підходи формування здорового 

способу життя учнівської молоді О.О.Новак 

5 Семінар “Психолого-педагогічні основи 
застосування педтехнологій особистісно 
зорієнтованої освіти” 

Н.І.Білик, 
О.О.Новак, 

П.І.Матвієнко 
6 Залік Н.І.Білик, 

П.І.Матвієнко, 
О.О.Новак 

 
Для керівних кадрів (12 год.) 

 
№ Навчальний модуль 

 
Співробітники  

кафедри 
1 Актуальність педагогічних технологій у 

реформуванні сучасної української школи 
або 
Педтехнологія та педтехніка як умови 
професіоналізму та компетентності вчителя 

П.І.Матвієнко 
 
 

Н.І.Білик 

2 Інтерактивні технології навчання  
в умовах особистісно зорієнтованої освіти 
або  
Освітні системи виховання в дошкільних 
навчальних закладах зарубіжних країн 

Н.І.Білик 
 
 

В.І.Цина 

3 Теоретичний аналіз психологічних чинників 
оцінки дидактичного процесу О.О.Новак 

4 Інтеграція і диференціація освіти: 
особистісно-діяльнісний підхід або 
Психологічні основи здійснення 
профорієнтаційної роботи із шкільною 
молоддю 

В.Ф.Моргун 
 

Ю.І.Калюжна 

5 Семінар “Психолого-педагогічні основи 
застосування педтехнологій особистісно 
зорієнтованої освіти” 

Н.І.Білик, 
О.О.Новак, 

П.І.Матвієнко 
6 Залік П.І.Матвієнко, 

Н.І.Білик, 
О.О.Новак 
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Оснащення навчальних модулів 
 

Модульний посібник. 
Видання обласних педагогічних журналів:  
• Науково-методичного ж. “Постметодика”. 
• Науково-практичного освітньо-популярного ж. “Імідж сучасного 

педагога”. 
• Компакт-диски. 
• Відеотека. 
• Тести. 
• Роздатковий матеріал. 
• Навчально-методична література.  
• Електронна база даних. 
• Педагогічні видання працівників ПОІППО. 
• Матеріали обласних ярмарків педтехнологій “Творчі сходинки 

освітян Полтавщини”. 
• Мультимедійні засоби. 
 
 

Основні поняття для засвоєння 
 
Активні методи навчання 
Активність 
Акцентуації характеру 
Вимоги до психодіагностики 
Диференціація навчання 
Загальні здібності 
Задатки 
Здібності 
Інтеграція навчання 
Інтедифія 
Ітерактивні методи навчання 
Інтерактивні технології 
Інтеракція 
Компетентність 
Краєзнавство 
Креативність 
Майстерність 
Майстер педагогічної праці 
Методика багатовимірного аналізу досягнень учнів 
Методика вивчення реального, бажаного та фантастичного бюджету 

часу учня 
Методи навчання 
Метод проектів 
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Методи психодіагностики 
Модель 
Моделювання 
Моделювання та аналіз педагогічного спілкування 
Модуль 
Модульні технології 
Обдарованість 
Особистість 
Особистісно зорієнтована модель освіти 
Парадигма 
Педагогічний досвід 
Педагогічна інновація 
Педагогічна новація 
Педагогіка підтримки 
Педагогічне спілкування 
Педагогічна майстерність 
Педагог-майстер своєї справи 
Педагогічна техніка 
Педагогічна технологія 
Проблемність 
Психодіагностика 
Психолого-педагогічна характеристика учня 
Соціальна перцепція 
Соціальні здібності 
Соціально-психологічна компетентність спілкування 
Стереотипи сприймання 
Стилі взаємодії 
Творчий потенціал 
Творчість 
Толерантність 
Цілісність змісту освіти 

 
 
 



 12

МОДУЛЬ І. ПЕДАГОГІКА 
 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ – СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

 
П.І.Матвієнко 

 
Лекція 1.1. АКТУАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
РЕФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 
Мета: розкрити актуальність прогресивних педагогічних технологій, які 

базуються на реалізації дидактичних, філософських, психологічних засадах 
розвитку та соціалізації особистості. 

Зробити порівняльну характеристику основних термінів.  
Обгрунтувати нові підходи до розробки сучасних освітніх технологій. 
 
Експрес-контроль: 
 
1. Чи можна ототожнювати науковий зміст термінів “педагогічна 

технологія”, “педагогічний досвід”, “педагогічна майстерність”? 
2. Принципи національної школи. 
3. Педагогічні системи (класичні педагогічні технології) – теоретична 

основа української національної школи. Назвіть учених-педагогів із світовим 
ім’ям. 

4. Педагогічні технології сучасної української школи. Назвати 
найцікавіші педагогічні технології, що використовуються в освітньому 
просторі регіону. 

5. У чому полягає українознавчий аспект педагогічних технологій? 
 
1. Реалізація нової освітньої політики, основні принципи якої 

проголошені державною національною програмою освіти “Україна ХХІ 
століття”, має потребу в педагогові, який володіє високою педагогічною 
майстерністю, здатного не тільки успішно працювати в умовах ринкових 
відносин, а й посісти провідні позиції в інтелектуально-культурному 
авангарді суспільства.  

Нові цільові установки, викладені в програмі, вимагають застосування 
нових технологій навчально-виховної діяльності в системі післядипломної 
педагогічної освіти, в загальноосвітній школі т. ін. 

Педтехнології роблять ефективнішим процес навчання учнів порівняно 
із традиційним оволодінням знаннями. 

З цією метою і розглянемо наступні питання: 
• Термін “педагогічна технологія” і входження української школи у 

світовий педагогічний простір. 
• Чи можна ототожнювати науковий зміст термінів “педагогічна 

майстерність”, “педагогічна технологія”, “педагогічний досвід”? 
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Визначень педагогічної майстерності в науково-педагогічній літературі 
достатня кількість (С.І.Гончаренко, І.А.Зязюн, І.П.Підласий, В.В.Ягупов 
т.ін.). У будь-якому із них підкреслюється якась своєрідна особливість, 
проявляється непомітна грань багатообразного вміння, що називається 
майстерністю. 

Майстерність – це високе мистецтво виховання, що постійно 
вдосконалюється, доступне кожному педагогу, що працює за покликанням і 
любить дітей.  

Педагог-майстер своєї справи – це спеціаліст високої культури, що 
глибоко знає свій предмет, добре ознайомлений з відповідними галузями 
науки і мистецтва, практично розуміє питання загальної і особливо дитячої 
психології та досконало володіє методикою навчання та виховання [8, 739]. 

Майстер педагогічної праці – це високо компетентний у психолого-
педагогічній і у власне предметній галузі спеціаліст, що вміє репродукувати 
на високому рівні професійні знання, навички та вміння [1, 149]. 

Рівень професіоналізму педагога залежить від його компетентності 
(педагогічної, соціально-психологічної, диференціально-психологічної), а 
також від ступеня розвитку професійно-педагогічного мислення. 

У педагогічній теорії склалися два підходи до розуміння вчительської 
майстерності. Перший – пов’язаний з розумінням методів навчання та 
виховання, другий – грунтується на думці про ведучу роль особистості 
педагога, а не методів його праці.  

Зокрема, І.П.Підласий зазначає, що метод є невід’ємним від особистості 
вчителя, тому протиставлення в цих підходах він не вбачає, різниця тільки в 
тому, під яким кутом зору розглядати майстерність – як метод через 
особистість, що його реалізує, чи через особистість, що застосовує метод. 

З погляду В.В.Ягупова, педагогічна майстерність “передбачає синтез 
розвинутого психолого-педагогічного мислення, професійно-педагогічних 
знань, умінь і навичок, емоційно-вольових засобів виразності, що дають 
змогу педагогові успішно вирішувати навчально-виховні завдання” [18, 169] 
та виступає стрижневим компонентом педагогічної культури, яка лежить, на 
думку автора, в основі педагогічної майстерності. 

Отже, педагогічна майстерність – це досконале, творче виконання 
вчителем професійних функцій на рівні мистецтва, результатом чого є 
створення оптимальних соціально-психологічних умов для становлення 
особистості кожного учня, забезпечення високого рівня інтелектуального 
розвитку, виховання кращих моральних якостей, духовного збагачення 
школярів [4]. 

Щоб дійсно оволодіти педагогічною майстерністю, необхідно досконало 
володіти ефективними технологіями навчально-виховного процесу, 
правильно вибрати їх для кожної конкретної ситуації, діагностувати, 
прогнозувати та проектувати процес заданого рівня і якості. 

Педагогічна технологія – це система, комплекс педагогічних прийомів, 
що здійснюються у певній послідовності, і при умові дотримання цієї 



 14

послідовності гарантують успіх і результативність навчально-виховної 
роботи. 

Педагогічний досвід – різновиди прийомів педагогічної праці, які 
придають динаміку дидактичному процесу, пошуку, утвердженню найбільш 
ефективних форм і методів педагогічної діяльності, що визначають творче 
обличчя вчителя. 

2. Органічна єдність двох складових педагогічної діяльності – двох 
принципів української школи:  

• ефективне використання українських національних освітніх традицій; 
• урахування світового педагогічного досвіду. 
• Формування довідника “Педагогічні технології. Досвід. Практика”. 
• Рубрики в журналі “Постметодика” – “Українське коло”, 

“Педагогічні технології”; “Імідж сучасного педагога” – “Рідні джерела”, 
“Навчаючи – вчимося”. 

• Назвати приклади поєднання двох принципів в педагогічній 
діяльності (на прикладі діяльності колег у школі, районі). 

3. Класичні педагогічні технології (педагогічні системи) 
Педагогічні принципи Яна Амоса Коменського:  
“Якщо ми хочемо мати впорядковану та розвинену державу, 

господарство, передусім потрібно впорядкувати школи та дати їм 
розквітнути, щоб вони стали істинними та живими майстернями людськими”. 

Навчання повинне бути добре відлагодженим механізмом із 
урахуванням єдиних законів природи (першовизначення суті педагогічної 
технології). 

Демократичний принцип єдиної школи – гармонійність людини і між 
людьми. 

Материнська школа (дошкілля). “Материнська школа” 1633 р. 
Я.А.Коменський – автор першої ідеї загальної початкової освіти. Він не 
допускав ніяких відборів, екзаменів до школи. “Ділити дітей на здібних та 
нездібних – злочин”. 

Дидактичні принципи педагогіки Я.А.Коменського: 
1. Наочність. 
2. Свідоме навчання. 
3. Системність. 
4. Послідовність. 
5. Міцність засвоєння (роль повторення). 
Автор підручників “Світ чуттєвих речей у малюнках”, “Відкриті двері 

мов та всіх наук”. Досвід праці Я.А.Коменського в русинській (українській) 
школі. 

Система педагогічних поглядів Жан -Жака Руссо (1712-1778) 
Засновник теорії природного, вільного виховання згідно із законами 

розумового та морального розвитку дітей. 
Основна праця “Про виховання”. Вікова періодизація розвитку дитини. 

Навчання дітей з опорою на їх особистий досвід. Увага вихованню хлопців. 
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Педагогічна система Песталоцці (1746-1827) 
Теоретик народної школи. 
Головна мета виховання – розвиток природних здібностей дитини, 

формування людини-трудівника. 
Єдність розумового, морального та фізичного виховання із підготовкою 

до праці. 
Ідея елементарної освіти – засвоїти основні елементи знань, моралі, 

навичок праці. 
Песталоцці першим формує зміст освіти.  
Найголовніше завдання освіти – логічне мислення. 
Навчання повинне бути розвиваючим.  
Першим також розробив методику початкового навчання, рідної мови, 

арифметики, географії.  
Українські класичні педагогічні системи (технології) 
Педагогічна система Г.Сковороди (1722-1794) 
Його основні праці: “Пізнай себе”, “Щастя в житті”. 
Заклав наукові принципи педагогіки: гуманізм, високу моральність, 

патріотизм, демократизм. Особливу увагу сконцентрував на народному 
вихованні. 

Сформував ідею “сродної” праці, що виходить із здібностей і 
можливостей людини. “Натура (природа) – це єдиний і справжній учитель. 
Не перешкоджай, а тільки розчищай доріжку. Не вчи яблуню, як їй родити 
яблука, вже сама природа її цьому навчила. Зроби тільки для неї огорожу од 
свиней, обріж колючки, познімай гусінь”. 

Першим почав одстоювати безкоштовне навчання. Визначив глибокий 
зміст патріотизму: “Кожен повинен знати свій народ, і в народі пізнати себе. 
Якщо ти українець, то будь ним. Чи француз? – будь французом! Чи татарин? 
– будь татарином! Усе добре на своєму місці і в своєму образі. І все 
прекрасне, що чисте, природнє – тобто не фальшиве...”. 

Педагогічна система К.Д.Ушинського (1823-1870) 
Мета виховання: підготовка людини до життя і праці. 
Кожен народ повинен мати школу із своєю мовою навчання. 
К.Д.Ушинський визначив шляхи розвиваючого виховання, розвинув 

класно-урочну систему. 
Сформулював керівну роль учителя, школи у вихованні дитини. 
Педагогічна система О.В.Духновича (1803-1865) 
Навчання – пізнання природи і суспільства. 
Естетичне навчання (малювання, різьблення, вивчення народної 

творчості, звичаїв, обрядів). 
Чергування вивчення основ наук із фізичними вправами, іграми, 

танцями. 
Роль народознавства і людинознавства. 
Навчання повинне бути захоплюючим, без примусу, високоморальним. 
Робота на землі – основна для кожного школяра, вирощування квітів у 

школі – обов’язкове і можливе в кожній школі. 
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Національне виховання за Софією Русовою (1856-1940) 
“Дошкільне виховання” – перша праця про дошкільне організоване (у 

дитсадках) виховання в системі освіти. Особиста робота в українському 
дитячому садку (1871 р.). 

Система підготовки вихователів. 
“Відродження нації починається з дитячої колиски, родини, дитячого 

садка, школи”. 
Поєднання принципів світової та української педагогіки. 
Виховна система Григорія Ващенка (1878-1967) 
Автор української національної педагогіки. “Виховний ідеал” – головна 

праця педагога. 
Головне в системі виховання – християнська мораль. 
Розробив чітку структуру української національної школи. 
Головна умова виховання – прагнення до щастя і добробуту України: 
• державна незалежність; 
• об’єднання всіх українців; 
• справедливий державний устрій; 
• справедливий соціальний устрій; 
• високий рівень творчих завдань; 
• розквіт духовної культури; 
• високий рівень здоров’я українського народу; 
• високий релігійно-моральний рівень українського народу. 
Система педагогічних поглядів Г.Ващенка – основа українського 

національного виховання. 
Педагогічна система А.Макаренка (1888-1939) 
Органічна єдність особистості і колективу. 
Трудове виховання – серйозне виробництво. 
Теорія і практика. 
Роль сім’ї у вихованні дітей. А.Макаренко про виховання особистості: 

“Проблему особистості можна вирішити, якщо бачити особистість у кожній 
людині...”. “Не можна здійснювати еволюцію особистості, а можна 
здійснювати еволюцію відносин”. 

Педагогічна система В.О.Сухомлинського (1918-1970) 
Управлінська діяльність на рівні світових стандартів. 
Школа радості. Роль казки, рідного краю у вихованні дитини. 
Естетичне виховання – основа виховання доброчинності. 
В.Сухомлинський про особистість і колектив: “Колектив – багатство 

індивідуальностей..., багатство кожної особистості...”. 
“...Виховна сила колективу починається з того, що є в кожній окремій 

людині, які духовні багатства має кожна людина, що вона приносить у 
колектив, що дає іншим, що від неї беруть люди”. 

Роль А.Макаренка і В.Сухомлинського у становленні особистісно 
зорієнтованої педагогіки сучасної української школи. 

4. Для світового освітнього простору властивий пошук ефективних 
педагогічних технологій за двома напрямками: 
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• інтеграція змісту освіти; 
• актуальність розвивального навчання.  
За цими напрямками іде розвиток педагогічних технологій і в Україні: 
1) Розвивальне навчання (В.Давидов, А.Ельконін, О.Дусавицький). 
Використання можливостей колективної діяльності. Робота вчителя з 

групами учнів (3-8 осіб). Одночасний розвиток особистості дитини і класу 
(інтенсивна форма діалогу “вчитель – учень”. Нове покоління навчальних 
програм та підручників). 

2) Технологія повного засвоєння – як навчити всіх дітей досягти високих 
результатів (автори – американські психологи В.Керрол і І.Блум). Чітке 
визначення всіх етапів засвоєння знань. Поділ колективу на дві групи (що 
досягли і що не досягли, засвоєння знань). 

Корективна роль учителя. Індивідуальна роль учителя з учнем, а також 
навчання учнів у малих підгрупах (2-3 особи). Перевірка знань учнів за 
допомогою спеціальних бланків. 

3) Проблемне навчання – засноване на вченні американського педагога 
Дж.Дьюі (20-30 рр. – у радянській школі). 

Створення особливої мотивації – проблемної, яка створюється вчителем 
за допомогою системи запитань. Урахування диференційованого та 
індивідуального підходу. 

4) Інтегроване навчання. 
Інтегрований курс “Довкілля”. Інтеграція основ природничих дисциплін 

з 1 по 6 класи (авторський колектив на чолі з академіком В.Р.Ільченко). 
5) Педагогічна технологія В.Шаталова (опорні конспекти). 
Видання матеріалу крупними блоками. Постійне поглиблення та 

повторення вивченого раніше матеріалу. Проведення уроків відкритих 
думок. 

Організація навчання як позитивного процесу. 
6) Багатство українських національних освітніх традицій. 
Етнопедагогіка. Українське родинне виховання. Особливості 

формування пам’яті роду: родове дерево, пам’ять роду, “бабусина казка”, 
“мамина пісня”. “Могили наших предків – очі нашої совісті” 
(В.Сухомлинський). 

Материнська школа. 
Зміцнення педагогічних технологій усною народною творчістю. 
Роль української народної пісні. Колискові пісні.  
Досвід національної японської школи. 
Народні звичаї, обряди, традиції. 
Роль народних (релігійних) свят.  
Два принципи:  
• стаття Конституції України про відокремлення школи від церкви;  
• ефективне використання релігійних виховних традицій, 

християнської (православної) моралі. 
5. Виховні педагогічні технології: 
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• “Школа-родина” – експериментальна програма інституту 
українознавства. 

• Відновлення українських родових традицій. 
• Засоби виховання: українознавство, валеологія, родинність. 
• Суб’єкти педагогічного дійства: дитина, вчитель, родина, родичі, 

меценати. 
• Українська материнська школа (рубрика “Материнська школа” в ж. 

“Постметодика”; “Шкільна родина” – в ж. “Імідж сучасного педагога”). 
Педагогічні думки А.Макаренка і Г.Ващенка про роль сім’ї, батьків, 

родини: 
•  Громадянське виховання на фоні найвідоміших світових виховних 

систем (релігійне, ідеологічне, національне, гуманітарне, соціальне). 
• Концепції громадянської освіти та громадянського виховання.  
• Обласна програма системи виховання учнівської молоді на період до 

2012 року. 
• Полікультурне виховання – навчання різноманітності культур, 

виховання поваги та почуття гідності до представників усіх культур; 
отримання взаємозв’язку та взаємовпливу загальнолюдського та 
національного компонентів культури. 

• Роль кабінетів (музеїв, світлиць) народознавства.  
Актуальність полтавського краєзнавства. 
 
Тести та завдання для самостійної роботи: 
 
1. Проведіть гру-конкурс “Хто краще знає педтехнології?”. 
2. Користуючись словником, дайте визначення термінів “педагогічна 

технологія”, “педагогічний досвід”, “педагогічна майстерність”? 
3. Назвіть основні завдання комп’ютерної програми з педагогічної 

технології. 
4. На основі власних суджень зробіть ранжування традиційних і 

нетрадиційних принципів навчання. 
5. Обгрунтуйте деякі дидактичні та психологічні аспекти педагогічної 

технології. 
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П.І. Матвієнко 
 

Лекція 1.2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ  У СИСТЕМІ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

 
Інтерактивні технології проведення занять активізують діяльність 

слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, дають 
можливість охопити повторенням чи закріпленням значну кількість тем, які 
вивчалися раніше (на лекціях чи при виконанні самостійної роботи). 

Інтерактивні форми спонукають слухачів до самостійного оволодіння 
окремими питаннями. Актуальність такої діяльності полягає в тому, що 
слухачі, працюючи в мікрогрупах, висловлюють різні думки, формують 
різноманітні варіанти відповідей, визначаючи в кінцевому рахунку найбільш 
оптимальну відповідь. При цьому враховуються й індивідуальні міркування 
слухачів. 

Для двох академічних годин в першу чергу семінарського заняття 
пропонується три форми роботи. 

Перша форма. Знайомство. Робота в парах. Цей процес проходить через 
взаємоінтерв’ю: короткі відомості про себе, а потім короткі розповіді один 
про одного. При цьому обов’язковим є питання до партнера, а потім 
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розповідь про нього із його ж інформації: “Що найкраще вдається у Вашій 
роботи як учителя (директора, заступника директора, вихователя)?” 
Оригінальність і психологічна значущість такої роботи в тому, що багато 
вчителів уперше чують про себе позитивну оцінку за конкретну діяльність, 
незважаючи на те, що вони самі ж є авторами цієї інформації. 

Друга форма. Робота у мікрогрупах. Мозковий штурм. Карусель-
фонтан.  

Група слухачів розділяється на підгрупи, в яких повинно бути не більше 
5 осіб. У відповідності до їх кількості формується відповідна кількість 
запитань, які записуються на великих аркушах паперу. Кожен аркуш 
розділений по горизонталі на частини відповідно до кількості мікрогруп. 

Робота починається одночасно, на кожне питання відводиться 2-3 хв. 
Відповідь, яка вимагає тільки лаконічних відповідей, записується у нижній 
частині аркуша. По команді тренера групи міняються запитаннями – 
карусель рухається: перша група передає другій, друга – третій і т.д., а 
остання по кількості груп передає першій. При цьому відповідь попередніх 
груп почергово загинається, залишаючи для наступної «чисте» поле для 
записів.  

Коли мікрогрупи завершили роботу над останнім питанням, вони 
відкривають усі відповіді (кожна група останній варіант запитань) і протягом 
5 хв. аналізують їх.  

При цьому вони мають дати відповідь на два запитання: Яка група 
найкраще дала відповідь на запитання і чому? 

І вирішують ще одне завдання – сформулювати ідеальну відповідь, 
додаючи до найкращого варіанту доповнення із відповідей інших груп. 

Від кожної групи визначається представник, який висловлює колективну 
думку. 

Усі аркуші вивішуються перед слухачами і всі пересвідчуються в об’єк-
тивності самооцінки і оцінки діяльності в мікрогрупах і в групі в цілому. 

До теми “Актуальність педагогічних технологій” підібрано більше 100 
запитань, які згруповані диференційовано з урахуванням педагогічної 
спеціальності тієї чи іншої групи слухачів. У результаті такого “мозкового 
штурму” розглядаються найактуальніші питання педагогіки, історії 
педагогіки, порівняльної педагогіки, педагогічної майстерності. 

Третя завершальна форма. Враження, індивідуальний відгук про курси, 
взагалі, або про певний модуль (тему). 

Перед аудиторію ставиться завдання дати відповідь на запитання: “Що 
найбільш сподобалось на курсах? Яка тема? Що взято для практичної 
роботи? Що нове ввійде у їх педагогічну діяльність після повернення із 
курсів?” 

На роздуми даються 2-3 хв. 
На почергові відповіді кожному слухачеві відводиться 1 хвилина. 
Після завершення відповідей слухачів ведучий підводить підсумки 

практичного заняття. Коротко характеризує діяльність групи за всіма трьома 
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інтерактивними формами. Визначається найактивніша група. Звертає увагу, 
що таку роботу можна трансформувати у роботу з учнями. 

Питання з педагогіки (історії педагогіки) для всіх категорій слухачів 
курсів підвищення кваліфікації. 

1. а) дати визначення, що таке педагогічна технологія; 
 б) назвати педагогічні технології. 
2. а) визначити риси передового (перспективного, кращого) 

педагогічного досвіду; 
 б) назвати адреси і дати характеристику передового педагогічного 

досвіду. 
3. а) дати визначення поняття «педагогічна система»; 
 б) назвати авторів найактуальніших педагогічних систем та 

характеристики  складових частин цих систем (педагогічних технологій). 
4. Ваше розуміння термінів: «педагогічна новація»; «педагогічна 

інновація». 
5. Назвати зразки педагогічної новації та інновації. 
6. Назвати пріоритети виховання учнівської молоді, визначені в 

нормативних освітянських документах (1991-2006 рр.). 
7. Визначити змістовні позиції громадянського виховання. 
8. У чому різниця змісту: громадянська освіта; громадянське виховання? 
9. Розкрити зміст поняття “виховання національної свідомості”. 
10. Головні змістовні позиції: виховання планетарної свідомості. 
11. Головні складові: культура підприємницької діяльності. 
12. Назвати головні педагогічні ідеї Г.С.Сковороди. 
13. Назвати головні педагогічні технології А.С.Макаренка і дати їм 

характеристику. 
14. Назвати складові педагогічної системи (технології) 

О.В.Сухомлинського “Школа радості”. 
15. Назвати риси “виховного ідеалу” особистості за Григорієм 

Ващенком. 
16. Визначити складові педагогічної системи “Школа Захаренка”. 
17. Назвати головні принципи української національної школи-родини. 
18. У чому: переваги української системи освіти над західноєвропейсь-

кою (американською)? Недоліки української системи освіти порівняно із 
західноєвропейською (американською)? 

19. Які риси конкурентоздатної особистості? 
20. Які психологічні прийоми в роботі з дітьми Вам найкраще вдаються? 
21. Дати визначення понять: «навченість» і «навчальність» учня. 
 

Питання з проблем педагогіки (історії педагогіки) для вихователів 
дошкільних навчальних закладів 

 
1. Назвати:  
а) головні педагогічні технології дошкільного виховання; 
б) обґрунтувати зміст цих технологій. 
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2. Назвати:  
а) адреси передового педагогічного досвіду виховання (завідувача, 

методиста) дошкільного закладу; 
б) зміст цього досвіду. 
3. Назвати:  
а) здоров’яоберігаючі педагогічні технології дошкільного виховання; 
б) зміст цих технологій. 
4. Назвати пріоритети виховання дошкільнят. 
5. Назвати головні форми виховання національної свідомості у дітей 

дошкільного віку. 
6. Назвати ефективні форми виховання культури підприємництва у дітей 

дошкільного віку. 
7. Назвати головні складові найвідоміших педагогічних систем, які 

актуальні і для дошкільного виховання. 
8. Які педагогічні прийоми О.В.Сухомлинського важливі у роботі 

вихователя дошкільного закладу? 
9. Назвіть 10 українських пісень, які дитина має знати на порозі 

першого класу. 
10. Назвати основні форми роботи із батьками. 
 

Для вчителів початкових класів 
 
1. Назвати:  
а) найактуальніші педагогічні технології, які використовуються у 

початковій школі; 
б) головні риси їх. 
2. Назвати:  
а) адреси передового педагогічного досвіду вчителів початкової школи; 
б) головний зміст їх. 
3. Які складові відомих педагогічних систем актуальні для початкової 

школи? 
4. Головна цінність педтехнології «Розвивальне навчання». Які 

найважливіші прийоми вчителя в процесі використання цієї педагогічної 
технології? 

5. Головна цінність педагогічної технології “Довкілля”. Основні вимоги 
до вчителя по цій технології. 

6. Назвати 20 українських пісень, які дитина може і має навчитись у 
початковій школі. 

7. Які складові особистісно зорієнтованого підходу до навчання і 
виховання учня початкової школи? 

8. Продовжити перелік виховних заходів у школі-родині: огляд-конкурс 
найдавніших і найпам’ятніших фотографій роду, найцінніших книг з власних 
бібліотек... 
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Для учителів загальноосвітніх гуманітарних дисциплін 
 
1. Назвати педагогічні технології, у яких найкраще реалізовані 

гуманітарні принципи. 
2. У чому актуальність педагогічної технології “розвивальне навчання”? 
3. Назвати педагогічні технології гуманітарних дисциплін. 
4. Назвати найкращі зразки передового педагогічного досвіду вчителів 

гуманітарного циклу у Вашому районі (місті). 
5. Які складові педагогічних систем актуальні для предметів 

гуманітарних дисциплін? 
6. Назвати основні досягнення інноваційного процесу у Вашій школі 

(районі, місті). 
7. Назвати оригінальні (новаційні) зразки діяльності вчителя (школи) у 

Вашому районі (місті)? 
8. Назвати цікаві фрагменти змісту гуманітарної освіти в Європейських 

країнах. 
9. Назвати одну із тем курсу (історії, української літератури, зарубіжної 

літератури, української мови та іноземної мови), де були б найсприятливіші 
умови для міжпредметних зв’язків. 

10. Назвати найвідоміші найвідоміші музеї:  
а) державні; б) краєзнавчі (народні). 
 

Для учителів природничо-математичних дисциплін 
 

1. У чому актуальність педагогічної технології “розвивальне навчання” у 
навчанні математики і фізики? 

2. Назвати головні ознаки основ природничих дисциплін в 
інтегрованому курсі “Довкілля”. 

3. Які три гіпотези про походження життя на землі (зокрема і людини) 
найбільш актуальні? 

4. Назвати напрями профілактики “шкільних” захворювань дітей. 
 

Для організаторів виховної роботи 
 

1. Які складові частини особистісно зорієнтованого виховання? 
2. Назвати структуру національної самосвідомості. 
3. Які головні напрямки виховання особистості закладені в Законі 

України «Про виховання учнів та молоді» та «Національної програми 
виховання учнівської молоді»? 

4. Назвати виховні заходи, в яких найбільше реалізується складових 
громадянського виховання. 

5. Назвати найбільш ефективні форми індивідуальної роботи учнями в 
системі виховання. 

6. Які головні напрямки формування характеру з досвіду 
західноєвропейських (американських) педагогів? 
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7. У чому виховне значення “Біблії” (“Корану”, “Талмуду”)? 
8. Ким є для цивілізованого світу Ісус Христос? Якими 

характеристиками пояснити його сутність учням? 
9. Якими позитивними і негативними прикладами показати актуальність 

екологічного виховання? 
10. Назвати риси конкурентоздатної особистості. 
11. У чому сутність педагогічної технології “Школа-родина”? 
 

Для керівників загальноосвітніх навчальних закладів 
 
1. Назвати найактуальніші педагогічні технології. 
2. Адреси і теми передового (перспективного, кращого) педагогічного 

досвіду вивченого Вами в останній час. 
3. Що характеризує новаційний та інноваційний процес? Приклад. 
4. Які педагогічні системи є найактуальнішими у Вашій роботі? 
5. Який головний пріоритет виховної системи Вашої школи? 
6. Ваші головні цілі при спостереженні уроку. 
7. Ваші демократичні принципи в роботі із педагогічним колективом. 
8. Назвіть форми перевірки навченості і навчальності. 
9. Як Ви визначаєте мотивацію навчання? 
10. Назвати головні складові навчального середовища, що впливають 

на якість навчання учнів. 
11. Головні профілактичні заходи в попередженні “шкільних” 

захворювань учнів. 
12. Головні принципи психологічного підходу до роботи з учнями. 
13. Основні форми включення батьків у позакласну та позашкільну 

роботу з учнями. 
14. Основні форми впливу на учнів із проблем виховання. 
15. Основні складові особистісно-зорієнтованого виховання. 
16. Основні форми впливу на батьків, що не виконують своїх функцій 

вихователів дітей. 
17. Назвати найсуттєвіші ознаки педагогічної техніки. 
 

Питання з краєзнавства для всіх педагогічних спеціальностей 
 

1. Назвати головні аргументи, чому Леся Українка у свій час назвала 
Полтавщину такою Україною, “украінішої якої немає”. 

2. Назвати земляків-полтавців:  
а) композиторів;  
б) співаків;  
в) художників;  
г) архітекторів, скульпторів;  
д) письменників, які народилися на Полтавщині;  
е) письменників, які жили і працювали на Полтавщині;  
ж) вчених; 
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з) винахідників. 
3. Назвати (що є на Полтавщині):  
а) найдревніші архітектурні споруди;  
б) найкрасивіші будівлі. 

4. Назвати (що були (є) на Полтавщині):  
а) історичні події;  
б) пам’ятки природи. 

5. Назвати пам’ятники:  
а) видатним землякам;  
б) великим історичним подіям. 

6. Визначити найцікавіші маршрути туристичних походів на 
Полтавщині. 

7. Назвати видатних братів із різних галузей науки і мистецтва. 
8. Назвати найцікавіші туристичні маршрути у Вашому регіоні. 
9. Назвати родичів, чиї імена викарбовані на граніті пам’ятників, 

меморіалів загиблим у роки Великої Вітчизняної війни. 
 

Питання з краєзнавства для вчителів гуманітарного циклу 
 

1. Назвати українських письменників-полтавців, твори яких вивчаються 
у шкільному курсі. 

2. Назвати російських і зарубіжних письменників, які народилися або 
жили на Полтавщині. 

3. Назвати українських гетьманів, доля яких була пов’язана із 
Полтавщиною. 

4. Назвати учасників українських визвольних змагань, які народилися на 
Полтавщині. 

5. Назвати діячів УНР, Центральної Ради, які народилися на 
Полтавщині. 

6. Назвати декабристів, доля яких була пов’язана із Полтавщиною. 
7. Назвати революціонерів-народників, доля яких пов’язана із 

Полтавщиною. 
8. Назвати членів Кирило-Мефодіївського братства, доля яких пов’язана 

із Полтавщиною. 
9. Назвати діячів радянської держави, які народилися на Полтавщині. 
10. Назви яких населених пунктів пішли від козацьких власних 

(загальних) імен. 
11. Назви яких населених пунктів пішли:  
а) від древньоруської мови; 
б) від тюркської, сарматської, булгарської мов. 

12. Назвати письменників української діаспори, котрі народилися на 
Полтавщині. 

13. Назвати історичних діячів, котрі народилися на Полтавщині. 
14. Назвати п’ятірку найвизначніших полтавців у галузі культури, 

мистецтва, літератури. 
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15. Назвати найвидатніших учених (істориків, філологів), які народилися 
на Полтавщині. 

16. Назвати історичні події, які відбулися в нашому краї. 
17. Назвати битви всіх історичних епох, які відбулись на Полтавщині. 
 
Питання з краєзнавства для вчителів природничо-математичного циклу 

 
1. Назвати заказники і заповідники у Полтавській області. 
2. Назвати найдревніші дерева, які ростуть на Полтавщині. 
3. Назвати тварин, птахів, комах Полтавщини, що занесені до Червоної 

Книги. 
4. Назвати ріки, які течуть по території Полтавщини. 
5. Назвати три райони, області, які найбільше покриті лісом. 
6. Назвати найвідоміші парки (дендропарки) в Полтавській області. 
7. Назвати відомих учених-математиків, котрі народилися (жили) на 

Полтавщині. 
8. Назвати вчених-природослідників, які жили і працювали на 

Полтавщині. 
9. Назвати найдревніші населені пункти Полтавщини. 
10. Які корисні копалини розвідані на Полтавщині? 
11. Які мінеральні води використовуються на Полтавщині? 
12. Назвати найвідоміші екологічні стежини району (області). 
 

Питання з краєзнавства для вихователів дошкільних закладів 
і вчителів початкових класів 

 
1. Назвати визначні пам’ятки природи та пам’ятники історії, що варті 

уваги дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. 
2. Назвати архітектурні споруди Вашого регіону, що мають 

запам’ятатись дітям дошкільного віку, початкових класів. 
3. Пригадати прізвища родичів, які загинули на фронтах Великої 

Вітчизняної війни і чиї імена викарбовані на пам’ятних плитах меморіалів. 
 

Тестові запитання 
 

1. Яка з трьох педагогічних технологій найбільше реалізує принципи 
інтеграції:  

а) розвивальне навчання;  
б) довкілля;  
в) модульно-модульне навчання? 

2. Педагогічна система – це сукупність:  
а) педагогічних технологій;  
б) ефективних методів педагогічної діяльності;  
в) ефективних форм і методів педагогічної діяльності. 

3. Визначити найважливіші риси педагогічної технології:  
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а) системність;  
б) наукова обґрунтованість;  
в) комплексність. 

4. Визначити складові педагогічної системи А.С.Макаренка:  
а) трудове виховання;  
б) особистість і колектив;  
в) сімейне виховання;  
г) екологічне виховання;  
д) превентивне виховання. 

5. Визначити, які педагогічні технології використовувались у “школі 
радості” В.Сухомлинського:  

а) гуманістичне виховання;  
б) валеологічну виховання;  
в) школа під відкритим небом; 
г) виховання патріотизму на основі краєзнавства;  
д) етичне виховання? 

6. До чиєї педагогічної системи належать технології природовідповід-
ності і народовідповідності:  

а) Григорій Сковорода;  
б) О. Духнович? 

7. Хто із педагогів-земляків заклав основи української національної 
школи і національної системи виховання (автор книги “Виховний ідеал”):  

а) А.С.Макаренко;  
б) Г.Г.Ващенко;  
в) Софія Русова? 

8. Хто із видатних педагогів визначав провідне місце рідної мови в 
розвитку освіти:  

а) К.Ушинський;  
б) С.Русова;  
в) А. Макаренко? 

9. Хто із видатних педагогів відзначав велику роль казки у вихованні 
дитини:  

а) А.Макаренко;  
б) С.Русова;  
в) О.Сухомлинський? 

10. Які педагогічні системи створила Софія Русова:  
а) дошкільне виховання;  
б) позашкільна освіта;  
в) початкова школа? 

11. Творчість яких педагогів близька питанням навчання і виховання 
молодших школярів:  

а) А.Макаренка і В.О.Сухомлинського;  
б) М.Монтессорі;  
в) Г.Сковороди і О.Духновича? 
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Н.І.Білик  
 

Лекція 1.3. ПЕДТЕХНОЛОГІЯ ТА ПЕДТЕХНІКА ЯК УМОВИ 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

 
Мета: підвищити кваліфікаційний рівень фахівців на основі готовності 

до вдосконалення своєї педагогічної майстерності, знати її найважливіші 
складові, а саме – педагогічну техніку та педагогічну технологію; виховувати 
розуміння у слухачів бути здатними до реалізації прогресивних педагогічних 
технологій. 

 
Експрес-контроль: 
 
1. Назвіть імена вчених, які досліджували питання педтехнологій. 
2. Генезис поняття “педагогічна технологія” у вітчизняній науці та у 

світовому просторі. 
3. Дайте визначення наукового змісту поняття “педагогічна 

технологія”. 
4. Назвіть критерії, яким повинна відповідати педагогічна технологія. 
5. Класифікація педтехнологій. 
6. Як ви розумієте поняття “педагогічна технологія формування 

особистості школяра”? 
7. Розкрийте суть терміну “педагогічна техніка”. 
8. Назвіть навчальні заклади району, області, що використовують 

прогресивні педтехнології у своїй роботі? 
 
1. Історичний аналіз свідчить, що соціально-теоретичні засади 

педагогічної технології складалися під впливом гуманістичних ідей 
передових мислителей різних епох, у тому числі наших вітчизняних учених і 
педагогів Г.С.Сковороди, К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка. В.О.Сухом-
линського. 

Особливого розвитку набули ідеї упровадження педагогічних технологій 
у першій третині ХХ ст., зокрема у працях відомих громадсько-політичних 
діячів і педагогів: П.Біланюка, М.Грушевського, Д.Донцова, І.Крип’якевича, 
К.Левицького,  І.Франка,  А.Шептицького,  В.Целевича,  І.Юцишина  т.ін. 
[13, 11]. 

Багатьма вченими було зроблено визначення сутності поняття 
“педагогічна технологія”, здійснювались спроби класифікації (В.П.Без-
палько, В.О.Бухвалов, Б.В. Горячев, В.В.Гузєєв, В.І.Євдокимов, Т.О.Ільїна, 
М.В.Кларін, А.М.Кушнір, І.Я.Лернер, В.М.Монахов, Т.С.Назарова, 
А.С.Нісімчук, В.Ф.Паламарчук, В.Ю.Пітюков, Л.П.Пресман, І.Ф.Прокопенко, 
Г.К.Селевко, Ф.А.Фрадкін, М.О.Чошанов, С.Г.Шаповаленко, О.Т.Шпак, 
В.В.Юдін т. ін.).  

Вдало узагальнив окремі аспекти педтехнології в загальноосвітній школі 
В.П.Безпалько. Він запропонував комплекс засобів педтехнології в середній 
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школі та шляхи її практичного застосування. Серед сучасних дослідників, 
котрі працюють в Україні, варто виділити наукові праці І.П.Підласого. 
Український педагог відомий своїми фундаментальними поглядами з теорії 
та технології дидактичного процесу. 

Окремі питання педагогічної технології вищої школи досліджували 
відомі українські вчені: А.М.Алексюк, В.І.Бондар, Є.С.Березняк, Я.І.Бурлака, 
С.У.Гончаренко, І.А.Зязюн, Б.С.Кобзар, В.М.Мадзігон, О.Г.Мороз, 
Н.Г.Ничкало, М.Г.Стельмахович, М.В.Чернінський, М.Д.Ярмаченко т.ін.  

Отже, проблеми вдосконалення педагогічних технологій на сучасному 
етапі розвитку освіти є однією з пріоритетних. Розробка нових прогресивних 
концепцій, упровадження в діяльність загальноосвітніх закладів сучасних 
педагогічних технологій поставлена до низки основних завдань 
реформування освіти в Україні. 

2. Кафедра педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського приділяє 
значну увагу саме вдосконаленню технологій навчання як учнів, так і 
слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Але переважна більшість учителів недостатньо володіють технологіями 
навчання, а окремі із них не розуміють суті поняття “педтехнологія”. 

Слово “технологія” грецького походження, що означає знання про 
майстерність. У більш широкому значенні під технологією розуміють 
сукупність знань, способів переробки матеріалів, виготовлення виробів і 
процеси, що супроводять ці види робіт [11, 5].  

Термін “педтехнологія” пройшов цілу еволюцію свого становлення: 
“технологія в освіті” – “технологія освіти” – “технологія навчання” – 
“педтехнологія”.  

Перший період (1940-1950 рр.) 
Характеризується появою в школах США різноманітних технічних 

засобів одержання інформації. Це магнітофони, телевізори, програвачі, 
проекти, які мали побутове призначення.  

Технологічна революція в освіті була започаткована в США у 30-х роках 
минулого століття. Це було пов’язано із застосуванням у навчальному 
процесі нових на той час технічних засобів запису і відтворення інформації і 
впровадженням на їх основі програм аудіовізуального навчання. Відповідно 
був введений термін “технологія в освіті”, який відображав застосування у 
навчанні технічних досягнень того часу: запис і відтворення звуку, оптична 
проекція. Тоді зміст цього поняття ототожнювався з терміном “технічні 
засоби навчання” [9].  

На думку М.Кларка, директора аудіовізуального центру Лондонського 
університету, початковий зміст педагогічної технології зводиться до 
“застосування в освіті винаходів, промислових виробів і процесів, які є 
частиною технологій нашого часу” [там же].  

Більш широке визначення запропонували вчені Ф.Песіваль і Г.Елінгтон. 
Вони вважають, що термін “технологія в освіті” включає будь-які засоби 
навчання інформацій, тобто “технологія в освіті” – це аудіовізуальні засоби. 
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Другий період (1950-1960 рр.) 
Цей період визначається виникненням технологічного підходу, 

теоретичною базою якого стала ідея програмованого навчання, а також 
розроблена для її реалізації відповідна система технічних засобів: навчальні 
машини, засоби для забезпечення зворотного зв’язку, лінгафонні кабінети, 
тренажери т. ін. На відміну від терміну “технологія в освіті” під “технологією 
освіти” почали розуміти науково-педагогічний опис “сукупності засобів і 
методів” педагогічного процесу. 

У зміст цього поняття, крім технічних засобів, уходило також наукове 
обґрунтування навчального процесу: психологічні основи навчання, 
планування навчального процесу, розробка змісту навчання тощо. 

У 60-і роки, коли відбулося становлення педагогічної технології, багато 
авторів не бачили особливої різниці в розумінні термінів “технологія 
навчання” та “педагогічна технологія”. Це призвело до розуміння 
педтехнології як педагогічної освіти, в якій використовуються засоби, що 
підвищують ефективність навчального процесу.  

Третій період (1960-1980 рр.) Для нього характерні такі особливості: 
відбувається розширення бази використання терміну “педагогічна 
технологія”:  

• змінюється методична основа педагогічної технології, здійснюється 
перехід від вербального до аудіовізуального навчання;  

• ведеться активна підготовка професіональних педагогів-технологів. 
У цей період технологія навчального процесу розробляється на основі 

системного підходу, а дослідники розуміють педагогічну технологію як 
процес вивчення, розробки та використання принципів оптимізації 
навчальної діяльності на основі досягнень науки. 

У 60-і роки вводиться термін “технологія навчання”, яке включає в себе 
цілісний процес постановки цілей, “постійне поновлення навчальних планів і 
програм, тестування альтернативних стратегій і навчальних матеріалів, 
оцінювання педагогічних систем у цілому і встановлення нових цілей, як 
тільки стає відомою нова інформація про ефективність системи”. 

Четвертий період (з 1981 р.) 
Даний період полягає в еволюції поняття “педагогічна технологія”. Це 

створення комп’ютерних аудиторій, зростання кількості та якості 
педагогічних програмових засобів; використання систем інтерактивного 
відео. 

3. Однозначного трактування терміну “педтехнологія” немає (в 
педагогіці існує понад 300 його визначень). Технології в педагогіці 
визначаються і як методи, прийоми, засоби навчання (В.Ф.Паламарчук, 
В.М.Шепель т.ін.), і як принципи навчання (В.В. Гузєєв т.ін.), і як моделі 
навчання, які, до речі раніше називалися методиками навчання, наприклад, 
письма, читання (Л.В.Занков, В.В.Рєпкін, А.М.Кушнір т. ін.), і як спеціальна 
організація змісту, творчих завдань до нього (В.О.Бухвалов т.ін.), і як 
педагогічна техніка (І.А.Зязюн, А.О.Гін, М.Ю.Красовицький), і як алгоритм 
процесу досягнення запланованих результатів (І.П.Волков), і як 
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проектування процесу формування особистості учня (В.П.Безпалько, 
В.Ю.Пітюков т. ін.), і як підхід до опису педагогічного процесу (В.В.Юдін) – 
про що відзначає Л.В.Буркова [2, 86-87 ]. 

Отже, спостерігаємо значне варіювання в тлумаченні поняття 
“педтехнологія”: 

•  обґрунтована технологія навчання включає цілісний процес 
визначення мети, постійне оновлення навчальних планів і програм; 
тестування альтернативних стратегій та навчального матеріалу, оцінювання 
педагогічних систем у цілому (С.Сполуінг, США); 

• комплексний інтегративний процес, що включає людей, ідеї, засоби і 
способи організації діяльності для аналізу проблем планування, управління й 
забезпечення всіх аспектів засвоєння знань (Асоціація з педагогічних 
комунікацій і технологій США) [23]; 

• цілісна система концептуально і практично значущих ідей, принципів, 
методів, засобів навчання та виховання, яка гарантує надійний і 
діагностуємий результат у поточний період і при наступному її відтворенні 
та тиражуванні (В.Ю.Пітюков) [22]. 

• системний метод створення, застосування і визначення знань з 
урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить 
завданням оптимізації форм навчання (ЮНЕСКО) (Г.К.Селевко) [23]; 

•  складова процесуальна частина дидактичної системи (М.Чошанов) 
[26]; 

• проект (модель) навчально-виховного процесу у вищих навчальних 
закладах освіти, який визначає структуру та зміст навчально-пізнавальної 
діяльності самого студента (з урахуванням його рис характеру та 
інтелектуальних можливостей) його бажання стати професіоналом великої 
проби (І.О.Смолюк) [24, 11]; 

• категорія, що дозволяє вирішити проблеми на високому 
педагогічному рівні. В основі цієї технології лежить педагогічна система, яка 
поєднує чітко визначені цілі навчання, засоби для їх досягнення, правила та 
механізми застосування цих засобів (Н.С.Журавська) [6]; 

• продумана в усіх деталях модель сумісної педагогічної діяльності з 
проектування, організації і проведення навчального процесу із забезпеченням 
комфортних умов для учня і вчителя (В.М.Монахов) [10]; 

• наука про розвиток, освіту, навчання і виховання особистості школяра 
на основі позитивних загальнолюдських якостей та досягнень педагогічної 
думки, а також основ інформатики (А.С.Нісімчук, О.С.Падалка, О.Т.Шпак) 
[13, 11]; 

• це система знань, необхідних учителю для розв’язання стратегічних, 
тактичних, а також процедурних завдань під час організації навчально-
виховного процесу. При цьому під такою організацією слід розуміти систему 
взаємодії вчителя з учнями, а також способи добору та впорядкування 
навчального матеріалу згідно з вимогами теорії пізнання. Іншими словами, 
педтехнологія є описом системи дій учителя та учнів, які слід виконувати для 
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оптимальної реалізації навчального процесу (О.Г.Мороз, В.Л.Омеляненко) 
[11, 5]; 

•  під педагогічною технологією на рівні теоретичного уявлення 
розуміємо послідовний (систематично представлену низку вказівок 
діяльностей і операцій моделювання, реалізації діагностики ефективності, 
корекції процесу навчання (дидактичної технології) або виховання (виховної 
технології) (Н.І.Білик, П.Г.Москаленко); 

• це діяльність, побудована на принципах та закономірностях 
педагогічної науки, а також на положеннях предметної методики, яка 
покликана розв’язувати суперечності між окремими елементами навчального 
процесу шляхом їх узгодження і являє собою інтегративну систему, 
інваріантом якої є модуль: “ціль – засоби – правила і послідовність їх 
застосування – результат” (Ю.М.Галатюк) [5]; 

Серед елементів педагогічної технології більшість авторів виділяє: 
мікротехнології цілей, діагностики (початкової, поточної, підсумкової), 
спільної діяльності суб’єктів навчального процесу, організації і відбору 
форм, методів і засобів навчання, рефлексії, змісту навчального предмета 
(М.М.Суртава) [25, 18]. 

Предмет педтехнології – це навчально-виховний процес у сучасній 
школі, який впливає на розвиток особистості школяра як вільного 
громадянина суверенної держави. Предмет педтехнології є стрижнем науки, 
головною її базою і визначає основні завдання розвитку педагогічної науки. 
Соціально-теоретичною основою сучасної педтехнології є: 

1. Основні закони діалектики в їх сучасному розумінні: 
а) закон заперечення заперечень; 
б) закон переходу кількості в якість; 
в) закон єдності і боротьби протилежностей. 
2. Закони розвитку природи, суспільства та мислення, використання 

досягнень інформатики. 
3. Виховний потенціал релігії. 
4. Збереження і розвиток національних традицій. 
Розвиток педтехнології визначається такими факторами: 
а) ефективність навчання, виховання, розвитку особистості залежить від 

розвитку суспільства, від того як розв’язуються основні освітні завдання (9-
річна обов’язкова освіта); 

б) науковий потенціал власної нації, який визначається кількістю вчених 
у різних галузях науки; 

в) матеріальна база школи, ВНЗ, професійна майстерність учителів та 
викладачів. 

Завдання сучасної педагогічної технології: 
• виховувати інтелектуально розвинуту особистість (цінити людину та 

розум, її ділові та людські якості); 
• виховувати свідомих громадян незалежної України; 
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• формувати творчу особистість для праці в майбутніх ринкових 
відносинах, з почуттям гідності, розумінням суті приватної та державної 
власності; 

• виховувати почуття потреби для одержання високих професійних 
якостей у майбутньому, вміння при необхідності змінювати професію [15, 
12-13].  

У педагогічній технології використовують такі методи дослідження: 
• спостереження; 
• бесіда (навчальна, виховна, наукова); 
• анкета (усна, письмова); 
• вивчення шкільної документації; 
• методи статистики; 
• педагогічний експеримент (природний, штучний). 
4. Серед критеріїв, яким повинна відповідати будь-яка педагогічна 

технологія, зазначають концептуальність, системність, керованість, 
ефективність, відтворюваність (М.В.Кларін) [7, 14 ]. 

О.Н Кузибецький визначає такі критерії педагогічної технології: 
1. Гарантована (відтворювана) результативність педагогічного процесу, 

яка характеризується позитивними змінами в розвитку учнів, адекватними 
поставленим цілям. 

2. Цілеспрямованість, яка вказує, що очікуваний результат не є 
випадковим, тому що завчасно був запроектований. 

3. Системність дидактичних засобів підтверджує те, що вони є сукуп-
ністю елементів, об’єднаних певною доцільністю їх застосування в конкрет-
них умовах, з дотриманням деяких наперед заданих дидактичних вимог. 

4. Актуальність, що проявляється у вирішенні конкретних дидактичних 
проблем, які вдається вирішити в практиці навчання, використовуючи дану 
педагогічну систему. 

5. Результативність досягнення поставлених цілей (А.Н.Кузибецький) [9, 
20-24]. 

5. Т.С.Назарова [12] відзначає, що поняття “педтехнологія” різнорівневе, 
на кожному рівні визначальною є відповідна ієрархія цілей, завдань, змісту 
(рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема ієрархії і взаємозв’язків понять “технологія” 
в педагогіці (за Т.С.Назаровою) 

Педагогічні 
технології 

Виховні 
технології

Навчальні 
технології 

Технології 
управління 

Освітні технології 



 34

Створюючи довідник «Педагогічні технології. Досвід. Практика» (1999) 
[16] класифікували педтехнології за змістом так: 

1. Класичні педагогічні технології. 
2. Педтехнології дошкільного виховання. 
3. Педтехнології початкового навчання. 
4. Педтехнології гуманітарних дисциплін. 
5. Педтехнології природничо-математичних дисциплін. 
6. Педтехнології національного виховання. 
7. Педтехнології управління освітою. 
8. Педтехнології інтегрованого навчання. 
9. Педтехнології закладів нового типу. 
10. Педтехнології створення педагогічних систем. 
Друге видання довідника (2006) [17] дало можливість розширити його 

зміст і доповнити такі розділи: 
11. Психологічні технології (ПТ). 
12. Освітні технології зарубіжних країн (ОТЗК). 
13. Інформаційні технології (ІТ). 
14. Інтерактивні технології (ІАТ). 
15. Технології післядипломної педагогічної освіти (ТППО). 
Це багаторічне напрацювання педагогічних працівників ПОІППО, 

аналогів якому немає в Україні), що містить 247 педагогічних ідей, 
педтехнологій зарубіжного та вітчизніного педагогічного досвіду [17]. 

Класифікацію педтехнологій проілюстрував також Г.К.Селевко [23].  
6. Процес навчання, виховання та розвитку особистості складають 

основу єдиного педагогічного процесу, який у сучасній педагогічний науці 
прийнято називати педагогічною технологією формування особистості. 

Педагогічна технологія формування особистості школяра передбачає 
такі основні ланки: 

а) мету навчання в сучасній школі; 
б) основні завдання навчання особистості; 
в) удосконалення змісту освіти відповідно до розвитку будівництва 

незалежної України; 
г) традиційні і нетрадиційні методи навчання із застосуванням 

комп’ютерної техніки; 
д) забезпечення навчального процесу необхідними засобами навчання; 
е) форми навчання та виховання особистості в процесі пізнавальної 

діяльності учнів. 
Таким чином, названі вище основні ланки є діалектично взаємозв’язані 

між собою і складають основну структуру педагогічної технології 
формування особистості в національній школі. 

Рушійними силами педагогічного процесу виступають з одного боку: 
а) учні з певним рівнем розвитку інтелекту; 
б) їх бажання або небажання одержувати освіту; 
в) традиції школи та умови економічного розвитку держави; 
з іншого боку: 
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а) особистість вчителя з певним рівнем професіональної майстерності; 
б) використання вчителем технічних засобів навчання і комп’ютерної 

техніки; 
в) реальне матеріальне становище вчителів у суспільстві. 
У педагогічній технології навчання учня виступає як система 

пізнавальних дій особистості, яка спрямовується на виконання навчальних 
планів та програм як обов’язкового рівня, так і за бажанням учня передбачає 
досягнення навчальної мети та здійснення навчальних планів на кожному 
уроці. 

Особливе місце в педагогічній технології формування особистості 
відводиться психологічним основам, які базуються на процесі засвоєння 
знань та умінь. 

Структура процесу засвоєння дуже складна і має такі елементи: 
а) сприйняття інформації з різних джерел; 
б) узагальнення почутої інформації, її осмислення; 
в) розуміння одержаної інформації та її власна оцінка; 
г) закріплення частини інформації на тривалий час; 
д) застосування одержаної інформації в діяльності; 
г) вміння особистості спілкуватися на різних рівнях. 
Складовою частиною педагогічної технології формування особистості 

виступають потреби та інтереси учня, яким учителі в сучасній школі 
приділяють мало уваги. 

6. Слово “техніка” походить від грецького “techne” – мистецтво, 
майстерність, уміння.  

Педагогічна техніка – це сукупність раціональних засобів, умінь та 
особливостей поведінки вчителя, спрямованих на ефективну реалізацію 
обраних ним методів і прийомів навчально-виховної роботи з окремим учнем 
чи всім класним колективом відповідно до поставленої мети виховання і 
конкретних об’єктивних та суб’єктивних передумов [11, 5]. 

У всі часи увагу філософів та громадських діячів привертало питання 
педагогічної техніки. Вагомим унеском у цьому напрямку є погляди відомих 
педагогів-класиків: Я.А.Коменського, Й.Г.Песталоцці, К.Д.Ушинського, 
А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського. Особливо значущий доробок педагога-
експериментатора А.С.Макаренка, який уперше в історії ввів у науковий обіг 
саме поняття “педагогічна техніка”, визначив його дефініцію, обгрунтував 
сутність і виділив складові педагогічної техніки. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури і наукових праць показав, що 
даній проблемі приділяла увагу досить значна кількість учених (Є.С.Барбіна, 
І.А.Зязюн, В.А.Кан-Калик, В.М.Коротов, Н.В.Кузьміна, О.Г.Мороз, 
А.В.Мудрик, В.Л.Омеляненко, Л.І.Рувинський, В.А.Семиченко, 
В.О.Сластьонін, Н.М.Тарасевич, Н.Є.Щуркова т. ін.), які підкреслють роль 
учительської привабливості, значущість позитивного іміджу для успішної 
педагогічної діяльності. 

На сучасному етапі означена проблема залишається досить важливою. 
Чимало дослідників предметно досліджують педагогічну техніку як основне 
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наукове завдання: Г.І.Баланюк, С.А.Болсун, П.В.Галахова, О.О.Горська, 
Л.П.Загородня, В.А.Катирева, О.Л.Козленко, О.В.Лосавіо, В.М.Миндикану, 
С.Д.Омельченко, Ю.І.Турчанінова т. ін.  

Педагогічна техніка включає низку специфічних засобів, умінь, 
особливостей поведінки педагога. Серед них, зокрема, слід назвати такі: 

• вміння в галузі культури мовлення: правильне дихання, чітка дикція, 
належний темп, ритм, логічність побудови тощо; 

• володіння мімікою, пантомімою, жестами; 
• вміння вчителя одягатися, стежити за своїм зовнішнім виглядом; 
• дотримання оптимального темпу і ритму в навчальній роботі; 
• вміння і навички спілкування з оточуючими, насамперед з учнями; 
• володіння основами психотехніки: розуміння педагогом власного 

психічного стану, вміння керувати собою; здатність до “бачення” 
внутрішнього стану вихованців і адекватного впливу на них. 

Наприклад, розвитком педагогічної техніки вчителів продуктивно 
займаються кафедри педагогічної майстерності та педагогіки і психології 
обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти м.Полтави та 
м.Кіровограда. Експеримент довів результативність запровадження на курсах 
підвищення кваліфікації спецкурсу “Педагогічна техніка вчителя”. Питання 
про імідж педагога, керівника навчального закладу; про модель ефективного 
вчителя розглядалися на сторінках обласного науково-практичного освітньо-
популярного ж.”Імідж сучасного педагога”. 

Отже, педагогічна техніка відіграє істотну роль у діяльності вчителя. 
Вона є важливою передумовою оволодіння ним професійною майстерністю. 

8. Своєрідність педагогічної діяльності полягає в тому, що лише в 
процесі злагоджених дій менеджера освіти, а саме керівника навчального 
закладу, з учителями-однодумцями, можна сподіватися на успіхи в 
навчально-виховному процесі. Навіть творчі пошуки педагогів-ентузіастів 
без мудрості менеджера освіти та педагогічного колективу, яким він керує, 
виявляються менш результативними. 

Тому впровадження сучасних педтехнологій у навчально-виховний 
процес школи повинно бути виваженою дією, без раптових висновків, а 
цілою програмою використання та експертної перевірки їх ефективності. 

З 1996 року в Полтавському обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти імені М.В.Остроградського спочатку функціонувала 
кафедра конструювання педтехнологій, головною метою якої було розуміння 
технологічного підходу до навчально-виховного процесу, знайомство 
слухачів курсів з сучасними педагогічними технологіями та експери-
ментальне дослідження їх популярності та ефективності щодо розвитку 
творчого потенціалу як вчителя, здатного до реалізації педтехнологій, так і 
учня, якому ми повинні допомагати навчатися просто та результативно. 

Нині це кафедра педагогічної майстерності, яка рекомендує вивчати, 
впроваджувати такі прогресивні педагогічні технології, до яких зокрема 
належать: так звана стратегія ефективного навчання; модульна система 
організації навчального процесу та рейтинговий контроль знань; адаптивна 
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система навчання; діалоговий підхід до освіти; технологія школи-родини; 
система розвивального навчання; технологія співпраці індивідуальностей; 
комп’ютерні та інтерактивні технології навчання. 

Такі варіації модульного навчання як модульно-рейтингове та модульно-
розвивальне, блочно-модульне впроваджуються такими педколективами 
навчальних закладів: Хорольським агропромисловим коледжем, Полтав-
ським технікумом транспортного будівництва, НВК м.Комсомольська, 
гімназією №6 м.Кременчука, Семенівським та Кобеляцьким НВК т. ін. 

Адаптивна система навчання, автор якої А.С.Границька, знайшла своє 
місце при вивченні загальноосвітніх предметів в еколого-валеологічному 
НВК Решетилівського району та Зіньківському НВК №1, що дало можливість 
у відповідності з індивідуальними особливостями учнів організовувати 
навчально-виховний процес. 

Інтенсивне навчання іноземної мови, побудоване на теоретичній моделі 
М.С.Китайгородської, широко запроваджується в ліцеї №1, НВК №31 
м.Полтави, Петракіївському та Диканському НВК. Завдяки даній технології 
учні, крім рідної мови, ще знають 2-3 іноземних мови. 

Поява моделі культурно-екологічної освіти, яка запропонована 
академіком П.П.Кононенком і його однодумцями в концепції школи нової 
генерації сприйнята освітою Полтавської області повністю, як серйозний, 
принциповий новий підхід до побудови освітньої системи, яка здатна змінити 
обличчя людини, суспільства, української держави. 

Тому при кафедрі педагогічної майстерності з 1993 року функціонує 
інформаційно-координаційний центр (ІКЦ) з проблем сімейно-родинного 
виховання на Полтавщині. Аудиторія ІКЦ дуже широка, вона включає 
дослідників, шкільних учителів, викладачів вищих навчальних закладів, 
адміністративних працівників, бібліотекарів, батьків... 

У сітку ІКЦ входять 33 малих осередки регіону (дошкільних навчальних 
закладів – 6; загальноосвітніх – 18; навчальних закладів для творчої 
обдарованості дитини (ліцеї, гімназії, спеціалізовані школи, НВК) – 9), 
кожний з яких відповідає за визначений напрямок роботи, за складання 
анотованої бібліографії за темами. 

Останнім часом спостерігається збільшення класів, навчальних закладів 
Полтавщини щодо родинного виховання – від класу-родини до школи-
родини. Так, існують класи-родини, початкова школа-родина, дошкільний 
заклад-родина, родинні клуби, школи-родини, гімназії-родини в Полтаві, 
Гадячі, Комсомольську, Кременчузі та Великобагачанському, Гребінківсь-
кому, Диканському, Зіньківському, Карлівському, Лубенському, Машівсь-
кому, Новосанжарському, Полтавському, Решетилівському, Хорольського, 
Чорнухинському, Чутівському, Шишацькому районах. 

У роботі інформаційно-координаційного центру враховуються: 
• здійснення дидактичних принципів навчання та виховання: гуманізація, 

демократизація, етнізація, диференціація, індивідуалізація, оптимізація; 
• науково-методична база загальноосвітніх навчальних закладів;  
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• рівень професійної компетентності керівників, учителів 
загальноосвітніх та вихователів дошкільних навчальних закладів; 

• матеріально-технічна база навчальних закладів; 
• різноманітність типів навчальних закладів; 
• застосування в навчально-виховному процесі інноваційних технологій 

та активних методів навчання; 
• оновлення змісту освіти через варіативність шкільного компоненту; 
• взаємодія навчального закладу, школи, сім’ї та громадськості в 

навколишньому середовищі т. ін. 
Результатом роботи ІКЦ є видання навчально-методичного посібника 

«Всеполтавський посвіт школи-родини» (2006). Завдання центру: створити 
глобальну інформаційну сітку, яка б охоплювала всю інформацію про 
сімейно-родинне виховання малих осередків школи-родини Полтавщини. 

Відрадно також, що виникає багато класів-родин на базі початкової 
школи, груп-родин в дошкільних закладах, родинних клубів тощо. 

За ініціативою навчальних закладів для розвитку творчої обдарованості 
дитини стали популярними тестовий контроль знань (НВК №9 м.Полтави 
т.ін.), лекційно-залікова система навчання (обласні ліцейні класи при школі-
інтернаті №1 м.Полтави т. ін.), алгоритмізація навчання (НВК №31 
м.Полтави).  

Навіть технологія оцінювання знань в області протягом останніх 10 
років досить різна: 12-бальна (майже у всіх загальноосвітніх школах області), 
20-бальна (ліцей №1 та школа №13 м. Полтави), рейтингова (Хорольський 
агропромисловий коледж, Опішнянський і Новосанжарський НВК), 
семестрово-залікова (Калениківська спеціалізована ЗНЗ Решетилівського 
району, Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С.Макаренка). 

 
Тести та завдання для самостійної роботи: 
 
1. Визначте роль предмета педагогічної технології. 
2. Обґрунтуйте зміст поняття “технологія” та його входження в 

педагогічну науку. 
3. Зробіть порівняльну характеристику наукових термінів: “технологія в 

освіті”, “технологія навчання”, “технологія виховання”, “педагогічна 
технологія”. 

4. Визначте історичні аспекти розвитку педагогічної технології щодо 
динаміки розвитку педагогічної технології (зробіть періодизацію за роками). 

5. Запропонуйте власні висновки щодо динаміки розвитку педтехнології. 
6. Обґрунтуйте суть прогресивних педтехнологій. 
7. Які особливості класифікації педтехнологій Г.К.Селевка? 
8. Складіть список першоджерел, які ви знаєте, з проблеми педагогічних 

технологій. 
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Н.І.Білик 

 
Лекція 1.4.  ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ  
В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 

 
Мета: на основі порівняльного аналізу позитивних та негативних сторін 

пасивного, активного та інтерактивного моделей навчання розкрити суть 
інтерактивних технологій; показати їх розподіл на групи за певними 
ознаками; узагальнити знання слухачів курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників щодо розуміння інтерактивних методів навчання; 
сконцентрувати увагу на педагогічної майстерності застосування 
інтерактивних технологій та методів у навчально-виховному процесі 
загальноосвітнього навчального закладу. 
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Експрес-контроль:  
 

1. Дайте пояснення терміну “інтерактивні технології навчання”. 
2. Пасивна, активна та інтерактивна моделі навчання, їх позитивні та негативні 

сторони. 
3. Інтерактивні навчальні технології, їх суть. 
4. Чотири групи інтерактивних технологій навчання. 
5. Педагогічна майстерність учителя щодо застосування інтерактивних 

технологій і методів навчання. 
 
Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його 

соціального і духовного життя потребує якісного нового рівня освіти, який 
відповідав би міжнародним стандартам. 

Розкриваючи основні положення філософії освіти ХХІ століття, 
президент АПН України, академік НАН України Василь Кремень підкреслив, 
що “… навіть із застосуванням найсучасніших комп’ютерних систем, 
високих телекомунікаційних технологій, які поза всяким сумнівом 
стимулюють динаміку та ефективність навчального процесу, підвищують 
інтерактивність освітнього середовища, ніщо і ніхто неспроможний повністю 
витіснити й замінити мистецтво безпосереднього педагогічного діалогу 
“вчитель – учень” [18, с.2]. 

Тому в ХХІ ст. особливо важливою є підготовка високопрофесійних 
педагогічних і науково-педагогічних працівників, які відповідатимуть 
інтеграційному критерію “педагогічна майстерність + мистецтво спілкування 
+ нові технології”. 

На сьогоднішній день загальновизнано, що педагогічна наука переживає 
перехідний етап, який пов’язаний як з оновленням змісту, так і формами 
освітнього процесу. Відомий психолог А.Г.Асмолов назвав цей етап 
“непройденим шляхом: від культури корисності до культури достоїнства”.  

Значить, людина культурна – це особистість не тільки освічена, але й 
достойна поваги з боку оточуючих і самоповаги. Тому є проблема 
усвідомлення взаємозв’язку себе з іншими, вміння будувати взаємовідносини 
з навколишнім світом і людьми.  

З цієї точки зору роль навчання спілкуванню, значення інтерактивного 
підходу в навчанні важко переоцінити. 

Слово “інтерактив” прийшло до нас з англійської мови від слова “inter” – 
взаємний і “act” – діяти. А слово “інтерактивний” складається із “інтер” 
(префікс із значенням “між”) і прикметника “активний”, що означає 
діяльний, енергійний, який розвивається).  

Отже, в освітньому процесі повинні реалізовуватися три сторони 
спілкування:  

• інформативна (передача і збереження інформації); 
• перцептивна (сприйняття і розуміння людини людиною); 
• інтерактивна (організація взаємодії в спільній діяльності) [14, с.46]. 
Значить інтерактивний – це здатний до взаємодії, діалогу. 
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Діалог – це форма спілкування, характерними рисами якого є обопільна 
ініціатива всіх учасників діалогу, передбачення намірів партнера і 
можливість співробітництва та взаємодії сторін. 

Взаємодія – процес безпосереднього чи опосередкованого впливу 
об'єктів (суб'єктів) один на одного, що породжує взаємну обумовленість і 
зв'язок. Кожна з взаємодіючих сторін – наслідок одночасного зворотного 
впливу іншої сторони, що обумовлює розвиток об'єктів (суб'єктів) і їхніх 
структур. 

Вплив – цілеспрямоване перенесення інформації і досвіду від однієї 
людини до іншої (педагог – суб'єкт; учні – об'єкт навчання).  

Нині в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з 
особистісно зорієнтованим підходом до організації процесу навчання в центрі 
його знаходиться той, хто вчиться.  

Формування особистості та її становлення відбувається у процесі 
навчання, коли дотримуються певних умов: 

• створення позитивного настрою для навчання; 
• відчуття рівного серед рівних; 
• забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних 

цілей; 
• усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів; 
• можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша; 
• вчитель не є засобом “похвали і покарання”, він є другом, порадником, 

старшим товаришем. 
Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносяться до 

інноваційних. Перш ніж перейти до їх ґрунтовного розгляду спробуємо 
з’ясувати суть інтерактивного навчання та зіставити його з традиційним 
навчанням. 

Так історично склалося, що освіта у загальноосвітніх навчальних закладах 
(ЗНЗ) надається учням у колективах (класах), тобто існує класно-урочна форма 
навчання. Основна одиниця такого навчання – урок.  

Кожний урок будується за певною структурою і передбачає організацію 
навчання за різними моделями. Скористаємося підходами, запропонованими 
Я.Голантом ще у 60-х роках XX ст. Він виділяв активну і пасивну моделі 
навчання залежно від участі учнів у навчальній діяльності. 

Розглянемо пасивну, активну та інтерактивну моделі навчання і порівняємо їх. 
1. Пасивна модель навчання: 

 
 
 
 
 
 
 

За цією моделлю учень виступає у ролі пасивного слухача. Він сприймає 
матеріал, який йому подає вчитель: відеофільм, тексти із підручника тощо.  
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За такої моделі використовуються методи, коли учні або дивляться, або 
слухають, або читають (лекція-монолог, пояснення нового матеріалу вчителем, 
демонстрація). 

Спробуємо визначити позитивні та негативні сторони такої моделі: 
 

Позитивні Негативні 
1. Можна подати великий за обсягом 
матеріал за короткий час. 
2. Одночасно сприймають матеріал усі 
учні. 
3. Витрачається мало часу на розповідь 
або пояснення. 

1. Учні пасивні, не спілкуються ні між 
собою, ні з учителем. 
2. Не виконують ніяких завдань. 
3. Вчителю важко зрозуміти якість 
засвоєння поданого матеріалу. 
4. Відсутній контроль за знаннями. 
5. Як правило, невисокий відсоток 
засвоєння знань. 

 
Навчання за такою моделлю пасивне. Цю модель можна назвати 

"Монолог".  
2. Активна модель навчання: 

 
 
 
 
 
 

 
 
У цьому випадку вчитель і учень перебувають у постійному 

взаємозв’язку. Учень відповідає на запитання вчителя, розповідає. Вчитель має 
змогу співпрацювати з кожним учнем зокрема.  

За такої моделі використовують активні методи навчання: бесіду, дискусію, 
фронтальне опитування тощо.  

Визначимо позитивні і негативні сторони цієї моделі: 
Позитивні Негативні 

1. Високий рівень інформації 
(проблемний метод). 

2. Велика кількість учнів, які 
одночасно можуть сприймати 
інформацію. 

3. Відсоток засвоєння матеріалу 
досить високий. 

4. Майстерність педагога відіграє 
велику роль в організації такого 
навчання. 

5. Учитель може проконтролювати 
надані учням знання. 

1. Учні спілкуються тільки з 
учителем. 

2. Як правило, на уроці така модель 
використовується тільки для 
опитування. 

3. Учень перебуває у постійні 
напрузі –“спитає – не спитає”. 

4. Учень може бути незадоволений 
тим, що його не запитали, не вислухали 
його думку. 
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Навчання за такою моделлю – активне. Таку модель можна назвати “Діалог”. 
3. Інтерактивна модель навчання: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Схема цієї моделі відображає постійне спілкування вчителя з учнями. 
Відбувається спілкування всіх членів колективу. Під час навчання за такою 
моделлю використовують ділові та рольові ігри, дискусії, мозкова атака, 
фронтальне опитування, круглий стіл, дебати [5; 8; 11].  

Перерахуємо позитивні та негативні сторони моделі: 
 

Позитивні Негативні 
І. Розширюються пізнавальні 1. На вивчення певної інформації 
можливості учня (здобування, аналіз, значний час. 
застосування інформації з різних джерел). 2. Необхідний інший підхід в  
2. Як правило, високий рівень оцінюванні знань учнів. 
засвоєння знань. 3. В учителя відсутній досвід такого 
3. Учитель без зусиль може організації навчання. 
проконтролювати рівень засвоєння 4. Відсутні методичні розробки уроків з 
знань учнів. різних предметів. 
4. Учитель має змогу розкритись як
організатор, консультант.  
5. Партнерство між учителем і учнями
Та в учнівському колективі.  

 
Подану модель можна назвати "Полігон", вона є свідченням активного 

навчання. 
Якщо порівняти ці моделі, то можна зробити висновки про те, що за наявності 

певних недоліків остання модель досить ефективна. 
Важливим шляхом підвищення ефективності навчального процесу є 

перехід до інтерактивного навчання, яке передбачає не просте вдосконалення 
наявних форм і методів роботи, а становить концептуально новий вид праці. 
Процес навчання відбувається за умови постійної активної взаємодії, діалогу 
учня з чим-небудь (книгою, комп’ютером) або з ким-небудь (учнем, 
студентом, вчителем, викладачем). Педагог забезпечує діалогічність 
навчання, виступає лише у ролі організатора навчання (співнавчання, 
взаємонавчання в колективі групі, співпраця), лідера групи. Організація 
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інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, 
використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем.  

Інтерактивне навчання співвідноситься з ідеями колективного навчання 
(за В.С.Дьяченко, “усі навчають кожного і кожний навчає всіх”), тому що 
реалізація даної технології неминуче пов’язана з організацією групової 
роботи. 

Питання інтерактивного навчання вивчали К.Баханов [2], А.Мартинець 
[16], Т.Поясок [22], О.Пометун, Л.Пироженко [19; 20; 21]. 

Інтерактивне навчання – не самоціль. Це лише засіб створення у 
навчальному закладі тієї атмосфери, що найбільше сприяє співпраці вчителя і 
учня, можливості дійсно реалізувати особистісно зорієнтоване навчання.  

Інтерактивне навчання відкриває широкі можливості застосування 
мультимедіа – комплексу апаратних і програмних засобів, які надають 
можливість користувачеві працювати в діалоговому режимі з різнорідними 
даними (графікою, текстом, звуком, відео), організованими у вигляді єдиного 
інформаційного середовища. Педагогічні програмні засоби нового покоління 
пропонують користувачеві варіанти індивідуального налагодження. Учень, 
засвоюючи навчальний матеріал, сам встановлює швидкість вивчення, обсяг 
матеріалу й ступінь цого труднощів [4]. 

Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної 
діяльності, яка має передбачувану мету – створити комфортні форми навчання, за 
яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.  

Суть його полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови 
постійної, активної, позитивної взаємодій усіх учнів. Відбувається колективне, 
групове, індивідуальне навчання, навчання у співпраці, коли вчитель і учні – 
рівноправні суб’єкти навчання. У результаті організації навчальної діяльності за 
таких умов у класі створюється атмосфера взаємодії, співробітництва, що дає змогу 
вчителеві стати справжнім лідером учнівського колективу.  

Організація інтерактивного навчання передбачає використання дидактичних і 
рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, створення проблемної ситуації. 
Вирішення певних проблем відбувається переважно в груповій формі. Але не слід 
плутати інтерактивне навчання з груповими формами роботи, які компенсують всі 
недоліки фронтальної та індивідуальної роботи. Групова форма роботи 
передбачає навчання однією людиною групи учнів; усі учні групи працюють над 
одним завданням разом із наступним контролем результатів. 

У сучасному суспільстві навчання можна організувати таким чином, що 
джерелом знань виступатиме не тільки вчитель, а й комп’ютер, телевізор, відео. 
Учні, відповідно, повинні вміти осмислювати отриману інформацію, трактувати її, 
застосовувати в конкретних умовах; водночас думати, розуміти суть речей, вміти 
висловлювати особисту думку. Саме цьому сприяють інтерактивні технології 
навчання. 

Інтерактивні технології навчання розглядали С.Архипова [1], 
С.Крамаренко [13], С.А.Панченков, Л.Пироженко, О.Пометун, Т.Ремех [12; 
17; 19; 20].  
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Інтерактивні технології навчання – це такий творчий процес взаємодії 
вчителя та учнів, у ході якого відбувається активне спілкування, вільний обмін 
думок, висування пропозицій та думок в атмосфері зацікавленості, 
доброзичливості та щирості, результатом якого є спільне розв’язання поставлених 
завдань. 

Вони дають високий відсоток кількості учнів, які успішно навчаються, 
можливість самостійно приймати рішення під час навчальної діяльності. 
Джерелом мотивації при цьому є внутрішні потреби. Учні проходять усі етапи 
навчання: сприймання, розуміння, узагальнення, систематизацію, практичне 
застосування і закріплення знань на основі запам’ятовування.  

Ці технології розвивають уміння спілкуватися, толерантно ставитися до 
протилежних позицій і думок, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї та 
концепцію, шукати потрібну інформацію і застосовувати її в конкретних умовах. 

Для роботи за інтерактивними технологіями вчителеві необхідно змінити свої 
особисті підходи до навчання, а в учнів у такому разі повністю змінюється життя в 
класі. Тому для роботи за даними технологіями вчителеві необхідно певна 
підготовка (дидактична, моральна) та учням, як і вчителеві, треба звикнути до них.  

Свою роботу вчителеві слід починати з простих інтерактивних технологій – 
робота в парах, малих групах – і переходити до більш складних. Коли у вчителя й 
учнів з’явиться досвід подібної роботи, то уроки проходитимуть набагато легше, 
цікавіше, а підготовка до них не забиратиме багато часу. 

Інтерактивні технології навчання О.Пометун, Л.Пироженко поділили на 
чотири групи:  

• парне навчання (робота учня з учителем чи однолітком один на один);  
• фронтальне навчання; 
• навчання у грі; 
• навчання у дискусії. 
Під час роботи в парах можна виконувати такі вправи: обговорити завдання, 

короткий текст; взяти інтерв’ю, визначити ставлення (думку) партнера до того чи 
іншого питання, твердження і т.д.; зробити критичний аналіз роботи один одного; 
сформулювати підсумок теми, що вивчається. 

До фронтальних технологій інтерактивного навчання відносять такі, що 
передбачають одночасно спільну роботу всього класу. Це – обговорення проблеми 
у загальному колі (її застосовують з іншими технологіями). 

До технологій навчання у грі відносяться імітації, рольові ігри, драматизація. 
Учасники навчального процесу, за ігровою моделлю, перебувають в інших 

умовах, аніж у традиційному навчанні. Учням надають максимальну свободу 
інтелектуальної діяльності, що обмежуються лише конкретними правилами гри. 
Учні самі обирають свою роль у грі; висуваючи припущення про ймовірний 
розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, шукають шляхи її вирішення, 
покладаючи на себе відповідальність за обране рішення. Вчитель в ігровій моделі – 
інструктор (ознайомлення з правилами гри, консультації під час її проведення), 
суддя-рефері (коригування і поради стосовно розподілу ролей), тренер (підказки 
учням з метою прискорення проведення гри), головуючий, ведучий (організатор 
обговорення). 
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Як правило, ігрова модель навчання має 4 етапи: 
• орієнтація (введення учнів у тему, ознайомлення з правилами гри, загальний 

огляд її перебігу); 
• підготовка до проведення гри (ознайомлення зі сценарієм, визначення ігрових 

завдань, ролей, орієнтовних шляхів вирішення проблеми); 
• основна частина – проведення гри; 
• обговорення. 
Технології навчання у дискусії – важливий засіб пізнавальної діяльності учнів 

у процесі навчання, бо дискусія – широке публічне обговорення спірного питання.  
Дискусія – це метод публічної суперечки, метою якої є з’ясування та 

зіставлення різних поглядів, пошук істинної думки, відшукання правильного 
розв’язання спірного питання. Досвід використання дискусії у навчанні дає змогу 
сформулювати деякі головні організаційно-педагогічні підвалини, які є спільними 
для будь-яких різновидів дискусії: 

• проведення дискусії необхідно починати з висування конкретного 
дискусійного питання (тобто такого, що немає однозначної відповіді і передбачає 
різні варіанти розв’язання, зокрема протилежні); 

• не слід висувати питання на кшталт: хто правий, а хто помиляється в тому 
чи іншому питанні; 

• у центрі уваги має бути ймовірний перебіг дискусії (Що було б можливим за 
того чи того збігу обставин? Що могло статися, якби ... ? Чи були інші 
можливості, способи, дії?); 

• усі висловлювання учнів мають стосуватися теми, що обговорюється; 
• учитель має виправляти помилки і неточності, яких припускаються учні, та 

спонукати їх робити те саме; 
• усі твердження учнів мають супроводжуватися аргументацією, 

обґрунтуванням, для чого вчитель ставить запитання на зразок: "Які факти свідчать 
на користь твоєї думки ?", "Як ти міркував, щоб дійти такого висновку?"; 

• дискусія може вирішуватися як консенсусом (прийняттям узгодженого 
рішення), так і збереженням існуючих розбіжностей між її учасниками.  

Дискусія сприяє розвитку критичного мислення, дає змогу визначити 
власну позицію, формує навички відстоювання своєї особистої думки, 
поглиблює знання з даної проблеми. Такі технології досить цікаві для 
сучасної школи. До них відносять: "метод ПРЕС", "обери позицію", "зміни 
позицію", "неперервна шкала думок", "дискусія в стилі телевізійного ток-шоу", 
"дебати".  

Основними напрямами активізації навчального процесу є проблемне 
навчання, діалогічне навчання та активні методи навчання (навчальні ігри, 
дискусії у поєднанні з практичною діяльністю).  

Інтерактивні технології включають методи, що зводяться до навчання у 
співпраці. Метод (від гр. – µέqoδоζ) – шлях дослідження чи пізнання) – спосіб 
організації практичного й теоретичного освоєння дійсності, зумовлений 
закономірностями об’єкта, що розглядається [24, с.180]. 
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Методи навчання – спосіб досягнення навчальної мети, система 
послідовних, взаємопов’язаних дій учителя й учнів, які забезпечують 
засвоєння змісту освіти [23, с.182]. Прийом – деталь методу [15, с.312]. 

Інтерактивні методи навчання – це методи спілкування на основі 
діалогу [9, с.73].  

Саме інтерактивні методи навчання як поняття зародилися з теорії 
проблемного навчання, яка була розроблена в 70-80-х рр. ХХ ст. 
(Т.В.Кудрявцев, І.Я.Лернер, А.М.Матюшкін, М.І.Махмутов, В.Оконь т.ін.), 
сутність якої полягає не в передачі готової інформації з одного боку (вчителя 
чи викладача) та пасивного засвоєння з іншого боку (учня, студента чи 
слухача курсів), а на отриманні знань учнями нових знань і вмінь за 
допомогою розв’язання теоретичних і практичних проблем [3].  

Суттєвою особливістю проблемного навчання є дослідницька діяльність 
учнів. Яка передбачає постановку питань-проблем, евристичне 
формулювання гіпотез і перевірку їх у ході розумових і практичних операцій 
із застосуванням діалогу. У процесі вирішення учнями проблем 
здійснюються оволодінням досвідом творчої діяльності, творче засвоєння 
знань, формування активної, творчої, свідомої особистості. Діалог тут 
виступає як метод вирішення протиріч. “Протиріччя породжують думку”, – 
підкреслював Є.В.Ільєнков [10]. 

Інтерактивні методи навчання розглядали Н.Вукіна [7], О.Єльникова [9], 
О.Пометун [11], О.Стрибна, А.Соценко [24].  

Інтерактивні (діалогічні) методи вміщують координацію та 
синхронізацію обміну інформацією, використовуючи угоди, врешті-решт – 
систематизацію добутих знань. При інтерактивному навчанні взаємодія не 
обмежується парою “питання-відповідь”. Результатом інтерактивних дій тих, 
хто навчається, є або підтвердження сформульованої гіпотези, або 
спростування її. 

У межах гуманістичної педагогіки, або педагогіки підтримки 
інтерактивні методи навчання стають не просто елементами методик, не 
просто засобами навчання, а основою методик і технологій. 

Ще однією важливою особливістю є те, що інтерактивні методи 
навчання відносяться до активних методів навчання, тобто до:  

• методів, при яких діяльність того, кого навчають, носить 
продуктивний, творчий, пошуковий характер; 

• методів, що стимулюють пізнавальну діяльність учнів і будуються на 
діалогах, що припускають вільний обмін думки про шляхи рішення тієї чи 
іншої проблеми. 

Незалежні дослідження, проведені різними вченими, показали, що 
оволодіння матеріалом і рівні його засвоєння зростають майже у чотири рази 
при застосуванні інтерактивних методів навчання. Економія часу, 
необхідного для вивчення необхідного матеріалу, в середньому становить 
30%, а набуті знання зберігаються у пам’яті значно довше завдяки залученню 
всіх органів чуття й активних дій учнів у процесі навчання [1, с.103-108]. 
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Навчання у співпраці – це колективна навчальна діяльність школярів у 
малих групах (2-5 осіб). Ефективність навчання із застосуванням цих методів 
співпраці значно зростає. Досвід показує, що середній рівень засвоєння 
матеріалу в залежності від використовуваних методів буває, переважно, 
таким: 

• лекція (те, що чуємо) – 5%; 
• самостійне читання – 10%; 
• аудіовізуальний метод – 20%; 
• демонстрування – 30%; 
• групові дискусії – 50%; 
• активне навчання – 70%; 
• застосування засвоєного шляхом навчання інших – 90%. 
Навчання у співпраці розглядається у світовій педагогіці як 

найуспішніша альтернатива традиційним методам. Воно є особистісно 
зорієнтованим, дає високий ефект не тільки в опануванні знаннями, вміннями 
і навичками, а й у соціалізації, формуванні комунікативних умінь. 

Основними варіантами навчання у співпраці є: 
1) навчання у команді – (Student Feam Learning, STL) – це варіант 

навчання у співпраці, розроблений в Університеті Джона Хопкінса (США) – 
передбачає самостійну роботу кожного члена групи у роботі постійній 
взаємодії з іншими учасниками групи у роботі над темою (проблемою, 
запитанням), що вивчається; успіх команди залежить від успіху кожного; 

2) кооперативне навчання – варіант, розроблений у 1978 році проф. 
Еліотом Аронсоном і названий Jigsaw (“пилка”) – передбачає групову роботу 
(4-6 чол.) над матеріалом, розбитим на фрагменти (логічні або смислові 
блоки); при цьому кожен учасник групи детально розробляє свою частину 
матеріалу, стає “експертом” у своєму питанні. Обговорення здобутого 
матеріалу відбувається під час “зустрічі експертів” (коли студенти, які 
готували одне і теж питання в різних групах, обмінюються своїми 
здобутками); далі “експерти” повертаються у свої групи і навчають тому 
новому, про що дізнались самі, інших членів своєї групи; ті, в свою чергу, 
доповідають про свою частину завдання (як зубці однієї пилки); на 
заключному етапі вчитель може попросити будь-якого учня дати відповідь на 
певне питання теми (цей варіант особливо ефективний при організації 
самостійної роботи учнів); 

За такої організації навчання вчитель керує роботою кожного учня 
опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи. 
Кооперативне навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми 
ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення кожної людини до 
спілкування, сприяє досягненню учнями вищих результатів засвоєння знань і 
формування вмінь. Така модель легко і ефективно поєднується із традиційними 
формами та методами навчання і може застосовуватися на різних етапах навчання. 

Отже, інтерактивні технології передбачають організацію кооперативного 
навчання, коли індивідуальні завдання переростають у групові, кожен член групи 
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вносить унікальний вклад у спільні зусилля, зусилля кожного члена групи потрібні 
та незамінні для успіху всієї групи.  

3) “навчаємося разом” – варіант навчання у співпраці, розроблений в 
університеті штату Міннесота в 1987 р. (Девід Джонсон, Роджер Джонс), 
передбачає поділ студентів (учнів) на різнорідні групи за рівнем навчальних 
можливостей по 3-5 осіб; при цьому кожна група отримує завдання, яке є 
складовою частиною, працюють усі студенти академічної групи; всередині 
мікрогрупи завдання також диференціюються. Отже, загальний результат 
залежить від індивідуального вкладу кожного у спільну роботу; 

4) дослідницька робота в групах – варіант, запропонований Шломо 
Шараном (Університет Телль-Авіва, 1976), що передбачає подібний до 
попередніх поділ студентів (учнів) під час виконання дослідницьких завдань. 

Аналіз конкретних ситуацій  або кейс-метод – це обговорення 
реальної педагогічної, управлінської чи іншої проблеми або ситуації, що 
потребує оптимального розв’язання.  

Конкретна ситуація – це подія, яка містить у собі суперечність 
(конфлікт) або вступає у протиріччя з довкіллям. Як правило, це небажане 
порушення або відхилення в соціальних, економічних, організаційних, 
виробничих і технологічних процесах. Така ситуація характеризується 
зміною режимів, кінцевих результатів, зниження ефективності, підвищенням 
затрат, збільшенням напруженості в соціальних або технічних системах. 
Найхарактерніша риса ситуації – невизначеність її появи.  

Кейс-методом найдоцільніше аналізувати стандартні ситуації, шукаючи 
нестандартні шляхи їх розв’язання.  

Існує три основних типи ситуацій, з якими людина зустрічається у 
процесі суспільної або виробничої діяльності: 

•  стандартна ситуація – певною мірою типова, часто повторюється в 
одних і тих самих умовах, має одні й ті ж причини (запізнення, невчасне чи 
неякісне виконання завдань тощо); 

•  критична ситуація – нетипова для даної людини чи колективу, як 
правило, не очікувана, застає зненацька, порушує плани, розрахунки, норми, 
може нанести моральну і матеріальну шкоду, вимагає негайного й 
радикального втручання, перегляду критеріїв, положень, нормативів (відома 
від виконання завдань, поломка обладнання, порушення угоди партнерами 
тощо); 

•  екстремальна ситуація (надзвичайна подія) – унікальна, немає 
аналогів, приводить до негативних змін, руйнування об’єктів, процесів, 
поглядів, стосунків (аварія, пожежа, повінь, землетрус тощо). 

Медіація. Це процедура вирішення конфлікту. Вона здійснюється 
нейтральною третьою стороною (медіатором), що допомагає двом сторонам 
урегулювати їх конфлікт. 

Алгоритми застосування методу: 
1.Розподілити групу за номерами 1, 2, 3.  
2. Утворюють коло, в якому 1, 3 – сторони, що сперечаються, 2 – 

посередник (медіатор). 
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3. Кожна особа розповідає, що відбулося (переривати розповідь не 
дозволяється). 

4. Медіатор намагається зрозуміти кожну сторону, вислуховуючи їхню 
версію, узагальнюючи думку кожної особи, ставлячи запитання. 

Медіатор може дозволити ставити запитання одне одному, а потім 
узагальнити їх точку зору. 

5. Медіатор може скласти список варіантів альтернативних рішень, а 
потім попросити кожну сторону, що сперечається, висловити свої думки 
щодо кожного з можливих рішень. 

6. Згода може бути оформлена письмово. 
Мозкова атака – це ефективний метод колективного обговорення, 

пошук рішення, в якому здійснюються шляхом вільного висловлювання 
думки всіх учасників. 

У загальному вигляді процедура “мозкової атаки” має такі етапи: 
1) підготовчий – формулюється проблема, яку потрібно розв’язати; 

визначаються умови колективної роботи, з’ясовуються правила пошуку 
рішення і поведінки в процесі “мозкової атаки”; формуються кілька груп 
“генераторів ідей” (по 3-5 осіб) і група експертів; даються інструкції групам 
“генераторів ідей” – висловлювати будь-які ідеї, не критикувати ін.; 
встановлюється чітко лімітований регламент “атаки” (час – 10 хвилин); 

2) розминка – практикування у швидкому пошуку відповідей на 
запитання з метою допомоги студентам сформувати внутрішньо групову 
сумісність, максимально звільнитися від впливу психологічних бар’єрів: 
незручності, замкнутості, скутості тощо (час – 10-15 хвилин); 

3) основний – “мозкова атака” – розв’язання проблеми розпочинається 
за сигналом ведучого; до кожної мікрогрупи прикріплюється “експерт”, 
завдання якого – записувати ідеї, висловлені “генераторами”, не критикуючи 
їх, не втручаючись у процес генерування (час – 10-15 хвилин); 

4) оцінювальний – на основі вибраних ними критеріїв “експерти” 
відбирають найкращі ідеї (час – 10 хвилин) ; 

5) заключний – обговорення роботи, обгрунтування і представлення 
найкращих ідей, рекомендації їх до практичного втілення.  

Метод інциденту застосовується для вироблення спільного рішення в 
несприятливих умовах (дефіцит часу, аварійна обстановка). Інцидент – це 
переважно критична або екстремальна ситуація, коли рішення потрібно 
приймати швидко і виважено. Цей метод спрямований на подолання 
інертності мислення і вироблення вміння приймати відповідальне рішення в 
напруженому, стресовому стані, тренування реакції студентів у виняткових 
обставинах.  

Так, наприклад, технологію "Метод ПРЕС" можна запропонувати до 
будь-якої проблеми за умови дотримання чотирьох етапів: 

• висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору 
(починаючи зі слів: я вважаю, що ...); 

• поясніть причину виникнення цієї думки, тобто на чому ґрунтуються 
докази (починаючи зі слів: оскільки...); 
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• наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції, а 
також факти, що демонструють ваші докази (... наприклад...); 

• узагальніть свою думку (зробіть висновки, починаючи зі слів: отже, таким 
чином...). 

Коли учні засвоять етапи методу ПРЕС, його можна використовувати на всіх 
уроках, оскільки це привчає учня до логічного висловлювання своєї думки. 

Інтерактивні технології відіграють важливу роль у сучасній освіті. Їх перевага 
в тому, що учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, 
оцінка), в класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний 
матеріал. Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в 
отриманні знань. Значно підвищується особистісна роль учителя – він виступає як 
лідер, організатор. Т.Вольфовська [6], Н.Лахник [14] зазначають, що 
проектування і проведення уроку за інтерактивними технологіями потребують, 
перш за все, компетентності в цих технологіях учителя, його вміння переглянути і 
перебудувати свою роботу з учнями.  

Отже, інтерактивні технології допомагають: 
• краще пізнати самого себе; 
• знайти і зміцнити нові шляхи і засоби для взаємної підтримки учнів у 

груповій взаємодії (підтримка словом і невербальні форми спілкування, 
пропозиції, ситуації, в яких учні не бояться виявляти себе, мають можливість 
бути таким, як хочеться самому учневі; 

• розвивати такі здібності, які одночасно вчать ролі лідера і ролі 
рядового учасника в ситуації групового рішення; 

• розвивати здібність до відкритої взаємодії із світом, зберігаючи при 
цьому індивідуальність. 

 
Тести та завдання для самоконтролю: 
 
1. Визначте науковий зміст понять: 
• “інтерактивне навчання”;  
• “інтерактивні технології навчання”; 
•  “методи навчання”;  
• “інтерактивні методи навчання”;  

2. Дайте характеристику інтерактивним технологіям. 
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Н.І.Білик 
 
Лекція 1.5. МОДУЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ ТА ЇЇ ВАРІАЦІЇ 

ЯК ПРОГРЕСИВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

Мета: розширити знання слухачів курсів щодо модульної організації 
навчання; забезпечити розвиток і саморозвиток учителя і учня через 
оптимізацію соціально-особистісного процесу засобами модульного 
навчання; розкрити науковий зміст понять” “модуль”, “модульне навчання”, 
навчальний модуль”; сприяти індивідуалізації вивчення навчальних 
предметів та спецкурсів, а також організації самостійної роботи вчителя і 
учня. 

 
Експрес-контроль: 
 
1. Назвіть учених-дослідників, які присвятили свої дослідження 

модульній організації навчання. 
2. Які ви знаєте версії створення модульних систем відповідно до країн, 

де вони розроблялися? Назвіть імена їх авторів. 
3. Дайте характеристику модульного навчання. Назвіть його варіації. 
4. Дидактичний модуль як категорія дидактики. 
5. Розкрийте змістовну сутність модульно-рейтингової системи 

навчання. 
6. Чим відрізняється модульно-розвивальне навчання від модульно-

рейтингового навчання? 
7. Проектно-модульне навчання в освіті Англії. Ваша думка щодо 

застосування даної педтехнології в післядипломній освіті України. 
8. Блочно-модульне навчання в навчальних закладах. У чому переваги 

такого поєднання, блочного та модульного навчання? 
9. Модульно-персонологічна технологія в системі післядипломної 

педагогічної освіти. Ваші “за” і “проти”.  
  
1. Нині можна рекомендувати вивчати, впроваджувати такі прогресивні 

педагогічні технології, до яких зокрема належать: так звана стратегія 
ефективного навчання; модульна система організації навчального процесу та 
рейтинговий контроль знань; адаптивна система навчання; діалоговий підхід 
до освіти; система розвивального навчання; технологія співпраці 
індивідуальностей; комп’ютерні технології навчання [6]. 

Модульній організації навчання присвячена низка авторських 
досліджень (А.М.Алексюк, І.І.Бабин, К.Ф.Вазіна, В.М.Гараєв, Л.О.Гранюк, 
Б.Голдшміт, М.Голдшміт, В.Д.Горський, В.Б.Закорюкіна, С.І.Куліков, 
Т.Овенс, В.М.Панченко, І.Ф.Прокопенко, Є.В.Сковін, Дж.Рассел, 
Л.М.Твердіна, І.Д.Чегель, А.В.Фурман, П.А.Юцявічене т. ін.). 

2. Існують чотири варіанти щодо створення модульної системи: 
американська (Б.Голдшміт, М.Голдшміт) [31], німецька (П.А.Юцявічене) [2; 
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29; 30], російська Є.В.Сковін [17; 18; 19], українська (А.В.Фурман) [20; 21; 
22; 23; 24] версії модульного навчання – так відзначає Н.І.Шиян [27,142]. 
А.В.Фурман [24, 56] за ім’ям П.А.Юцявічене називає литовську версію (що 
найбільш правильно) і, спираючись на дослідження польського вченого 
П.А.Оконя, називає німецьку версію. 

В американській версії це завершене 15 або 20-хвилинне навчальне 
заняття, що наповнене відносно цілісним дидактичним змістом, і, 
характеризуючись організаційною різноманітністю, задіює протягом дня (а 
це близько 24 модулів) великі (понад 100 осіб), малі (до 12 осіб) групи учнів 
й реалізується за певною програмою. Методика модульного навчання у 
вищій школі США розроблялася вченими Б.Голдшміт і М.Голдшміт. У їх 
визначенні модуль – "самостійна планомірна одиниця навчальної 
дисципліни, яка допомагає досягнути чітко окреслених цілей" [31]. Ними 
були підготовлені керівництва з використання модульних матеріалів у 
навчально-виховному процесі. 

У литовській версії модуль – це програмно-змістова одиниця відносно 
до завершеного циклу навчання, що характеризується дидактичною 
виваженістю цілей, форм, методів і засобів роботи вчителя з учнями 
(П.А.Юцявічене) [31]. 

У російській версії принцип модульності реалізується шляхом 
експериментального впровадження нової структурно-управлінської моделі 
загальноосвітньої школи – об’єднання шкільних модулів (ОШМ). Над цим 
питанням працює Є.Сковін [18; 19].  

За його підходом ОШМ – це комплекс навчально-виховних закладів 
(початкова, середня і старша школи), що ефективно розв’язують соціально-
освітні проблеми регіону, збільшуючи кількість підрозділів, ускладнюючи 
навчально-виховні завдання й вдосконалюючи структуру управління. 

3. Найрозповсюдженішою інноваційною освітньою технологією 
вважається модульна технологія.  

Н.С.Журавська підкреслює, що вона сприяє індивідуалізації вивчення 
дисциплін, самостійному вивченню матеріалу, побудованого у вигляді 
блоків, що складаються з модульних елементів – опорних конспектів [8, 99]. 

Модульне навчання – пакет науково-адаптованих програм для 
індивідуального навчання, що забезпечує навчальні досягнення учнів з 
різним рівнем попередньої підготовки [13]. 

Основні принципи модульності: 
• Наявність самостійної групи ідей (знань), якими оволодівають учні за 

допомогою дидактично доцільних засобів. 
• Формування самостійно спланованої, цілісної одиниці навчальної 

діяльності, яка сприяла б досягненню учнем чітко визначених цілей. 
Оволодіння принципом модульності досягається шляхом застосування 

різних форм і методів навчання, підпорядкованих загальній меті навчального 
курсу або актуальній науково-технічній, соціальній чи іншій проблемі. 
Складаються автономні порції навчального матеріалу для груп учнів кількох 
(до шести) початкових та середніх шкіл. 
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Умови модульного навчання: 
• Зменшене щоденне навчальне навантаження на учня: замість 5-7 

предметів – 2-4. 
• Гнучкий розклад і скорочено урок до 30 хв. Завдяки цьому фактично 

незмінним протягом року залишаються психофізіологічна готовність та 
інтелектуальна здатність дитини до продуктивного навчання. 

• За допомогою спеціальних психолого-педагогічних заходів (системне 
тестування інтелектуального й особистісного росту учнів, гнучкий режим 
навчання та праці) гармонізується система особистісної адаптованості учнів. 

• Оптимізовано індивідуальний пізнавальний процес кожного, оскільки 
навчання починається з формування внутрішньої пізнавальної мотивації і 
закінчується рефлексивним осмисленням себе і своїх можливостей у 
реальному світі. 

• Технологізовано професійну діяльність учителя завдяки чіткій 
логічній послідовності завершеної сукупності різних етапів навчальних 
модулів, змістової характеристики кожного етапу навчального модуля, що 
дозволяє в деталях проектувати організацію навчання в ході освоєння будь-
якого предмета. При модульному навчанні об’єднуються декілька навчально-
виховних закладів (початкової, основної, старшої школи) у цілісний 
комплекс для формування самостійної, рефлексивної навчальної діяльності 
школярів. 

Воно подібне до програмованого, але передбачає більш повне 
врахування потреб та інтересів, здібностей учнів. І корекція проводиться 
після визначення рівня досягнення учнями вагомих дидактичних цілей, тобто 
узагальнених фрагментів змісту навчання. За умов модульності учень дістав 
право вибору шляхів індивідуального навчання. 

У науково-педагогічній літературі ви можете зустріти різні варіації 
модульного навчання в поєднанні з іншими видами навчання чи системою 
оцінювання знань учнів: модульно-розвивальне (А.В.Фурман) [21]; 
проектно-модульне (А.Міхеєв), І.Г.Осадчий) [12]; блочно-модульне 
(І.Д.Чегель, В.Д.Горський) [25]; проблемно-модульне (М.Ж.Арстанов, 
П.І.Підкасистий, Ж.С.Хайдаров) [1], (М.А.Чошанов) [26]; модульно-
рейтингове (Л.М.Романишина) [14], (Н.І.Шиян) [27, 142], (П.І.Сікорський) 
[15] . 

 4. Щодо визначення наукового змісту поняття “модуль”, то їх існує 
понад двадцять, назвемо найсуттєвіші: 

1974 – “найменша одиниця змісту певної теми, конкретного 
курсу”(Дж.Рассел) [32, 5]. 

1983 – “така побудова навчального матеріалу, розділи змінної частини 
якого могли б бути достатньо незалежними один від одного і дозволяли б 
швидко змінювати навчальний матеріал кожного розділу” (В.Б.Закорюкіна, 
В.М.Панченко, Л.М.Твердін [9, 73-74]. 

1989 – “логічно побудовані самостійні розділи навчального матеріалу, 
котрі об’єднуються спільними ознаками” (І.Д.Чегель, В.Г.Горський) [25]. 
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1990 – “цільовий функціональний вузол, в якому об’єднані навчальний 
зміст і технологія оволодіння ним” (А.В.Фурман) [20; 21; 22]. 

Отже, спостерігаємо інваріанти поняття “модуль”: модуль – це відносно 
самостійна автономна стійка найменша одиниця (частина, порція, фрагмент, 
розділ) змісту освіти; модуль – це результат інтеграції різноманітних видів і 
форм навчання, які підпорядковані загальній темі навчального курсу; модуль 
– це цільовий функціональний вузол, в якому об’єднані навчальний зміст і 
технологія оволодіння ним; модуль – група частин (складових), які 
виконують специфічні функції і об’єднані в єдине ціле т. ін. 

Українську версію розробляли та експериментально підтверджували 
А.Алексюк для вищої школи, А.Фурман для середньої, Л.Гранюк для 
системи підвищення кваліфікації: “Модуль підвищення кваліфікації вчителя” 
– самостійний комплекс у системі підвищення кваліфікації, характерною 
ознакою якого є інтеграція змісту, форм і методів організації навчально-
освітнього процесу, спрямованого на розвиток професіоналізму педагога в 
конкретній сфері його педагогічної діяльності”. 

Сама ідея модульного навчання розроблялася в кількох аспектах: 
• змістовому (модуль як довершений добір, цілісний блок наукової 

інформації, знання); 
• організаційному (модуль як відносно самостійна форма 

життєдіяльності педагогічно керованих, малих, середніх або великих 
навчальних груп); 

• загальнодидактичному (модуль як єдність дидактичних компонентів – 
цілей, змісту, форм, засобів і наслідків навчання); 

• освітологічному (модуль як надскладна, ієрархізована галузь 
соціально-культурної практики людей, що забезпечує якісний психо-
соціальний розвиток підростаючого покоління) (А.В.Фурман, О.В.Огнев’юк) 
[24, 58]. 

Отже, одержання знань можливе шляхом самостійного вивчення 
матеріалу, побудованого у вигляді навчального чи дидактичного модулів. 

Навчальний модуль – це блок інформації, що містить модульну 
програму, путівник з модуля (довідкова інформація для самостійної роботи з 
окремих завдань для підготовки до лабораторно-практичних занять; 
інструкції до підсумкової контрольної роботи у вигляді дидактичних ігор, 
тестів; підручники, навчальні посібники (Н.С.Журавська) [8, 98-100 ]. 

Дидактичний модуль – особлива форма такого системного 
віддзеркалення логічно завершеного функціонально самодостатнього 
процесуального фрагменту навчання, при якому взаємодія і 
взаємовідношення його складових (цілі навчання, зміст освіти, методи, 
організаційні форми навчання), набувають характеру взаємоспівдії, 
спрямованої на отримання фокусованого позитивного (бажаного) результату: 
кількісні і якісні зміни особистості учня (І.І.Бабин).  

Вважаємо, що дидактичний модуль є організаційною змістовно-
процесуальною основою в системі післядипломної педагогічної освіти. 
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Моделюванням дидактичного модуля в повному вигляді слід вважати 
таку сукупність елементів, якщо: задано всю різноманітність зв’язків і 
відношень, які існують між цими елементами; кожний елемент у середині 
дидактичного модуля є неподільним на даному рівні дослідження; володіє 
структурним інваріантом – зберігає загальну структуру взаємоспівдії 
елементів при змінах зовнішніх умов і внутрішнього стану; володіє 
ієрархічністю – кожний елемент має свій ієрархічний статус і визначене 
місце в дидактичному модулі, а дана сукупність елементів складається із 
ієрархії підсистем різних рівнів; є підсистемою для підсистем більш високого 
порядку; взаємодіє із середовищем і іншими системами як єдине ціле – 
володіє цілісністю (відкритістю, гнучкістю, лабільністю). 

За П.Г.Москаленком макроструктура дидактичного модуля має такий 
вигляд (рис.1): 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1. Схема макроструктури дидактичного модуля 
МОЦН – модульна одиниця цілей навчання; 
МОЗНМ – модульна одиниця змісту навчального матеріалу; 
МОМН – модульна одиниця методів навчання;  
МООФН – модульна одиниця організаційних форм навчання;  
МОРРД – модульна одиниця реальних результатів навчання; 
МОКД – модульна одиниця контролю і діагностики.  
Повно розкритий дидактичний модуль має вигляд матриці, в якій 

відзеркалена його макро – і мікроструктура, що знаходяться в певному 
функціональному поєднанні і детермінованої цілями і реальним результатом 
навчання (рис.2): 

Макроструктура 
Тема МОЦН МОЗО МОМН МООФН МОФОПД МОДЗ МОРРН МОРКД 
№         
І        
ІІ         
ІІІ         
         
n         

Рис.2 . Загальнодидактична модель дидактичного модуля 
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Спираючись на загальнодидактичну модель навчального процесу 
І.Я.Лернера, на схему макроструктури дидактичного модуля І.І.Бабина, 
уявляємо модель нашого дидактичного модуля так (рис.3): 

МЦМ

ЗМ

МОФН Р

КДМ

ММ

 
Рис. 3. Схема дидактичного модуля (за Н.І.Білик) 

 
Де: МЦМ – мотиваційно-цільовий модуль;  
ЗМ – змістовий модуль;  
ММ – методичний модуль;  
МОФН – модуль організаційних форм навчання;  
КДМ – контрольно-діагностичний модуль; 
Р – результативний модуль. 
Науково-технічний процес зумовив технологізацію не лише численних 

галузей виробництва, а й освіту. Т.С.Назарова вважає технологізацію 
об’єктивним процесом, що підготував новий етап еволюції освіти для 
розв’язання якісно нових завдань. 

За тлумачним словником технологія – це сукупність прийомів, що 
використовуються в тій чи іншій справі, мистецтві. 

5. Рейтингова технологія навчання – педагогічна технологія, що 
використовується для оцінки знань, умінь, навичок та контролю успішності 
навчання за допомогою навчального рейтингу. 

Рейтинг – ранг (місце) учня, студента. Визначений за результатами 
оцінювання знань, умінь або навичок. 

Рейтинг (індивідуальний кумулятивний індекс – ІКІ) формується 
протягом усього періоду навчання. 

Суть ІКІ полягає в тому, що навчальний процес розбивається на декілька 
етапів (модулів, кожен з яких оцінюється в балах. Оцінки в кінцевому етапі 
плюсують і утворюють ІКІ. 

6. Метою модульно-розвивального навчання є забезпечення 
прогресивного соціального розвитку вчителя і учня в умовах діалектичного 
зв’язку навчання, виховання і освіти, а також оптимізація соціально-
особистісного процесу. Зміст модульно-розвивального навчання визначаєть-
ся цілісною системою змістових модулів, що зафіксовано в модульній 
програмі того чи іншого навчального курсу. 

7. Основою неперервної освіти вчителів-предметників в Англії, як і в 
інших країнах Західної Європи, є робота з апробації науково-педагогічних 
проектів, які розробляються спеціалістами Центрів за проблемним 
замовленням національних чи регіональних асоціацій вчителів. Проспекти 
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публікуються, що дає можливість вчителям за власним бажанням вибрати 
проект, термін роботи над яким – 2-3 роки. Протягом цього часу вчителі 
тричі залучаються на курси підвищення кваліфікації. На установчих курсах 
визначаються мета та завдання проектних досліджень, зв’язок між процесом 
дослідження та вдосконалення кваліфікації власне вчителя, його творчим 
розвитком як фахівця. При цьому вчитель отримує пакет методичної 
інформації, розробленої за модульною технологією навчання, що допомагає 
спрямувати самоосвіту та самовдосконалення вчителя відповідно до 
проблеми проектного дослідження. 

Курси другого року апробації спрямовані на науково-методичну 
корекцію самоосвіти вчителів-предметників. Тут надається допомога 
спеціалістів Центру щодо загальних проблем і специфічних питань процесу 
дослідження. А також визначаються конкретні строки і форми узагальнення 
перспективного педагогічного досвіду вчителів.  

Курси останнього, третього року року проводяться у формі науково-
практичної конференції з проблеми проектного дослідження. Матеріали 
конференції друкуються у відповідному журналі, який надсилається до 
національних банків педагогічної інформації західноєвропейських країн 
(А.Міхеєв).  

Констатуючи якісну протилежність систем ПО України й Англії, 
потрібно відзначити корисні ознаки проектно-модульного підходу 
підвищення кваліфікації вчителів Англії. А саме: відсутність проблем 
міжкурсового періоду, творчу діяльність англійських Центрів курсової 
підготовки та перепідготовки фахівців з науково-методичного планування і 
корекції самоосвіти вчителів, індивідуальний підхід щодо шкільних модулів 
організації навчально-виховного процесу та особистісно-професійних 
спрямувань учителів.  

Таким чином, школа повинна розглядатися в якості базового ланцюга в 
системі післядипломної освіти вчителів, тому що в цьому випадку найбільш 
оптимально враховуються повсякденні інтереси і практичні потреби 
педагогів. Безпосередня практика вчителів формує потреби в нових знаннях, 
уміннях, детермінує цілі професіонального і особистісного вдосконалення 
(В.Б.Гаргай). 

8. І.Д.Чегель, В.Д.Горський акцентують увагу на блочно-модульному 
підході до побудови програми, зокрема, з трудової підготовки школярів. 

Л.І.Мосіна розповідає про модульно-блочну структуру викладання 
навчального матеріалу, яку використовують у Херсонському обласному 
ліцеї і яка має декілька переваг: 

• дозволяє надолужити деякі відставання в знаннях колишніх учнів 
сільських шкіл від вимог ліцею; 

• здійснює систематизацію попередньо визначеного матеріалу, сприяє 
структуруванню знань учнів; 

• зберігає час на відпрацювання практичних умінь і навичок 
розв’язання різноманітних навчальних завдань; 
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• надає можливість організовувати різні види самостійної роботи учнів 
[7]. 

При обраній технології навчання провідним є принцип самостійності, 
який виступає в ролі обмеження залежності учнів від учителів. 
Використовуючи природний нахил підлітків до самостійності навчально-
пізнавальний процес, наприклад, Херсонського ліцею будується таким 
чином, щоб забезпечити учням можливість самостійно планувати і 
виконувати різні види діяльності. Практична реалізація цього принципу 
відбувається через виконання тимчасових індивідуальних завдань різного 
рівня складності. 

9. Один із шляхів реалізації перебудови системи післядипломної освіти 
вчителів вбачаємо в запровадженні сучасних технологій, зокрема технології 
модульно-персонологічного навчання, яка базується на самостійній 
навчально-пізнавальній роботі слухачів курсів, на персонологізації навчання, 
співтворчості суб’єкт-суб’єктних відносин менторів-консультантів та 
слухачів курсів, що створює сприятливі умови посилення ролі саморозвитку, 
самоосвіти, самоаналізу і самооцінки. 

Нас цікавить загальнодидактичний аспект модульно-персонологічного 
навчання в системі післядипломної освіти вчителів, а саме модульно-
персонологічна технологія. 

З цією метою пропонуємо модульно-персонологічний підхід до 
системи ПО вчителів, який базується на основі модульного, особистісно 
зорієнтованого та персонологічного підходів. На наш погляд, здійснюючи 
такий підхід, можемо прискорити пізнання слухача курсів оволодіти творчим 
мисленням, науковими знаннями, які зафіксовані в педагогічному досвіді. 

Прослідкуємо риси особистісно зорієнтованого та персонологічного 
навчання в даній технології. За умов модульного навчання слухач курсів має 
змогу працювати за певною індивідуальною програмою. Ментор-консультант 
виконує інформаційно-контролюючі та консультативно-координуючі 
функції. Оптимізація персонологічного пізнавального процесу кожного 
слухача курсів забезпечує йому шлях до цілісного розвитку та саморозвитку 
особистості, що є однією з рис особистісно зорієнтованого та 
персонологічного навчань. 

Максимально індивідуалізоване опрацювання модульної порції 
матеріалу дозволяє творчо опрацювати матеріал. Адже пасивне слухання 
нівелює пізнавальну функцію аудиторії. Цілеспрямоване опрацювання 
певного модуля спонукає до пошуку власного шляху, до вибору зручних 
засобів у цьому процесі. 

Філософія сьогодення виділяє два способи пізнання людиною 
закономірностей життя: 

• у суспільно-історичному розвитку особистості, в процесі діяльності; 
• у персонологічному (особистісному) розвитку особистості. 
Саме таке пізнання можливе при застосуванні модульно-

персонологічного підходу в системі післядипломної освіти вчителів. На 
курсах підвищення кваліфікації слухач повинен засвоїти закономірності, 
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накопичені в педагогіці та психології, філософії за час періоду його атестації. 
Курси повинні стати творчою сходинкою для саморозвитку особистості 
вчителя, а не лише тією справою, яку заставляють його виконати – пройти 
курси як одну із умов підвищення своєї кваліфікації. 

Вважаємо, що модульно-персонологічний підхід – це педагогічна 
технологія у вигляді дидактичних модулів, що зумовлюють зміст, обсяг, 
структуру навчального процесу щодо реалізації творчого потенціалу 
особистості вчителя. Це комплексний процес модульного навчання, 
виховання та персонологічного підходу до особистості вчителя. 

Наші аргументи: 
1. Педтехнологія реалізації творчого потенціалу особистості вчителя – 

це цілісний дидактичний модуль системи післядипломної освіти вчителів, 
який можна практично реалізувати, діагностувати та тиражувати. 

2. Реформування шкільного середовища, яке може забезпечити 
стимулювання професійного зросту. Таким стартом можуть бути курси-ОДГ 
(курси як організаційно-діяльнісна гра) та курси-ПДГ (курси я к 
пролонгована ділова гра). 

3. Персонологічний (особистісний) підхід дає можливість розглянути 
проблему особистості як питання не тільки про те, яке місце займає людина в 
педагогічному колективі, але й на що вона здатна і ким може стати, тобто чи 
зможе вона створити свій імідж вчителя-дослідника. 

4. Підготовка вчителя базується на потребах його професійної 
самосвідомості й розвитку професійних інтересів. Учитель сам виокремлює 
педагогічну проблему, яку йому потрібно вирішити, навчається у ВНЗ 
післядипломної педагогічної освіти. 

Для новостворюваної освітньої системи, яка б сягнула світового рівня, 
сучасні вчителі мають розвинути персонологічні (особистісні) дослідницькі 
здібності, оволодіти науковим методом самостійного розв’язування 
педагогічних завдань у царині навчального і виховного процесу. Це дасть 
можливість створити конкурентоздатних педагогічних технологій розвитку 
таланту учнів і їх педагогічної підтримки. 

У перспективі це дасть змогу забезпечити цілісність навчання фахівців 
за трикомпонентною структурою напрямків цієї роботи, складовими якої є: 
наукова (науково-дослідницька), професіографічна і освітня персонологічна 
підготовка спеціалістів. 

Таким чином, актуальним є дослідження особливостей навчального 
процесу в системі післядипломної освіти вчителів в цілому та, зокрема, 
втіленням курсів підвищення кваліфікації вчителів незалежно від їх фаху. 

Науково-дослідницька підготовка вчителя може здійснюватися через 
модульно-персонологічний підхід до системи ППО, що передбачає набуття 
знань і вмінь користуватися логікою, методологією і системою наукового 
дослідження в галузі педагогічного людинознавства, а також самостійно 
проводити наукові дослідження в межах своєї професіональної діяльності 
(навчального процесу), з’ясовувати наукові факти, створювати нові знання і 
використовувати їх у своїй роботі. 



 63

Модульно-персонологічний підхід до системи післядипломної освіти не 
лише створює умови для творчої діяльності слухачів курсів, а й передусім 
висуває нові вимоги до викладачів, які полягають у: 

• вмінні діагностувати цілі навчання; 
• мати інтегровані знання (з педагогіки, психології, філософії, соціології 

т.ін.); 
• вмінні моделювати навчальний процес; 
• підвищувати необхідний рівень знань, умінь і навичок слухачів; 
• вмінні вільно володіти активними методами навчання; 
• вмінні забезпечувати комунікативну атмосферу із слухачами та 

співробітництво викладача із слухачами; 
• вмінні оперативно керувати навчальним процесом, здійснювати 

вхідне та вихідне діагностування, забезпечувати контроль рівня знань 
слухачів курсів. 

Реалізація вищеназваного підходу в системі ПО вчителів дає змогу 
змінювати напрям розвитку творчого потенціалу вчителя від соціальної 
технології до персоналтехнології, від об’єкта технологічного впливу до його 
суб’єкта, підпорядковує педагогічну й управлінську діяльність принципу 
моделювання, реальним засобом якого і є модульно-персонологічний підхід. 

 
Тести та завдання для самостійної роботи: 
 
1. Визначте науковий зміст поняття “модуль”. 
2. Суть модульної технології навчання. 
3. Дайте характеристику сучасним варіаціям модульної технології в 

сучасній освіті України: 
а) модульно-рейтингова система навчання; 
б) модульно-розвивальна система навчання;  
в) проблемно-модульна система навчання;  
г) блочно-модульна (або модульно-блочна) система навчання; 
д) проектно-модульне навчання; 
є) модульно-персонологічне  навчання. 
  
Література 
1. Арстанов М.Ж., Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Проблемно-модульное 

обучение. – Алма-Ата, 1980. – 210 с. 
2. Безакуца В.А. Модульна система навчання як ефективна форма стимулювання 

пізнавальної діяльності студентів // Нові технології навчання. –К., 1992. – Вип. 7. – С.119-
123. 

3. Вазина К.Я. Модульное обучение. – Горький, 1990. – 14 с. 
4. Гараев В.М., Куликов С.И., Дурко Е.М. Принципы модульного обучения // 

Вестник высшей школы. – 1987. – №8. – С. 13. 
5. Гриньова М.В. Впровадження модульного принципу навчання // Рідна школа.– 

1993. – №7. – С. 50-51. 



 64

6. Державна національна програма “Освіта”(“Україна ХХІ ст.”). – К.: Радуга, 
1994. – 62 с. 

7. Експериментальне об’єднання шкільних модулів // Рідна школа. – 1994. – №6. 
8. Журавська Н.С.Інноваційні технології – шлях до вирішення проблем організації 

освітнього процесу в сільських навчально-виховних закладах / Освітня система сільського 
регіону: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць / Уклад. Н.І.Клокар, 
М.С.Солодуха. – К.: КП ВД «Педагогіка», 2000. – С. 98-100. 

9. Закорюкина В.Б., Панченко В.М., Твердин Л.М. Модульное построение учебных 
пособий по специальным дисциплинам // Проблемы вузовского учебника. – Вильнюс, 1983. 
– С. 73-74. 

10. Заславська С.О., Чоботар О.В. На шляху до нової технології навчання // Рідна 
школа. – 1994. – №5. 

11. Мосіна Л.І. Відроджуємо інтелігенцію села, формуємо майбутню еліту України 
// Імідж сучасного педагога: Полтава: АСМІ – №6. – 2001. 

12. Осадчий І.Г. Проектно-модульна організація системи загальної середньої 
освіти сільського адміністративного району // Освітня система сільського регіону: 
проблеми та перспективи розвитку: Зб. Наук. праць / Уклад. Н.І.Клокар, М.С.Солодуха. – 
К.: КП ВД “Педагогіка”, 2000. – С. 242-248. 

13. Педагогічні технології. Досвід. Практика: Довідник статей / Під ред. 
П.І.Матвієнка (гол. ред.), С.Ф.Клепка (наук. ред.); І.В.Охріменко, В.О.Пащенко, Н.І.Білик, 
І.В.Гальченко, О.В.Савельєва, Г.О.Сиротенко, В.Ю.Стрельніков. – Полтава: ПОІПОПП. – 
1999. – 376 с. 

14. Романишина Л.М. Модульно-рейтингова технологія викладання у вищих 
навчальних закладах. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – 48 с. 

15. Сікорський П.І. Модульно-рейтингова система навчання у лекціях: Навчально-
методичний посібник. – Л.: “Академічний експрес”, 1997. – 96 с. 

16. Ситнікова Н.Є. Модульне навчання: на терезах омріяного і пережитого // Рідна 
школа. – 1995.– № 7-8. – С. 20-22. 

17. Сковин Е.В. Объединение школьных модулей. – М., 1991. – 86 с. 
18. Сковин Е.В. На путях обновления. – М., 1991. – 110 с. 
19. Сковин Е.В. Организация и планирование учебного процесса в условиях 

школьного модульного обучения. – М., 1990. – 56 с. 
20. Фурман А.В. Модульне навчання – система педагогічних інновацій // Педагогіка і 

психологія. – 1995. – №3. – С. 97-108. 
21. Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання – система педагогічних інновацій // 

Педагогіка і психологія. – 1995. – № 3. – С. 96-107. 
22. Фурман А.В. Принцип модульності в освітній практиці: два різних втілення // 

Рідна школа. – 1995. – №№7-8. – С. 22-25. 
23. Фурман А.В., Огнев’юк О.В. Принцип модульності в сучасній освіті // Матеріали 

звітної наукової конференції “Післядипломна освіта керівних і педагогічних кадрів: 
проблеми розвитку”. – К.: УІПКККО, 1996. – С. 56-60. 

24. Чегель И.Д., Горский В.Д. Блочно-модульный подход к построению программы 
трудовой подготовки школьников // Новые исследования в педагогических науках. Вып. 
1(53) / Сост. И.К. Журавлев, В.С. Шубинский. – М.: Педагогика, 1989. – 72 с. 

25. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. – М., 1996. 



 65

26. Шиян Н.І. Особливості технології модульно-рейтингового навчання в 
загальноосвітній школі // Постметодика. – №№5-6, 2001. – С. 141-144. 

27. Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения. – Каунас, 1989. – 
225 с. 

28. Юцявичене П.А. Принципы модульного обучения // Советская педагогика. – 
1990. – №1. – С. 55-60. 

29. Юцявичене П.А. Создание модульных програм // Советская педагогика. – 1990. – 
№2. – С. 55-60. 

30. Goldchmid B., Goldchmid M. Modular instruction in Higber Education // Higber 
Education – №2. – 1972. – P. 16. 

31. Pussel G.D. Modular Instruction // A Guide to the Design, Selection, Utilization and 
Evaluation of Modular Materials. Minneapolis: Burgess Publishing Company, 1974. – P. 5.  

 
 

Н.І.Білик 
 

Лекція 1.6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ  
ТА МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ  
(матеріали до вивчення міні-модуля “Сучасний урок”) 

 
Мета: підвищити рівень знань слухачів курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників щодо побудови науково обґрунтованої класифікації 
нестандартного уроку; дати змогу проникнути в його сутність як дидактичної 
категорії; показати його багатогранність; спонукати до більшої педагогічної 
ефективності щодо застосування нестандартних уроків у процесі навчання. 

 
Експрес-контроль: 
 
1. Сутність уроку як дидактичної категорії.  
2. Історична довідка щодо класифікацій уроків у дидактиці. 
3. Психолого-педагогічне обґрунтування нестандартного уроку. 
4. Методика його організації та проведення. 
5. Чим же відрізняються нестандартні уроки від стандартних ? 
6. Класифікація типів нестандартних уроків. 
7. Моделювання нестандартних уроків. 
 
1. Урок є єдиною з форм навчальних занять, здійснюваних в умовах 

класно-урочної системи навчання. Ще дореволюційних часів урок 
формувався як універсальна форма, придатна для розв’язання практично всіх 
дидактичних завдань. 

Урок – основна організаційна форма навчально-виховної роботи в 
закладах освіти різного типу. Проводиться з постійним складом учнів, у 
межах точно встановленого часу, за сталим розкладом й чітко визначеним 
змістом навчання. Характеризується єдністю дидактичної мети, 
завершеністю структури і логіки її досягнення. Для сучасного уроку 
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характерне поєднання колективних, групових та різноманітних форм 
індивідуальної діяльності учнів (ігрової, рольової, проблемно-пошукової, 
програмовано-індивідуальної тощо). Для закладів профтехосвіти характерні, 
крім теоретичних, уроки виробничого навчання (в майстернях, навчальних 
господарствах тощо). 

Він є складовою частиною класно-урочної системи навчання. В сучасній 
педагогічній теорії і практиці напоширенішою є класифікація уроку за 
основною освітньою метою: урок засвоєння знань; урок засвоєння навичок і 
вмінь; урок узагальнення й систематизації знань; урок контролю й корекції; 
комбінований урок. Готуючись до уроку, вчитель визначає освітню мету й 
відповідно до неї тип, структуру й методику заняття. Крім освітніх, він 
ставить виховні і розвиваючі завдання, з якими безпосередньо пов’язане 
навчання [22, 354-355]. 

2. Побудова науково обгрунтованої класифікації уроку є передумовою 
успішної розробки теорії уроку і його практичного застосування, бо дає 
змогу проникнути в сутність уроку як дидактичної категорії, всебічно 
дослідити його і відобразити його істотні сторони, що в свою чергу дає 
можливість з більшою педагогічною ефективністю застосувати його в 
процесі навчання. 

На загальних курсах педагогіки дореволюційного часу відома спроба 
встановити типи уроків за цільовими установками. М.І.Демков розрізняв три 
типи уроків: звичайний, повторювальний, пояснювальний. 

За американською типологією уроків установлено такі типи уроків: 
дедуктивний, індуктивний, пояснювальний, уроки викладання, повідомлення, 
іспиту і оцінки. 

У дидактиці існує декілька класифікацій уроку, в основу кожної з яких 
покладено певну визначальну ознаку. Уроки класифікуються, виходячи з: 

• дидактичної мети (І.М.Казанцев, І.Т.Огородніков, В.О.Онищук); 
• основних етапів навчального процесу (С.В.Іванов); 
• мети організації занять. Обумовленої загальнопедагогічною метою, 

характером змісту матеріалу і рівнем навченості школярів; 
• дидактичних завдань, що розв’язуються на уроці (Н.М.Яковлєв, 

А.М.Сохор). 
Наприклад, у С.В.Іванова наступна номенклатура уроків: вступний, урок 

первинного ознайомлення з матеріалом, урок засвоєння нових знань на 
практиці, урок навичок, урок закріплення, повторення і узагальнення, 
контрольний урок. 

У В.О.Онищука: урок засвоєння нових знань, урок засвоєння вмінь та 
навичок, урок комплексного застосування знань, урок узагальнення і 
систематизації знань, урок перевірки, оцінки і корекції знань, навичок і 
умінь, комбінований урок. 

Також є класифікації уроків Ю.В.Зотова, М.І.Махмутова, 
Д.М.Кирюшкіна, І.Б.Борисова, Ю.І.Мальованого т. ін. 

3. Психолого-педагогічне обґрунтування нестандартного уроку. 
• Що таке нестандартна форма уроку?  
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• Що дає нестандартність?  
• Чим відрізняються нестандартні уроки від нестандартних?  
• У чому суть методу активізації можливостей учня? 
Ці та інші питання виникають у вчителів різних спеціальностей, 

обговорюються на сторінках фахових журналів. Але відповіді на них 
неоднозначні, навіть є протилежні точки зору. Педагог має сам орієнтуватися 
і самостійно знаходити оптимальний варіант вирішення тієї чи іншої 
проблеми. Він може використовувати методичні рекомендації авторів 
підручників або планувати і організовувати роботу на свій розсуд. При цьому 
вчитель повинен мати на увазі, що успіх у навчанні забезпечується не лише 
тим, наскільки точно він реалізує методичну систему, закладену в навчально-
методичні комплекси, але й тим, наскільки творчо він підходить до її 
реалізації, як формує в учнів потребу вчитися і вміння робити це 
найраціональнішими прийомами, як розвиває їх здібності та мовленнєву 
активність, як вчить проявляти творчисть і самостійність у вирішенні 
поставлених завдань. 

Учитель повинен передбачити дії кожного учня на різних етапах уроку, 
враховуючи при цьому його підготовку. Він використовує різні організаційні 
форми навчання: індивідуальні, групові, парні, організацію роботи в 
мікрогрупах, – які застосовуються при повторенні, узагальненні, 
систематизації і коли проводиться контроль знань, умінь і навичок учнів. 
Такий урок є тоді, неначе заліком до опрацьованої теми. Педагоги прагнуть 
використовувати при цьому нові, більш ефективні форми організації уроку, 
які мають, як правило, специфічний характер. 

Нестандартний урок – це особлива організація навчання, коли 
першочергову роль відіграють не знання, а загальнолюдські цінності з 
орієнтацією на емоційну та дисциплінарну сфери (О.О.Бородай) [3]. 

Нестандартні уроки – це “уроки-форуми”, “уроки-суди”, “уроки-
диспути”, “уроки-діалоги”, “уроки-прес-конференції”, “уроки-концерти” 
тощо. З погляду характеристичних ознак форми навчання їх не можна 
віднести до уроку певного типу чи іншої відомої форми навчального заняття 
[22, 217]. 

Нестандартний урок – урок нових форм спілкування з учнями, 
нестандартних прийомів, застосування яких допомагає підвищити інтерес 
школярів до знань, що сприяє досягненню високих результатів у роботі. 

Психологами доведено, що кожна людина, а значить і найслабший учень 
у душі прагне до порівняння себе з іншими. Йому хочеться спробувати 
позмагатися в знаннях, уміннях і навичках, але на звичайному авторитарному 
уроці він боїться це зробити, тому що знання треба показати в чистому 
вигляді, і оцінка буде мати категоричний характер. 

Отже, у сфері навчання від монологу слід перейти до діалогу. Лише в 
сталінсько-брежнєвські часи будь-який диспут вважався крамолою, а 
з’ясування істини шляхом боротьби думок було замінено 
мертвонародженими догмами. Перевага нетрадиційних уроків над 
традиційними очевидна. 
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Як висновок, необхідно сказати, що, плануючи проведення 
альтернативного уроку, педагог повинен пам’ятати: 

• такі уроки не можуть бути епізодичними, але й неможливо 
використовувати одну й ту ж форму постійно. Від неї втомлюються і діти, і 
вчитель. Втрачається її новизна і форма уроку стає нецікавою для дітей; 

• форма уроку не може бути одна і та ж на різних етапах навчання. Її 
вибір залежить перш за все від етапу навчання, змісту матеріалу, який 
опрацьовується, і поставленої мети; 

• нестандартні уроки повинні бути серйозними і водночас ігровими по 
своїй інформаційній насиченості. 

4. Форма у філософській трактовці є спосіб існування і вираження 
змісту. Вона означає внутрішню організацію змісту і пов’язана з поняттям 
“структура”. 

Виправдали себе на практиці такі форми уроків: уроки-лекції, уроки-
усні журнали, уроки-конференції, уроки-звіти, уроки-ігри, уроки-вікторини, 
уроки-заліки, уроки-огляди знань, це так звані нетрадиційні форми уроків.  

Що ж дає нестандартна методика навчання? Вона: 
• викликає в учнів інтерес до навчального предмета, що є рушійною 

силою пізнавальної діяльності; 
• заперечує авторитарність у навчанні; 
• допомагає вчити дітей спілкуванню в різних ситуаціях; 
• вчить співробітництву учнів з учителем і між собою. 
Нестандартність не виключає, а передбачає чітку цілеспрямованість 

серії занять і кожного з них, дотримування методичних вимог. Нестандартні 
форми навчання вдосконалюють уміння монологічного та діалогічного 
мовлення, систематизують і контролюють отримані знання з теми, 
розвивають творчі здібності учнів, розширяють їх світогляд.  

Реалізація цілей, тобто вирішення цих завдань, досягаються шляхом 
використання певних структурних компонентів, необхідних матеріалів, 
засобів навчання, активних форм і прийомів роботи.  

Результативність таких форм залежить від професіоналізму педагога, 
його винахідливості, підібраних ним матеріалів, які мають бути актуальні за 
тематикою, інформативні і пізнавальні за змістом, корисні для навчання, 
виховання і розвитку особистості учня, доступні за своєю складністю.  

5. Чим же відрізняються нестандартні уроки від стандартних ? 
Перш за все своєю структурою. Готуючись до уроку, вчитель пише не 

просто схематичний план, а розробляє сценарій. Він створює свій урок так, 
як режисер створює свій спектакль. У структурі такого уроку відсутні 
традиційні етапи, але урок, як правило, цілеспрямований, цілісний, логічний, 
зв’язний і динамічний. 

Друга відмінність подібних уроків у тому, що вони мають мовленнєву 
спрямованість: на цих уроках учні тренуються в мовленні, а не засвоюють 
нові знання. Завдання на уроках мають комунікативні установки: скажи, 
запитай, доведи, обгрунтуй, переконай, уточни, перепитай, запереч, погодься 
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т. ін. Одним словом, покажи, який ти співрозмовник, як володієш 
матеріалом, як вмієш спілкуватися. 

Третя особливість нестандартних уроків – широке використання 
методу активізації можливостей кожного учня, основними положеннями 
якого є особистісне спілкування, діалоги вчителя з учнями і учнів між собою 
та їх співробітництво як рівних партнерів, використання рольової організації 
навчального матеріалу і навчального процесу, колективна взаємодія під час 
навчання. Такий активний характер навчання забезпечує високу 
інтенсивність і велику концентрацію навчального матеріалу. 

Нестандартний урок не характеризується чіткою впорядкованістю 
відомих структурних елементів і підпорядкуванням програмним вимогам 
відносно знань, умінь і навичок. Навчальний матеріал складає основу 
пізнання, але не шикується в жорстку логічну систему, а діє за законами 
виділення інформації цікавої та потрібної на даний момент спілкування, що 
не суперечить самій суті навчання. На таких уроках потрібно оновити 
наявність базисних (системних) знань і надбудовних (ситуативних). 
Нестандартні уроки, інтригуючи зміст, форми і методи, побудовані за 
інтересом і виявленні духовних цінностей учня, виражають ситуативні 
знання. Тобто нестандартні уроки проводять тоді, коли базисними знаннями 
вже оволоділи. 

6. Практична діяльність учителів дала можливість накопичити велику 
кількість нестандартних уроків, що потребують наукового осмислення. 

Класифікація нестандартних уроків за О.О.Бородай: 
• Уроки змістової спрямованості. 
• Уроки на інтегративній основі. 
• Уроки змагального характеру. 
• Уроки громадського огляду знань. 
• Уроки комунікативної спрямованості. 
• Театралізовані уроки. 
• Уроки подорожей і досліджень. 
• Уроки – ділові ігри. 
7. Справжній урок – це окрема вистава, яка хвилює дитину своїм 

змістом. 
Творчий підхід педагога до режисури уроку визначається його власною 

зацікавленістю конкретною галуззю науки. 
Нестандартні уроки не передбачають пряму залежність змісту, методів і 

форм навчання. Частіше всього метод визначає зміст. 
Поширеними методами і прийомами на нестандартних уроках є ділові та 

рольові ігри, моделювання, імітація, імпровізація, де саме мікросередовище 
впливає на учня і перебудовує навчально-виховний процес. 

Учитель повинен володіти моделюванням як науковим методом 
пізнання з метою побудови моделей нестандартних уроків, володіти 
системою їх логічної та чіткої алгоритмізації. 

Таким чином, володіти моделюванням уроку – це не лише оновлення 
сучасного уроку і відхід від стандартності його проведення, це проблема 
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виховання, підвищення культури, активізація мислення і розвиток активної 
життєвої позиції як учителя, так і учня одночасно. 

Спробуємо створити алгоритм уроку-аукціону (можливі варіанти і 
слухачів курсів): 

Аукціон – урок, на якому товаром стають знання. Така форма уроку 
активізує пізнавальну діяльність і відкриває шлях до самоствердження. 

Модель – 1 
Учням пропонується запитання з теми уроку, і переможцем стає той, хто 

дасть найбільш повну і правильну відповідь. 
Модель – 2 
1. Оголошення про аукціон. 
2. Учні називають факти життя людини або події. 
3. Володарем символічного призу стає той, хто зробить останнє 

доповнення (або найактивніші учасники аукціону). 
Модель – 3 
Мета: у цікавій формі повторити тему, показати практичне застосування 

знань з предмета “на кожному кроці”. 
Урок разом з учителем можуть готувати члени предметного гуртка: 

організовують збір об’єктів для “продажу”, придумують костюми для 
ведучих, записують музику для супроводу матеріалу уроку.  

Структура уроку така: 
1. Привітання. 
2. Повторення під час опитування основних питань з теми. 
3. Пояснення правил аукціону. 
4. “Продаж” декількох предметів, музична пауза. 
5. Продовження “продажу”, музичний фінал. 
6. Підсумки. 
Модель – 4 
Можна використовувати унаочнення – дерев’яний молоток. Перемагає 

той, хто після третього стуку молотка назвав, сказав те останнє, що 
вимагається, – у класний журнал виставляється найвищий бал. 

Модель – 5 
На листках паперу позначаються “товари” – наукові поняття. 
Учні – “покупці” повинні викласти все, що знають про них. 
Правила аукціону такі: 
• відповідати має право той, хто підняв руку, викрики з місця не 

зараховуються; 
• кожний учасник може сказати лише не більше одного речення, той, 

хто забажає відповісти ще раз, повинен знову підняти руку; 
• оцінку отримує той, хто сказав останнє слово; 
• відповіді, які повторюються і відповіді неправильні не зараховуються; 
• оцінку учень отримує незалежно від того, скільки разів він відповідав 

протягом “торгів”; 
• користуватися підручником забороняється. 
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Тести та завдання для самостійної роботи:  
 
1. Дайте характеристику нестандартного уроку. 
2. Які нестандартні уроки Ви впроваджуєте під час навчально-виховного 

процесу? 
3. Створіть алгоритм будь-якого нестандартного уроку. 
4. У чому особливість інтегрованих уроків? 
5. Яку б класифікацію уроків запропонували Ви особисто? 
6. У чому особливість модульного уроку? 
7. Ваш погляд на вимоги до сучасного уроку. 
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П.І.Матвієнко 
 

Лекція 1.7. РОЛЬ КРАЄЗНАВСТВА В АКТУАЛІЗАЦІЇ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

(матеріали до вивчення міні-модуля “Краєзнавство рідного краю”) 
 

Мета: розкрити особливу роль використання краєзнавства в навчально-
виховному процесі школи. Акцентувати увагу на педтехнології “Школа 
Анналів”. Підвищити загальну культуру слухачів курсів засобами 
краєзнавства. Виховувати любов до рідного краю. 

 
Експрес-контроль: 
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1. Чому видатний педагог В.Сухомлинський підкреслював особливу 
роль краєзнавства в дидактичному процесі школи? 

2. У чому актуальність полтавського краєзнавства? 
3. Чому краєзнавство є методологічною основою народознавства? 
4. Можливості використання краєзнавства в педагогічній технології.  
5. Педтехнологія “Школа Анналів”. 
6. Науково-методичний посібник “Антологія краєзнавства Полтав-

щини”. 
 
1. Великий педагог В.О.Сухомлинський, створюючи свою “Школу 

радості”, великого значення надавав ролі рідного краю у становленні 
особистості дитини. Про це свідчать лише деякі назви розділів з його книги 
“Серце віддаю дітям”: “Ми слухаємо музику природи”, “Перше свято 
жайворонка”, “Рідне слово”. 

А в розділі “Біля першооснов життєвого ідеалу” В.Сухомлинський 
описує в деталях, як треба здійснювати “подорож у минуле рідного краю”, як 
на маленьких деталях, наприклад, великі кургани в полі – сліди далеких 
людських цивілізацій і маленькі горбики – сліди Великої Вітчизняної війни. 

“Хай події далекого минулого стануть перед дитиною, як джерела 
нинішнього життя”. 

Уроки серед природи в школі В.Сухомлинського. 
Уроки-подорожі до минулого рідного краю. 
2. Полтавщина і в межах колишньої губернії, і в межах нинішньої 

області була і є унікальною, незвичайною, чарівною частиною нашої 
України. Сива історія дослов’янських часів, героїчні часи, викарбовані 
століттями становлення та утвердження південно-східних рубежів Київської 
Русі, мужність і трагізм Козацької Доби зумовили саме тут, на цих 
праслов’янських землях особливі умови української народності, а потім і 
нації, щоб потім по праву стати справді духовним центром України. Чарівна 
природа, поєднання степу і лісостепу, між якими проходить область, 
прекрасні пам’ятки історії, не згинули в століття і миттєвості лихоліть; 
наукові відкриття синів нашого краю, звитяга їх у ратних і трудових справах 
– усе це і нині є неповторною особливістю Полтавщини і в Україні, і в 
усьому цивілізованому світі. 

3. Першоосновою народознавства є краєзнавство.  
Краєзнавство – головний засіб актуалізації навчальних предметів, 

урізноманітнення педагогічних технологій.  
Унікальні можливості вчителів Полтавщини в умовах багатого 

краєзнавства. 
4. Визначити найбільш ефективні можливості використання 

краєзнавства у педагогічній технології за допомогою творчого діалогу із 
слухачами курсів.  

Заповніть у таблиці графу №2 
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Літературне краєзнавство: (найвизначніші 
письменники України – полтавці: Г.Сковорода, 
М.Гоголь, І.Котляревський, П.Мирний, 
Г.Тютюнник, А.Головко, О.Гончар, В.Симоненко, 
Б.Олійник. 
 
Мистецьке краєзнавство – композитори-
земляки: М.Лисенко, І.Дунаєвський, брати Май-
бороди, співак А.Кикоть. 
 
Художники-полтавці: В.Боровиковський, 
М.Башкирцева, М.Ярошенко. 
 

Письменники 
(художники, вчені) 
району (міста): 

Видатні вчені-полтавці: В.Засядько, М.Остро-
градський, Ю.Шаргей-Кондратюк, М.Духов, 
В.Ремесло. 
 
 

 

Державні діячі, що народилися на Полтавщині: 
гетьмани України: І.Брюховецький і Д.Апостол; 
голова Директорії С.Петлюра; 
голова президії Верховної Ради СРСР 
М.Підгорний; 
голова Верховної Ради Української РСР 
В.Івашко; 
голова Ради Міністрів УРСР Н.Кальченко; 
голова Кабінету Міністрів Ізраїлю Голда Мейєр; 
міністр освіти УНР І.Стешенко; 
міністри освіти УРСР: Ю.Даденков, 
П.Удовиченко. 
 

Найвідоміші 
земляки району 

(міста): 
 
 
 
 
 

ПТ “Історії 
уроки – уроки 

життя”: 

Військові діячі: 
генерал-фельмаршал І.Паскевич; 
генерал-майор С.Ковпак; 
Маршал Радянського Союзу Г.Кулик; 
генерал Армії І.Третяк; 
космонавт генерал-лейтенант Г.Береговий. 
 

Земляки – Герої 
Радянського 

Союзу: 
 
 
 

 
Полтавцями себе вважали визначні особистості, що народилися в межах 

колишньої Полтавської губернії: художниця К.Білокур, письменник-
драматург М.Старицький, письменник-гуморист О.Вишня, поет П.Усенко, 
композитор М.Ревуцький. 
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На Полтавщині жили і працювали: письменники: Т.Шевченко, 
Л.Українка, В.Короленко, М.Горький, Мате Залка, Д.Гурамішвілі; педагог 
А.Макаренко; художник М.Мясоєдов; лікар Скліфосовський; вчені Докучаєв, 
В.Вернадський, М.Вавілов; вчилися: педагог В.Сухомлинський, космонавти 
О.Леонов і П.Климук, учені В.Челомей і Ю.Побєдоносцев; почали творчий 
шлях: актор М.Щепкін, співаки І.Козловський, Б.Гмиря, Л.Утьосов, 
М.Кондратюк. 

Визначні історичні події, що відбулися на Полтавщині: 
Битви 

1399 – битва Вітовта і Тохтамиша із татаро-
монголами під Полтавою; 
1596 – битва українських козаків на чолі з 
С.Наливайком із польсько-шляхетським війсь-
ком під Лубнами; 
1625 – Куруківська битва під Кременчуком; 
1638 – битви українських козаків під Говтвою і 
Лубнами; 
1658 – битва між українськими козаками на 
Сербиному полі під Диканькою (червень) – під 
Пирятином між українськими козаками і 
російським військом (жовтень); 
1709 – Полтавська битва; 
1941 – трагедія у Шумейковому урочищі 
(загибель штабу Південно-Західного фронту) 
 

Найвідоміші події 
в районі (місті) 
 
 
 
 
 
 
Інтегроване 
навчання 

Найважливіші рядки розвитку промисловості 
1948 – заснований Кременчуцький автомобільний 
завод; 
1960 – почав діяти гірничо-збагачувальний 
комбінат у місті Комсомольську. 
 

 
 
 

Визначні пам’ятники архітектури: 
Будинок краєзнавчого музею в Полтаві і земські 
школи в українському архітектурному стилі; 
собори Мгарського і Полтавського 
Хрестовоздвиженського монастирів, Преобра-
женська церква у В.Сорочинцях у стилі 
українського (козацького) бароко, Кругла площа 
в Полтаві, Миколаївська церква в Диканьці; 
будинки колишніх гімназій, училищ (Лубни, 
Пирятин, Гадяч, Миргород) – у стилі класицизму. 
 

Найдревніші та 
найкрасивіші 
будівлі в районі 
(місті): 

Пам’ятники відомих скульпторів: 
• І.Котляревському і М.Гоголю в Полтаві – 
скульптор Л.Позен;  

Найвідоміші 
пам’ятники в 
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• Т.Шевченку в Полтаві, Г.Сковороді в Лохвиці 
– скульптор І.Кавалерідзе;  
• О.Пушкіну в Полтаві, Г.Сковороді в Чорнухах, 
Мате Залці в Біликах – скульптор Коган. 
 

районі (місті) 

Дерева – пам’ятники: 
• каштанова алея, дуб Т.Шевченку, дуб Лялі 
Убийвовк – в Полтаві; 
• кочубеївські дуби в Диканьці; 
• найдревніші дерева – дуб – 750 р. в селі 
Деревки Котелевського району;  
• каштан Вавілова (понад 100 р.) у Полтаві. 

 

Назвати 
наймальовничіші 
урочища району, 
найдревніші 
дерева: 
 
ПТ “Довкілля” 

Гордість сучасної України: письменники Б.Олійник і П.Загребельний, 
учений-математик Ю.Митропольський, художниця В.Баринова-Кулеба. 

5. Педтехнологія “Школа Анналів”. 
6. Створення навчально-методичного посібника “Антологія краєзнавства 

Полтавщини” працівниками ПОІППО. 
Творча особистість учителя в оригінальності педагогічного досвіду, в 

майстерності використання найактуальніших педагогічних технологій, у 
неповторності майстерності вчителя, педагогічного колективу. 

 
Тести та завдання для самостійної роботи: 
 
1. Доповніть найголовніші блоки краєзнавства місцевими прикладами 

(подіями, особами, пам’ятниками історії та природи). 
2. Як Ви використовуєте в своїй роботі малі антології краєзнавства? 
3. Які матеріали з вищеназваних ви б інтегрували із предметом за вашим 

фахом? 
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В.І. Цина 

 
Лекція 1.8. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У 
ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ  

 
Мета: ознайомити педагогічних працівників із деякими аспектами 

організації освітнього середовища у дошкільних навчальних закладах 
зарубіжних країн. 

 
Експрес-контроль: 
1. У чому полягає соціально-педагогічна діяльність дошкільних 

навчальних закладів? 
2. Особливості дошкільної освіти в країнах західної Європи. 
3. Назвіть характерні риси дошкільного виховання в Японії. 
4. Організація дошкільного виховання в США. 
 
Сутністю соціального виховання дітей дошкільного віку є розширення 

соціального досвіду дитини, оволодіння нею не тільки сімейними стосунками 
і нормами поведінки, але й засвоєння елементів соціальної компетентності, 
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провідних законів людського гуртожитку, формування ставлень до 
природного та людського оточення, до себе. Це досягається створенням умов 
для усвідомлення дитиною себе не тільки як члена родини, самостійного 
учасника дитячих спільнот, але й жителя відповідної вулиці, району, міста, 
регіону, країни, Всесвіту. 

Соціальне виховання дошкільнят здійснюється через родину, культурне 
середовище (матеріальне, духовне) населеного пункту, організацію дозвілля 
за місцем проживання та організацію ігрової діяльності, спілкування дітей у 
різноманітних (державних, приватних, громадських) дошкільних закладах. 

Дошкільний заклад – найперше спеціально створене суспільне 
середовище для дитини, "основне призначення якого – соціальна адаптація її 
до умов життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих. Виховання 
ціннісного ставлення до навколишнього, природи, людей, самої себе" . 

Відомо, що ідея дошкільного суспільного виховання належить Платону. 
Розвинули і реалізували цю ідею видатні педагоги світу Ф.Фрьобель та 
М.Монтессорі. Саме Ф.Фрьобелем було створено перший дитячий садок. 

Прототипом сучасних дитячих садочків були притулки при церквах, 
монастирях тощо. Жінки, що працювали, відводили туди своїх дітей і 
залишали на весь день під опікою сестер-черниць. Розповсюдженню таких 
притулків для дітей у Царській Росії, зокрема на території України, сприяли 
благодійні організації, які створювали для дітей незаможних батьків світські 
притулки двох типів: ясла (денні притулки для дітей, які не вміють ходити) 
та притулки (заклади денного догляду більш дорослих дітей). 

Метою дошкільного виховання суверенної України, згідно з Законом 
України «Про освіту», є забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, 
їх всебічного розвитку, набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, 
навичок, необхідних для подальшого навчання . 

Ця мета мала реалізуватися через такі специфічні виховні завдання 
дошкільних закладів, визначені «Концепцією виховання у національній 
системі освіти»: 

• «забезпечення фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей, 
своєчасне виявлення дітей, що потребують корекції здоров’я; 

• розумове виховання, своєчасне виявлення ранньої обдарованості, 
забезпечення умов для розвитку талановитих дітей, розвиток пам’яті, уваги, 
мислення, уяви, допитливості, захоплень і нахилів; 

• психологічна підготовка дітей до навчання в школі: практичне 
оволодіння української мовою, формування творчих і художніх здібностей в 
ігровій та інших видах діяльності; 

• започаткування основ трудового виховання, екологічної культури, 
моральної орієнтації в національних і загальнолюдських цінностях, набуття 
життєвого досвіду, виховання поваги і любові до батьків, родини, 
Батьківщини, ознайомлення з національною символікою; 

• створення сприятливих умов для розвитку моральної самооцінки, яка 
має відображати ставлення дитини до себе самої як об’єкта гуманних 
доброзичливих взаємин з оточуючими; 
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• організація спілкування як особливого виду діяльності, що надає 
вихованцям можливість пізнати оточуючу дійсність, світ людських взаємин і 
самого себе не лише вербально, а й шляхом обміну емоціями і почуттями; 

• гармонізація родинного та суспільного дошкільного виховання на 
засадах народної педагогіки, національної культури, сучасних досягнень 
науки, надбань світового педагогічного досвіду» [10]. 

Новим етапом розвитку вітчизняного дошкільного соціального 
виховання стало затвердження у жовтні 1998 р. «Базового компоненту 
дошкільної освіти». 

«Базовий компонент дошкільної освіти – це зведення норм і положень, 
що визначають державні вимоги до рівня освіченості і вихованості дитини 
дошкільного віку. Він визначає сумарний кінцевий показник компетентності 
дитини на час її виходу з дошкільного віку і вступу до школи і забезпечує 
єдність освітньо-виховного простору, є основою для створення варіативних 
програм». 

Базовий компонент відображає демократичні процеси в державі через 
вироблення нових суспільних вимог до освіти, зокрема, її дошкільної ланки 
як основи соціокультурного становлення особистості. 

У відповідності до Базового компонента основними засадами 
дошкільного виховання є: 

• визнання своєрідності, унікальності, особливої ролі дошкільного 
дитинства в становленні особистості, врахування сенситивності даного 
періоду для становлення первинного схематичного світогляду, 
субпідрядності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інстанцій, 
самосвідомості; 

• забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості; 
• інтегрований підхід до потреб сьогодення, активного проживання 

дитиною кожного вікового відрізку життя як важливої передумови її 
успішного розвитку в наступні роки; 

• особистісно зорієнтована модель дошкільної освіти; 
• забезпечення багатокомпонентності, наступності між дошкільною та 

початковою загальноосвітньою підготовкою. 
Базовий компонент зорієнтовано на створення таких соціально-

педагогічних умов організації життєдіяльності дітей, які допомагають їм 
реалізуватися і самоствердитися. 

Новим є визначення провідних понять у Базовому компоненті: 
«Виховання» – «залучення дитини до системи вироблених людством 
цінностей, організація умов для її духовного зростання, формування основ 
ціннісною ставлення до дійсності, створення фонду «хочу». «Освіта» – 
«процес набуття зростаючою особистістю в ході виховання й навчання 
духовною обличчя під впливом моральних цінностей, вироблених людством і 
зафіксованих у культурі». 

Метою дошкільної освіти, як зазначається в документі, є формування 
базису особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його 
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цілісності та різноманітності як сукупності чотирьох сфер життєдіяльності: 
«Природа», «Культура», «Люди», «Я». 

Основним завданням стає озброєння дитини наукою життя. 
Пріоритетним є ціннісний, морально-соціальний розвиток особистості з 
перших років її життя. 

Зміст дошкільної освіти спрямовано на збереження дитячої субкультури, 
зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, врахування її вікових 
можливостей. 

Відповідно до цього дошкільний заклад є відповідальним за процес 
соціального розвитку особистості, покликаним полегшити її входження в 
широкий світ і розвинути внутрішні сили. Дошкільний заклад виступає 
своєрідним посередником між вузьким родинним колом, з якого виходить 
малюк, і незнайомим світом, до життя в якому він має незабаром 
прилучитися. 

Отже, важливим напрямом роботи дошкільного закладу має стати 
турбота про збагачення соціального досвіду вихованця. Він має складатися з: 

• орієнтованої діяльності (дійового пошуку і знаходження орієнтирів, 
установлення зв’язків та найпростіших залежностей, визначення власного 
місця у предметному та людському оточенні); 

• пристосування (звикання, адаптація до нових умов життя, до 
незвичайних вимог соціуму та своїх потреб); 

• перетворення (корисний, доцільний, оптимальний вплив дитини на 
навколишні предмети, людей, саму себе). 

Отже, «Базовий компонент», деталізуючи Закон України «Про освіту» та 
«Концепцію виховання у національній системі освіти», значно підсилює 
соціально-педагогічну спрямованість дошкільної освіти. Крім того, один з 
авторів концептуальних засад проекту Базового компоненту О. Л.Кононко, 
детально розкриває зміст соціального виховання стосовно дошкільнят: 

• сприяння усвідомленню дитиною спільного, відмінного та 
особливого в собі та людях; 

• диференціювання людей за ознаками віку, статевої належності, 
спорідненості, прихильності; 

• виховання здатності бути відповідною людському оточенню, 
почувати себе «своїм серед своїх», добирати належні засоби спілкування, 
встановлювати оптимальну дистанцію, виробляти оптимальний стиль 
поведінки у взаєминах між людьми різного віку, статі, соціальної ролі, 
спорідненості; 

• уміння будувати взаємини, ініціювати доброзичливість та готовність 
спілкуватися, налагоджувати стосунки з дорослими й однолітками, будувати 
спільну діяльність, фіксувати свою увагу на тому, що об’єднує з іншими, а не 
різнить; 

• виховання впевненості в тому, що на інших людей можна 
розраховувати, покладатися, вміння виявляти надійність в стосунках; 

• заохочення доброзичливого ставлення до людей (їхньої зовнішності, 
характеру; особливостей поведінки, звичок, здібностей); 
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• виявлення задоволення, радості від позитивного вчинку від того, що 
допоміг іншій людині; 

• розвиток умінь знаходити, придумувати сюжети спільних ігор, 
справедливо розподіляти у них ролі; 

• учити дітей виявляти наполегливість у досягненні соціально 
значущих ідей, відчувати задоволення від подолання труднощів; 

• сприяти розвитку готовності (доступної віку) брати на себе 
відповідальність; 

• розвиток соціальних властивостей – сприятливості, симпатії, 
комунікативних здібностей, схильності за власним бажанням допомагати 
слабшому, лідерства, яке не зачіпає інтересів інших; відчуття меж 
припустимої поведінки, здатності до ризику, схильності до елементарної 
рефлексії; 

• розвиток соціального мовлення, засвоєння слів, що означають 
вітання, звернення, подяку, образу, відстоювання гідності, ведення 
суперечок, пояснення своїх намагань». 

На наш погляд, недостатньо вираженим у Базовому компоненті 
дошкільної освіти України є такий важливий напрям соціально-педагогічної 
діяльності дошкільних закладів, як робота з батьками щодо спільного 
створення «дружнього» для дитини середовища, через яке вона сприймає 
дружність соціуму, стосовно сумісного створення умов для розвитку 
соціальних якостей маленької людини, розширення і оновлення її соціальних 
стосунків. Змістом роботи дошкільного закладу з батьками вважаємо, 
насамперед, сприяння їх усвідомленню, що Людину можливо виховати лише 
загальними зусиллями. Співпрацівники дошкільних закладів будь-якої форми 
власності, і в першу чергу соціальні педагоги як фахівці з соціального 
виховання, мають створювати умови для об’єднання батьків, інших родичів 
дітей, зацікавлених проблемами виховання, в клуби, спілки, рухи для 
спрямування і реалізації батьківських ініціатив щодо захисту прав дітей і 
сімей в органах місцевих рад, втілення в життя національної програми «Діти 
України», Базового компоненту дошкільної освіти, стосовно впливу на 
формування гуманного, демократичного дитячого законодавства і розвитку 
сучасних форм дошкільних закладів, які б відповідали потребам дітей і 
батьків. Професійна допомога вихователів дитячих закладів батькам у 
соціалізації дитини полягає в створенні умов для усвідомлення останніми 
особистісного і соціального значення батьківства, відповідальності родини за 
сьогодення і майбутнє дитини, у допомозі розвитку батьківських рис 
(батьківське самовдосконалення), у пізнанні своєї дитини, її здібностей, 
темпераменту, страхів тощо, у підтримці при подоланні перешкод у 
виховному процесі. 

Звісно, що такі фахівці як дошкільні соціальні педагоги потрібні у 
традиційних дитячих садках та у нетрадиційних всіляких Центрах, і у 
перспективі має вестися розмова про взаємодію і координацію роботи 
дошкільних соціальних педагогів у різноманітних дошкільних закладах, так 
би мовити по горизонталі.  
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Дошкільна освіта в країнах західної Європи 
Діти в країнах Західної Європи до початку обов’язкового навчання 

звичайно відвідують дошкільну установу або дитячий сад, які патронуються 
Міністерством освіти. Дошкільна освіта дитини починається з 2,5 до 6 років, 
а в залежності від країни (див. таблицю). Її тривалість залежить від віку, з 
якого починається обов’язкове навчання. 

У більшості країн батьки не платять за дошкільне навчання, оскільки 
воно розглядається як частина шкільної системи, безкоштовної до певного 
віку. Тут практично всі діти відвідують дошкільні установи (98-99 %). У тих 
країнах, де батьки змушені платити за освіту, відвідуваність дітей нижче й, 
відповідно, нижче їхній рівень розвитку при переході в початкову школу. 

Система дитячих дошкільних установ у країнах Західної Європи дуже 
різноманітна: дитячі центри, групи продовженого дня для дітей дошкільного 
віку, виховання вдома, ігрові групи. 

Дитячі центри (включаючи ігрові групи) призначені для дітей 
працюючих батьків. Вони курируються Міністерством добробугу або 
Міністерством соціальних питань. Спеціальної навчальної програми тут 
немає. Робочий персонал займається вихованням дітей і доглядом за ними, 
його основний обов’язок – забезпечити ігрову діяльність і розвиток дитини 
відповідно до її віку. 

Дитячі центри готові прийняти маля з моменту закінчення в батьків 
відпустки по вагітності й по догляду за дитиною. Діти відвідують дитячий 
центр до переходу в дошкільні установи. У відмінності від дошкільних 
установ, дитячі центри відносять до послуг для працюючих батьків, і тому 
вони платні. 

 
Вікові групи в системі дошкільного виховання

Початковий вік Термін 
дошкіль-
ного 

Відвіду-
вання %

 

Шкільні 
години 

 (в днях) 
Країна 

 
 

  Обов’яз-
кове 

навчання 

   Дош-
кільне 

навчання    

Австралія 6  3 80 половина 
Бельгія 6 2,5 3,5 95 повний 
Данія 7 6 1 75 половина 
Германія 6 3 3 75 половина 
Ірландія 6 4 2 56-99 повний 
Італія 6 3 3 90 повний 
Франція 6 3 3 90 повний 
Люксембург 4 4 2 100 повний 
Нідерланди 5 4 2 98 повний 
Португалія 6 3 3 50 повний 
Іспанія 6 6 3 90 повний 
Швеція 7 6 1 100 половина 
Великобританія 5 4 2 100 повний 
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Групи продовженого дня для дітей дошкільного віку 
Час роботи дошкільних і шкільних установ не збігається з робочими 

годинами батьків, тому багато дітей мають потребу в догляді після 
закінчення занять, а також під час шкільних канікул. Платні дитячі центри й 
групи продовженню дня, як правило, перебувають в одному будинку. Дітям 
старше 8 років пропонується система клубів. 

Виховання вдома 
Ще один різновид послуг – виховання вдома. Жінка, що пройшла 

спеціальну підготовку, доглядає за групою дітей у себе в будинку. Це 
розповсюджений, чітко регульований догляд за дитиною. Центральний офіс 
несе відповідальність за оплату, набір дітей, іграшки й т.д. Ця послуга також 
платна. 

Ігрові групи 
Такі групи з’явилися в 1960-1970 роках, їх ціль – надання дітям з 

маленьких родин можливості разом грати й розвивати навички спілкування. 
Звичайно діти відвідують їх 2 рази на тиждень у першій або в другій 
половині дня. Як правило, ігрові групи організовують волонтерські 
організації. Вони працюю неповний день, батьки платять незначну суму або 
взагалі не платять. 

У Нідерландах, наприклад, у кожного маленького села є ігрова група. 
Оскільки плата невисока, вони підходять навіть для тих сімей, які 
відносяться до груп ризику. 

Установи для дітей з відхиленнями 
У країнах Західної Європи серйозна увага приділяється інтеграції дітей з 

відхиленнями у виховних центрах, ігрових групах і дошкільних установах 
Для цього залучають фахівців в області конкретного захворювання дитини з 
метою надання їй допомоги, а також додатковий персонал для зниження 
навантаження постійних працівників штату й навчання їхньому поводженню 
в складних ситуаціях. 

Інтеграція дітей з відхиленнями корисна для їх фізичного й 
фізіологічного розвитку, а також необхідна для вироблення навичок 
спілкування. Важливо, щоб здорові діти нормально сприймали відхилення в 
інших дітей і неповноцінність у дорослих. Дорослі відповідають за те, щоб 
діти не дразнили один одного. 

 
Дошкільне виховання в Японії 
На відміну від більшості країн Західної Європи в Японії дитячий садок 

не є обов’язковим освітнім щаблем. Діти приходять сюди за бажанням 
батьків – звичайно із чотирирічного віку. Іноді, як виключення, при сильній 
зайнятості батьків дитини можуть брати в садок з трьох років. Є в Японії і 
ясла для малят, від одного року. Але віддавати дітей з родини так рано не 
рекомендується. Щоб помістити дитину в такий заклад , батьки повинні 
писати спеціальну заяву. 

Всі дитячі садки в Японії приватні. Серед них особливе місце займають 
так звані елітні сади, які перебувають під опікою елітних університетів. Якщо 
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дитина потрапляє в такий дитячий садок, її майбутнє можна вважати 
забезпеченим. В Японії існує досить гостра конкуренція в сфері освіти: 
університетський диплом є гарантією одержання престижної, добре 
оплачуваної роботи – у міністерстві або в будь-якої відомій фірмі. А це, у 
свою чергу, гарантує кар’єрний ріст й матеріальне благополуччя. Тому 
потрапити в садок при престижному університеті дуже складно. Батьки 
платять за вступ дитини величезні гроші, а саме маля, щоб бути прийнятим, 
повинно пройти досить складне тестування. 

Однак таких дитячих садків небагато. Як небагато й садків так званого 
прозахідного напрямку, у яких панують принципи вільного виховання й 
немає тієї твердої й досить важкої для маленьких дітей системи занять, що 
властива «елітним» садкам. 

У більшості ж дитячих садків головне завдання вихователів – навчити 
дітей бути слухняними. Домашнє виховання в японців надзвичайно м’яке, 
дітям рідко щось забороняють. Але стосовно чужих людей – на вулиці, у 
громадських місцях – японська традиція вимагає вираження граничної 
поваги, у тому числі й з боку маленьких дітей. Тому багато часу в дитячому 
садку приділяється вихованню манер і знайомству з ритуальною стороною 
життя. Діти повинні опанувати безліч ввічливих словесних формул (ними 
японська мова насичена, як волога губка) і знати, де й коли їх потрібно 
застосовувати.  

Необхідний елемент японського етикету – уклін. Японці супроводжують 
уклоном кожне «спасибі», кланяються при зустрічі, кланяються перед їжею – 
дякують вищим силам і господарям за майбутню трапезу, кланяються після 
їжі, навіть у парламенті.  

Раз у тиждень директор кожної японської школи виголошує промову 
перед учнями, що вишикувалися в колони на шкільному дворі. Із 
закінченням мови школярі повинні поклонитися. А потім поклонитися ще раз 
– при виносі державного прапора. Вимога кланятися у відповідь на слова 
директора не записано ні в якому законі. Цього вимагає традиція: молодші 
зобов’язані слухатися старших і виражати їм повагу. Починають цьому вчити 
вже в дитячому садку. 

Навчальний рік в Японії починається 1 квітня. У цей день у всіх 
навчальних закладах – від дитячого садку до університету – проводиться 
врочиста церемонія відкриття. І директор дитячого садку вітає маленьких 
вихованців з точно такою ж серйозністю, як і ректор університету – 
студентів. 

Усі навчальні заклади країни займаються за одним графіком: навчальний 
рік розділений на три семестри. Між семестрами – канікули й для студентів, і 
для школярів, і для вихованців дитячих садків. У канікули маленькі діти 
можуть приходити в дитячий садок, щоб поплавати в басейні, поговорити з 
вихователем про життя. Занять у цей час не проводиться.  

Державними святами в Японії вважаються: 15 серпня – День закінчення 
Другої світової війни, 9 жовтня – День фізкультури, 23 листопада – День 
подяки праці, 24 грудня – християнське Різдво. 
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День фізкультури – найбільше свято в японському дитячому садку. Його 
відзначають спортивними змаганнями, фізкультурними парадами, 
гімнастичними показами. 

У день подяки праці діти звичайно відправляються на екскурсію: у 
поліцейську ділянку, у керування пожежної охорони, на вокзал – тобто туди, 
де працюють люди, що служать державі. Таку дитячу екскурсію легко 
впізнати, тому що діти одягнені в спеціальну форму. Обов’язковий елемент 
цієї форми – шапочка: у хлопчиків – біла, у дівчинок – червона. 

Білий і червоний – кольори національного прапору Японії. Білий 
вважається кольором чистоти, а червоний – кольором сонця. Червоний 
вважається ще й жіночим кольорами – можливо тому, що нагадує кров. 

Під Новий рік японці їдять рисові коржі. Рисові коржі вважаються в них 
традиційним національною стравою, як у росіян – коровай. Але сучасні 
міські японці, звичайно, не мають умов, щоб пекти коржі самим, тому і  
пригощаються покупними. У дитячих садках, однак, є маленькі ступки, у 
яких діти самі товчуть мал. Потім із цього розм’якшеного рису дорослі в 
дитсадівській кухні випікають справжні коржі, якими усі ласують. 

Говорять, що рисові коржі роблять не тільки люди, але й місячні 
кролики. З початком вересня вихователь дає дітям домашнє завдання: 
спостерігати за Місяцем і обіцяє їм, що самі уважні обов’язково побачать, як 
кролики печуть на Місяці коржа. 

Улюблена розвага японських дітей під Новий рік – запуск паперового 
змія. Цю традицію японці-християни зберегли із древніх часів. 

Крім державних, японці відзначають безліч традиційних народних свят. 
День дівчаток (3 березня) і День хлопчиків (5 травня) пов’язані з 

обрядами самураїв. 
У День дівчаток вдома й у дитячому саду влаштовують лялькову гірку, 

що символізує ієрархічну градацію самураїв, і їдять кольорові рисові коржі, 
що нагадують прикрашені торти. На верхівці такого торта – фігурки 
імператора й імператриці, що перекочували сюди з лялькової гірки. 

День хлопчиків споконвічно був у день присвяти їх у самураї. У цей день 
у японських дитячих садках роблять паперового коропа. Власник коропа 
буде мужнім і сильним. 

Є в японців і День мам, що нагадує звичне для нас 8 Березня. Але японці 
на відміну від українців оспівують не красу жінок, а здатність народити й 
виховати дитину. У цей день мами приходять у дитячий садок, діти 
поздоровляють їх і дарують їм гвоздики. Гвоздики в цей день дарують усім 
матерям по всій країні. 

Крім того, у японців існує ще й День пап. Пап у дитячому садку 
ушановують по тому ж сценарію, що й мам (крім вручення гвоздик). У такий 
спосіб дотримується якась батьківська рівноправність, а головне – 
відзначається роль батька у вихованні дитини. 

Веселі свята, схожі на нашу Масницю, у Японії відзначають 4 лютого – 
у переддень весни. Діти разом з педагогами роблять маски чудовиськ і 
вішають їх на стіни. Ці чудовиська – втілення зла – повинні бути вигнані. У 
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вирішальний момент свята є «дійсні» ожилі чудовиська – вихователі в 
костюмах. Діти кидають у них боби й кричать: Чудовиська, йдіть! Нехай 
приходить щастя! Боби розкидають по всьому дитячому садку: вони мають 
магічну властивість виганяти злу силу. 

Незважаючи на прихильність японців традиціям, у них відсутнє поняття 
дитячого колективу в нашому розумінні. 

Склад груп у дитячому садку не постійний. Щороку групи формуються 
заново. Та ж ситуація в початковій школі: тут склад класів перетасовується 
кожні два роки, а вчитель міняється щороку. Постійна зміна дитячого складу 
пов’язана зі спробою надати малятам як можна більше широкі можливості 
для соціалізації. Якщо в дитини не склалися відносини в даній конкретній 
групі, не виключена можливість, що він придбає собі приятелів серед інших 
дітей. 

Вихователів міняють для того, щоб діти не звикали до них занадто 
сильно. Сильні прихильності, вважають японці (слідом за американцями), 
народжують занадто сильну залежність дітей від своїх наставників, а 
останніх обтяжують занадто серйозною відповідальністю за долю дітей. 
Якщо ж педагог з якихось причин не злюбив дитини, ця ситуація теж не буде 
дуже важкою. Можливо, з іншим вихователем у дитини складуться дружні 
відносини, й вона не буде думати, що всі дорослі її не люблять. 

Щоб стати вихователем дитячого садка в Японії, потрібно навчатися два 
роки в інституті або в університеті. Кваліфікація привласнюється за 
результатами письмового тестування. За допомогою тестів перевіряються 
компетентність і пам’ять. А от відношення до дітей і здатність із ними 
працювати таким способом перевірити неможливо.  

Японці вірять, що небосхил обтікає Велика Ріка. (Ми називаємо її 
Чумацьким шляхом). На різних берегах цієї ріки стоять люблячий чоловік і 
жінка. Вони прагнуть один до одного всією душею. Але тільки раз на рік, у 
липні, коли Велика Ріка міліє, вони можуть перейти її вбрід і зустрітися. Цей 
день японці почитають як велике свято – свято Зірки. Точніше, Зірки Ткалі. 
Жінку називають Ткалею (ткацтво в Японії – традиційно жіноче ремесло). 

У цей день діти записують на маленьких папірцях свої заповітні 
бажання й прив’язують до гілок будь-якого дерева. А вихователь у дитячому 
садку розповідає їм легенди про зірки й перекази про древні традиції Японії. 

«Традиція» – ключове слово для розуміння культури цієї країни, що самі 
японці називають Країною висхідного сонця.  

Розходження між послугами, надаваними дошкільними закладами (ДЗ) 
країн Західної Європи, символічні. Є тільки одна серйозна відмінність – 
відповідальність осіб або закладів за послуги, що оплачуються. До освіти 
ставляться як до боргу суспільства, а до дошкільного виховання – як до 
відповідальності батьків. Кожний громадянин платить податки, що 
покривають витрати, пов’язані з навчанням дітей у школі. А от сполучення 
навчання й виховання дітей, так само як харчування й профілактика здоров’я, 
розглядається як відповідальність батьків. Тому батьки більше платять за 
дитяче виховання, ніж за навчання. 
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Організація суспільного дошкільного виховання у США 
Зазвичай, американські батьки з великою увагою та відповідальністю 

ставляться до вибору дошкільного закладу для свого малюка. Вони вивчають 
різні програми, відвідують центри піклування про дитину, де одержують 
вичерпну інформацію про дошкільні заклади, режим їхньої роботи, 
батьківську платню тощо. Про те, наскільки важливим вважається 
влаштування дитини в садок, свідчить той факт, що, коли хлопчик чи 
дівчинка, скажімо, мають відвідувати садок з вересня, то підготовку до цього 
сім’я розпочинає вже десь з грудня попереднього року. Отже, є досить часу, 
щоб прийняти остаточне рішення, морально й фізично підготувати малечу до 
радикальних змін у житті. 

У США також існує розгалужена мережа дитячих дошкільних закладів, 
тут дошкільні заклади розрізняють і за часом перебування в них дітей. Одні 
працюють повний навчальний рік – з вересня до липня, інші – кілька місяців. 
Діти можуть відвідувати садок п’ять днів на тиждень або за бажанням 
батьків – два чи три дні. Більшість дошкільних закладів працюють за 
програмою неповного дня й закриті у літній період. Проте деякі з них 
розширюють свою програму, здійснюючи догляд за дошкільнятами влітку. 
Перед вступом до ДЗ у дітей перевіряють готовність до відвідування 
дошкільного закладу 

Як показують дослідження й перевірено на практиці, вступ до школи або 
дошкільного закладу дитини, не готової до цього кроку, призводить згодом 
до появи проблем, стресів та неспокою у сім’ях.  

Готовність дитини до відвідування ДДЗ вимагає: 
1. Емоційну готовність малюка до проведення часу без батьків та 

інших дорослих, які постійно дбають про нього. Діти, що плачуть під час сну 
або занадто стурбовані тим, коли ж нарешті прийде мама і забере їх додому, 
вважаються не готовими до відвідування дошкільного закладу. Отже, перша 
умова: дитина має почуватися в садку невимушено, вільно, бути активною і 
легко переносити розлуку з батькам. 

2. Готовність дитини має бути частиною колективу. 
Деякі малята, потрапляючи в дошкільний заклад, почуваються ніяково. 

Вони тримаються осторонь, поглядають з боку, як граються інші діти, або 
«перестрибують» від однієї до іншої діяльності, ні на чому не зосереджуючи 
уваги. Тоді діти, вважають американські психологи, не повинні відвідувати 
дошкільний заклад, доки не навчаться гальмувати в собі хвилювання та 
боязкість. 

3. Здатність дітей виконувати вимоги вихователя. 
Малята повинні мати достатньо сформульований самоконтроль, щоб 

припиняти один вид діяльності і переходити до іншого на вимогу дорослого. 
Цікаво, що діти, які не готові до дошкільного закладу, можуть чудово 
спілкуватися з однолітками у невеликих групах. Такі групи легко 
формуються під час прогулянок дітей з батьками або нянями. Поряд з 
дорослими боязкі хлопчики і дівчатка почуваються спокійно, захищено і 
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можуть поступово привчитися спілкуватися в колективі, особливо коли 
батьки свідомо цьому сприяють. 

Дитячий садок в свою чергу має сформувати у дітей готовність до 
школи 

Перебуваючи в дошкільному закладі, дитина має засвоїти багато знань, 
набути різноманітних умінь, навичок, які й визначать її підготовленість до 
навчання в школі. 

Так, для успішного навчання дитину слід привчити спокійно сидіти за 
партою певний час, зосереджувати увагу, свідомо виконувати вказівки стар-
ших, контролювати та координувати дрібні рухи (володіння олівцем, 
ножицями). 

Коли дитина вступає до школи, як правило, її індивідуальні відмінності 
тут не беруться до уваги так, як це було в дошкільному дитинстві. Фокус 
переміщується з власного розкладу маленького учня на шкільний, на спільну 
мету класу. Йдеться про те, що тисячі дітей одного віку повинні набути 
однакових знань за певний час. Отже, і фундамент, на який ляжуть ці знання, 
має бути більш чи менш типовий. 

Успіх у школі стає підгрунтям наступних успіхів і запорукою 
самоповаги маленької людини. Отже, зрозуміла стурбованість батьків, які 
прагнуть якнайкраще підготувати своїх синів і доньок до навчання в школі. 

Чотири основні напрямки підготовленості до школи 
Розглянемо, яких знань, умінь та навичок повинні набути діти за період 

дошкільного дитинства. 
1. Контроль та координація тіла. Важливі, на думку американських 

педагогів і психологів, не лише тому, що забезпечують дитині можливість 
певний нас перебувати в положенні сидячи, виконуючи при цьому серйозну 
роботу, а й тому, що впливають на опанування читанням й письмом. Так, 
щоб навчитися читати, писати, малюк повинен чітко усвідомлювати та 
розрізняти поняття правий і лівий. Таке розуміння формується через 
координацію рухів тіла. 

2. Візуальний розвиток та візуальна-моторна координація. Візуальна 
система в людині розвивається дуже швидко. Молодші діти здебільшого 
короткозорі; коли їм треба читати або писати, вони фокусують очі для роботи 
на вузькій відстані, напружуючи зір. Для активного навчання письма 
малюкам потрібна гарна координація «око – рука». Вони повинні вміти 
ловити і кидати м’яч з непоганою точністю. Отже, щоб перейти до точних 
вправ з письма, конче необхідно добре опанувати вправи з м’ячем. 

3. Соціально-емоційний розвиток. Малюки повинні вміти контролювати 
свою поведінку, виконувати вказівки й працювати в групі з іншими дітьми. 

4. Мовленнєвий розвиток. Для успішного навчання в школі дитина має 
розуміти словесні вказівки та інструкції і чітко й повністю виражати свої 
думки. Діти, які не відповідають цим вимогам, мають отримати допомогу 
фахівця. 

Те, що діти не підготовлені до навчання читанню й письму, не означає, 
що вони не повинні вступати до школи. Вони можуть ще залишитися в 
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дошкільному закладі або вступити до школи, програма якої не акцентована 
на опануванні читання й письма з першого класу. Отже, рішень може бути 
кілька. Вибір за батьками, які в будь-який час можуть звернутися за порадою 
до спеціалістів-консультантів. 

Найважливішим питанням для американських батьків є вибір 
дошкільного закладу. 

Як зробити правильний вибір серед багатьох дошкільних закладів? 
Розглянемо кілька чинників. 

По-перше, численні інструкції і консультації радять американським 
батькам – придивитися до дитини з тим, щоб визначити: 

• інтроверт вона чи екстраверт; 
• прагне вона до незалежності чи до спілкування з іншими; 
• належить син чи донька до мислителів чи діячів; 
• чи достатньо скоординована дитина; 
• активна вона чи тиха; 
• більше любить перебувати на повітрі чи надає перевагу заняттям 
удома? 
Оцінюючи конкретну програму, батьки мають спробувати уявити собі, 

як пристосується до неї їхній малюк. Як складуться його взаємини з 
вихователем, з ким зможе потоваришувати. Де дитині буде краще – там, де 
панує сувора дисципліна, чи там, де обстановка більш вільніша. 

Слід зважати на інтереси та можливості малюка. Скажімо, син любить 
стрибати, бігати на свіжому повітрі, невтомний в грі з м’ячем. Тож батьки 
мають поцікавитися, які можливості для фізичної активності на свіжому 
повітрі та в приміщенні пропонує програма. Про якісь приміщення йдеться з 
огляду на те, що в холодні, зимові, дощові дні дітям доведеться перебувати 
саме там. 

Малюкові, який любить малювати, ліпити, майструвати, більше 
знадобиться програма, яка надає пріоритети зображувальній діяльності і 
забезпечує умови для розвитку відповідних здібностей. 

Ті, хто любить читати, слухати й розглядати книжки, краще 
почуватимуться в закладі, зорієнтованому на читанні. 

Проте не варто забувати, що розвиток дитини має бути всебічним. Отже, 
слід подивитися, як передбачені в програмі поряд з домінуючим інші види 
діяльності. 

Багато програм подані саме як розвиваючі. Це означає, що враховано всі 
напрямки – фізичне, емоційне та інтелектуальне виховання, передбачається 
активна діяльність, що відповідає вікові дошкільняти. Другий важливий 
аспект реальної розвиваючої програми – повага до дитячої індивідуальності, 
підхід з урахуванням особливостей кожного регіону. 

Запитайте, радять батькам, про режим, сон, харчування. Години роботи, 
оплату, чи дає дошкільний заклад страховку, кількість дітей у групі, кількісне 
співвідношення дорослих та дітей у США відрізняється від інших країн. 
Державні інструкції рекомендують співвідношення 1:3 для немовлят (тобто 
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один дорослий на трьох дітей), 1:4 для дворічних та 1:8 для дітей від трьох до 
шести років. 

Деякі дитячі садки організують спеціальні “ігрові години” для дітей, які 
найближчим часом стануть їх вихованцями. Це сприяє швидкій та 
безболісній адаптації малят до нових умов. 

Якщо дитину прийнято до дитсадка, визначається дата, коли батьки 
повинні зареєструвати її та заплатити за реєстрацію. 

Якщо ж на цей час вільного місця немає, дитину вносять до списку 
"чекання". Це означає, що вона почне відвідувати садок, як тільки з’явиться 
вільне місце. 

Дошкільні заклади в країнах Африки на прикладі Марокко 
Марокко – країна дивовижних контрастів, океанських курортів, пісків 

Сахари і вічних снігів на шпилях гір. 
Знаходиться ця країна на північному заході Африканського континенту, 

омивається водами Атлантичного океану та Середземного моря. Від Європи 
її відокремлює лише вузька Гібралтарська протока.  

Офіційна мова – арабська, проте практично другою офіційною мовою є 
французька: нею володіють усі марокканці. 

Багатовіковий вплив Франції, епоха французького Протекторату 
сприяли виникненню тут сучасної економічної інфраструктури, що й 
зумовило безпрецедентний розвиток Марокко в усіх сферах життя. 

Проблема організації навчання та виховання дітей у цій країні актуальна 
й пріоритетна в країні, адже найдорожчий скарб у кожного народу – його 
діти, його молодь. “Ми розраховуємо на процес реформування нашої 
навчально-виховної системи, для цього необхідні зусилля всіх: уряду, 
педагогічних установ, суспільних і громадських організацій у формуванні 
нової, сучасної особистості”, – наголошує король Мохамед VI. 

У Марокко існують дошкільні заклади та початкові школи різних форм 
власності: державні й приватні. При цьому перевага надається державним 
освітнім закладам. Державні дитячі садки й школи безкоштовні, тож більша 
частина дітей відвідує саме їх. Приватні освітні заклади платні, тут 
навчаються діти з більш заможних родин. У країні є марокканські, 
французькі, іспанські дитсадки та початкові школи, але перевага надається 
саме марокканським закладам, де діти з трьох років починають вивчати 
Коран (адже, як уже зазначалося, офіційна релігія в країні – іслам) та 
арабську мову. У французьких та іспанських католицьких школах і дитячих 
садках, які відвідують марокканські діти, вивчають основи католицької 
релігії, і заняття ведуться французькою та іспанською мовами. Але при 
цьому зберігаються традиції ісламської країни (з дітьми відзначаються тра-
диційні марокканські свята, вихованцям надаються канікули на час 
мусульманських свят, як і в марокканських дитячих садках та початкових 
школах). Усе це свідчить про толерантне ставлення в країні до релігійного 
виховання дітей. Марокко взагалі може бути взірцем терпимості до світових 
релігій. Діти в марокканських міжнаціональних дитячих закладах 
виховуються в дусі доброзичливості одне до одного. 
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Тут створені сприятливі умови для всебічного гармонійного розвитку 
дітей: сучасно обладнані всім необхідним для навчального процесу групи та 
класи, вдосталь різноманітного матеріалу для самостійної діяльності дітей, 
прекрасно технічно обладнана зала для музичних та хореографічних занять 
(магнітофони, мікрофони, музичні інструменти, які використовують і 
педагоги, і діти під час занять), 

З дошкільнятами та учнями початкової школи працюють кваліфіковані 
фахівці. Усі заняття проходять на високому емоційному рівні: весело, цікаво, 
з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини. А це, 
погодьтеся, не так просто, коли в групах дитячого садка 35-40 дітей. 

Велика увага приділяється тут розвитку самостійності малят. Так, під 
час музичного заняття малюкам надається можливість самим вибирати 
музичні інструменти, імпровізувати, грати, фантазувати, придумувати 
танцювальні рухи. На заняттях з малювання діти самостійно обирають 
матеріал (фарби, олівці, крейду тощо), який, на їхню думку, допоможе 
найкраще відобразити задумане. 

Пріоритетним є й фізичний розвиток дітей. Заняття з фізкультури 
проводяться на свіжому повітрі з використанням різноманітного обладнання. 
Підчас прогулянок діти активно .грають у різноманітні спортивні ігри, які ор-
ганізовують педагоги. 

Дитячі заклади та початкові школи у Марокко працюють із 8-ї до 18-ї 
години. Групи в дитячих закладах формують за віковим принципом, 
наповненість груп велика (30-40 дітей). З кожною групою працюють два 
вихователі, які змінюються через день, або один вихователь працює з 8-ї до 
13-ї години, а другий – з 13-ї до 18-ї. У початкових школах є групи 
продовженого дня, які працюють до 18-ї години. 

На відміну від українських дитячих закладів у марокканських не 
передбачено денного сну для всіх дошкільнят, а тільки для дітей віком до 
п’яти років. Спальна кімната обладнана зручними розкладними ліжками. А 
старші діти, якщо вони втомилися, можуть відпочити на килимку або за 
столами у груповій кімнаті. Для першокласників денного сну не передбачено. 

Ще однією особливістю марокканських дошкільних закладів та 
початкових шкіл є відсутність організованого харчування вихованців. Діти 
беруть з дому "пікнік" – бутерброди, сік тощо. Крім того, батьки можуть 
забирати малюків додому на обід з 12-ї до 14-ї години. 

Дуже дбають в країні про виховання та навчання дітей з особливими 
потребами. Марокканські педагоги та психологи вважають за доцільне, щоб 
діти із фізичними і незначними психічними вадами відвідували дитячі 
заклади та школи, де навчаються здорові діти. За таких умов, вважають вони, 
малюки швидше адаптуються до навколишнього середовища, вчаться 
спілкуватися з однолітками. До того ж це позитивно впливає і на моральне 
виховання здорових дітей, які вчаться дбати про хворих однолітків, не 
залишатися байдужими до їхніх проблем. Вони залюбки беруть активну 
участь у підготовці та проведенні концертів, вистав, тематичних вечорів, 
експозицій. 
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При школах існують також спеціальні центри для дітей з особливо 
важкими психічними фізичними вадами, з якими працюють педагоги-
психологи та медики. Така форма роботи набуває дедалі більшого 
поширення, їй надається перевага перед закритими школами-інтернатами. 

Традиційною в дошкільних закладах та початкових школах є тісна 
співпраця з батьками: проводяться батьківські збори, різноманітні 
консультації за участю педагогів, психологів, медиків, батькам пропонується 
цікава педагогічна література, їх залучають також до активної участі в 
концертах, виставках, ярмарках, які організовують у дитячих закладах та 
школах. 

Слід відзначити, що процес реформування навчально-виховної системи 
у королівстві Марокко проходить активно і цілеспрямовано завдяки 
консолідації зусиль усіх: уряду, педагогічних установ, суспільних і 
громадських організацій. А це, в свою чергу, дає гарні плоди – росте здорове, 
оптимістично налаштоване, сучасне покоління. 

Таким чином, розглянувши особливості систем дошкільного виховання 
різних країн, приходимо до висновку, що незважаючи на відмінності і 
національні риси цих народів, унікальність і різноманіття дитячих закладів, 
всім їм властиві такі риси: 

• задоволення потреб кожної маленької людини; 
• розвиток природних здібностей; 
• підготовка до подальших ступенів освіти; 
• навчання через гру, працю та спілкування; 
• виховання здатності усвідомлювати себе маленькою частинкою 

великого народу, який дбає про неї, тому, що як писала Софія Русова: 
“Найбільший скарб у народу – це його діти...” 

 
Тести для самостійної роботи: 
1. Хто відкрив перший в світі дитячий дошкільний заклад: 
a. Платон; 
b. М. Монтессорі; 
c. Ф. Фрьобель? 
2. Що було прототипом сучасних дитячих садків у Царській Росії, 

зокрема в Україні: 
a. Притулки, що були створені місцевою владою; 
b. Притулки при церквах, монастирях; 
c. Козацькі притулки для сиріт? 
3. Які дошкільні платні установи в країнах Західної Європи призначені 

для дітей працюючих батьків: 
a. Дитячі центри; 
b. Дитячі клуби відпочинку; 
c. Центри дозвілля? 
4. На які кошти в країнах західної Європи фінансується система дитячих 

дошкільних установ: 
a. Батьків; 
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b. Міністерства освіти; 
c. Міністерства охорони здоров’я? 
5. Чи є в Японії обов’язковим дитячий садок: 
a. Так, це визначає закон; 
b. Ні, це залежить від бажання батьків; 
c. Ні, це залежить від рівня розвитку дитини? 
6. В якій із країн західної Європи дошкільне виховання починається 

найраніше: 
a. Данія; 
b. Бельгія; 
c. Швеція? 
7. На яке японське свято згадують старовинні обряди самураїв: 
a. День матері; 
b. День хлопчиків; 
c. День татусів? 
8. Яка мета так званих „ігрових годин”, які влаштовуються в 

американських дитячих садках: 
a. Розважити дітей; 
b. Безболісно і швидко адаптувати майбутніх вихованців до нових умов. 
c. Для згуртування дитячого колективу? 
9.  За якими принципами формують групи в Марокканських дитячих 

садках: 
a. За віросповіданням; 
b. За віком; 
c. За рівнем розвитку дітей? 
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ЛЕКЦІЇ ЗА ВИБОРОМ  
 

В.Р.Ільченко  
 

Лекція 1.9. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ  
ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОСТІ ЗНАНЬ 

 
Мета: познайомити слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів із 

психолого-педагогічними умовами формування цілісності знань учнів 
загальноосвітнього навчального закладу на прикладі освітньої програми 
“Довкілля”. 

 
Експрес-контроль: 
 
1. Роль цілісності змісту освіти у формуванні мислення дитини як 

соціально зрілої особистості. 
2. Систематизація та інтеграція – основа розвитку мислення дитини. 
3. Розуміння – один із 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 природничо-наукових знань в освітній програмі “Довкілля”. 
 
1. 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.  

Індивід може стати людиною, живучи в соціокультурному середовищі – 
в довкіллі, 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. 
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Яка роль цілісності змісту освіти в цьому процесі, в метаморфозі 
мислення дитини як індивіда в мисленні 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 усі речі з боку тієї користі, яку вони приносять людині, перш за 
все, в засвоєнні її фізіологічних потреб. 

Дитяче мислення іде до незалежності від фізіологічних потреб довгим 
шляхом дій, мови, ігор і т.д. Діти не мають критичного ставлення до 
сприйнятих вражень, потреби в їх перевірці. Суттєві і несуттєві ознаки у 
сприйнятих об’єктах дітьми не виділяються, на першому місці виявляються 
ті, що подіяли на почуття. Для дитячого мислення характерна мала 
зв’язність. При встановленні зв’язків між явищами оточуючого світу дитина 
все порівнює з собою, в усьому бачить життя.  

Перетворення дитячого мислення з властивим йому егоїзмом, 
егоцентризмом, малою зв’язністю в соціально зрілий розум – основне 
завдання школи. Його неможливо розв’язати без послідовної систематизації 
знань у навчальному процесі, без спрямованості його на формування цілісної 
свідомості особистості. Така спрямованість необхідна тим більше, що 
систематизація знань дає дітям насолоду більшу, ніж смачна їжа, відпочинок 
і пестощі, вона є однією з основних умов гуманізації освітнього процесу. 
Систематизація уявлень, утворення впорядкованих ланок знань – 
самочинний процес, аналогічний процесу утворення впорядкованих структур 
у природі, природній процес перетворення дитячого мислення, переростання 
його в соціально зрілий розум. Незабезпеченість педагогічних умов для 
такого процесу – грубе порушення принципу природовідповідності в 
навчанні та вихованні підростаючого покоління, що веде до інфантильності 
суспільства, його нездатності об’єктивно прогнозувати свій розвиток. 

2. Систематизація та інтеграція – процеси, близькі за своєю сутністю. 
“Система” з грецької означає “ціле, складене з частин”, а “інтеграція” з 
латинської – “об’єднання в ціле будь-яких частин”. Інтеграційні процеси, 
створення системи знань у свідомості дитини – основа розвитку її мислення, 
його об’єктивації. Це доводить кожен акт мислення.  

Схему його можна описати за допомогою трьох моментів: подразнення 
органів чуттів і виникнення відчуття; переробки одержаного відчуття, 
створення уявлень, понять, висновків; виразу внутрішньої роботи 
зовнішньою дією. У дітей найбільш яскраво виражені перший і останній 
моменти мислительної діяльності. Приказка “сім раз відміряй, раз відріж” не 
для них. Не встигнувши “відміряти”, дитина “відрізає”. Другий момент 
мислення – переробка одержаних відчуттів – у дітей слабо виражений через 
недостатність інтегруючих уявлень, понять, знань про сутнісні зв’язки у 
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довкіллі. В дитячій свідомості психічні факти довго не затримуються і 
швидко перетворюються в зовнішні дії. Звідси невмотивовані вчинки, 
необгрунтовані рішення не тільки у дітей, а й у дорослих з дитячим 
мисленням. 

Інтеграційні процеси – необхідна умова розвитку критичного 
(симетричного, інтегративного) мислення, яке об’єднує в собі теоретичне і 
емпіричне, логічне і художнє, раціональне і ірраціональне і т.д. мислення. 
Внутрішніми чинниками розвитку критичного мислення виступають 
інтеграція минулого і майбутнього в момент мислення, інтеграція 
позитивних і негативних емоцій та їх спрямування на успішне розв’язання 
задачі, інтеграція предметного, комунікативного і рефлексивного досвіду 
дитини, інтеграція розподіленого, репродуктивного і творчо-продуктивного 
мислення, інтеграція наочно-дійового, наочно-образного і словесно-
логічного мислення. Названі чинники ефективно проявляються в процесі 
пізнання учнем дійсності при умові, що цей процес є процесом розуміння – 
мислительним процесом, спрямованим на виявлення, з’ясування суттєвих 
рис, властивостей і зв’язків предметів, явищ, подій.  

3. Розуміння – один з основних видів складної мислительної діяльності, 
він полягає в розкритті сутнісного в предметах і явищах дійсності і ставить 
метою осягнення досліджуваних явищ у всій їх цілісності. Розрізненість, 
ізоляція явищ заважає їх розумінню. Хоча в ході пізнання аналіз і синтез 
доповнюють один одного, в процесі розуміння синтез завершує аналітичну 
сторону дослідження і тому є головним. Розуміння дійсності досягається 
завдяки відкриттю єдиних, стійких структур, що лежать в основі різноманіття 
змінних явищ, – фундаментальних закономірностей, властивих дійсності, 
створення у свідомості суб’єкта пізнання системи знань, в основі якої лежать 
ці фундаментальні закономірності.  

Розуміння є природною потребою людини в освоєнні нею дійсності. 
Філософи розглядають розуміння як природний спосіб буття. Але як 
поставити дитину в такі умови, щоб вона досягла цього природного способу 
буття? Слід виходити з того, що розуміння – це ті процедури, які ми 
застосовуємо при переході від частини до цілого. І тільки створивши такі 
умови для розумових дій дитини, при яких вона неперервно у пізнанні 
дійсності переходить від частини до цілого, даємо їй можливість творити із 
себе “інтелігентну” особистість. За Гегелем, “інтелігенція” – з латинського 
означає “розуміння”. Завершене розумінням пізнання – це сама себе знаюча 
істина, сам себе пізнаючий розум. Для Канта і Гегеля – пізнавати, це в 
основному, розуміти, а розуміння конкретного предмета зв’язано з його 
цілісним відтворенням. 

Отже, розуміння – це включення незрозумілого предмета в цілісність, 
систему зрозумілих речей. Щоб зрозуміти щось, учень має приписати 
незрозумілому предметові сутнісні властивості, відношення, в яких він 
впевнений, і на основі цих сутностей включити знання про об’єкт пізнання у 
свою цілісну систему знань про дійсність. Учитель, спрямовуючи процес 
пізнання, корелюючи його і контролюючи, має на увазі, що цілісність, як 



 98

указують філософи, має багато експлікатів: “однорідність, гармонійність, 
підлягання єдиним закономірностям, системність...”. Приєднання, інтеграція 
новозасвоюваного знання в “цілісність” має відбутися за допомогою 
“однорідних”, “однотипових” сутностей, які виражаються тими загальними 
законами для всієї множини елементів знань, що складають цілісність. Таку 
інтеграцію називаємо сутнісною і розглядаємо її як основу формування 
цілісного світорозуміння учнів і розуміння як мислительного процесу взагалі. 
Сутнісна інтеграція полягає у виявленні в об’єктах пізнання однотипних 
(однорідних) сутностей і встановленні на основі цих сутностей цілісності з 
виокремлених елементів знань про дійсність.  

Створення умов для сутнісної інтеграції знань у процесі їх одержання 
учнем – забезпечення об’єктивності їх розуміння.  

Як вище вказувалося, рух розуміння постійно переходить від цілого до 
частини і від частини до цілого. І задача розуміння полягає в тому, щоб, 
будуючи концентричні кола, розширяти єдність смислу, який ми розуміємо. 
Взаємоузгодження єдиного і цілого – всякий раз критерій правильності 
розуміння. Якщо такого взаємоузгодження не виникає, значить, розуміння не 
відбулося. 

4. 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 повинен 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:  
• Системою є довільна річ, коли деякі її відношення задовольняють 

певній властивості.  
• Система – довільна річ, коли будь-які її властивості задовольняють 

певному відношенню. Всяка річ може бути представлена як система, як 
властивість якоїсь речі або як відношення будь-яких 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 т. 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” природничо-наукових 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 
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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 відмітив 
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 у 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 природничо-наукові ідеї, які 
виражають названі вище закономірності, були і є основою еволюції наукової 
картини світу. Історія природознавства також доводить, що воно розвивалося 
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 вищеназваних закономірностей. Ці ідеї 
виконували роль принципів інтеграції наукових знань у філогенезі людського 
знання, таку ж роль вони мають виконувати і в онтогенезі знання кожного 
індивіда – це природна умова перетворення його мислення у мислення 
особистості. 

5. Аналіз змісту природничих наук доводить, що вищезгадані 
закономірності як скрізні принципи інтеграції знань про природу, складають 
парадигму сучасного наукового мислення. Зміст цих закономірностей 
включає систему законів збереження (енергії, маси, електричного заряду т. 
ін.); систему законів, що визначають самочинний перебіг природних процесів 
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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.  

Зміст природничо-наукових предметів загальноосвітньої школи показує, 
що специфічні закони, які в них вивчаються, можна пояснити і, отже, 
об’єднати, на основі трьох груп загальних законів – трьох названих вище 
закономірностей. Тобто, загальні закони природознавства при певних умовах 
у навчальному процесі можуть проявитися як системостворюючий фактор по 
відношенню до законів, що вивчаються в курсі фізики, хімії, біології, 
фізичної географії, астрономії. Систему законів окремих природничих 
шкільних дисциплін, створену на основі загальних закономірностей природи, 
називаємо сутнісним ядром природознавства. В освітній програмі “Довкілля” 
воно є основою встановлення єдності елементів змісту природничо-наукової 
освіти на всіх етапах засвоєння його учнями, формування ними інтегрального 
“образу” знань про природу (“образу природи”). 

При традиційному вивченні природничих дисциплін у сучасній школі 
загальні закони природи не використовуються у ролі скрізних принципів 
обгрунтування знань. У 1-6 класах учні взагалі не зустрічаються з поняттям 
чи змістом будь-яких законів, традиційно вважається, що їх розуміння 
недоступне учням. Отже, знання про природу їм даються на рівні 
протонауки, бо ще К.Д.Ушинський вказував, що “під іменем науки ми 
будемо розуміти об’єктивний, більш чи менш повний і організований виклад 
законів тих чи інших явищ, що відносяться до одного предмета чи предметів 
одного роду”. 

У 1-6 класах, коли у свідомості учнів найбільш активно формуються 
фундаментальні структури мислення, вони вивчають явища на 
феноменологічному рівні. При цьому формується інтелект, як вказують 
дослідники, що здатний розв’язувати задачі за шаблоном чи при підказці.  

У 7-11 класах у предметах природничого курсу вивчаються закони, але у 
традиційній школі вони використовуються при поясненні обмеженого кола 
явищ, які розглядаються на закріплення того чи іншого закону. Загальні 
закони природи подаються так, що учні не виділяють їх серед всіх законів, 
що вивчаються в школі, в ролі принципів систематизації знань, не розуміють 
їх фундаментальності (великої пояснювальної здатності). Вони 
розглядаються як закони певного предмета (закон збереження маси – “закон 
хімії”, закон збереження енергії – “закон фізики”), або не вивчаються зовсім, 
як закони, що визначають спрямованість самочинних процесів. Природничо-
наукові знання засвоюються учнями 7-11 кл. як сукупність біля 10000 
“основних понять”, які в свідомості не зв’язані в цілісність.  

Якщо запропонувати учням 10-11 кл. назвати основні закони, що 
пояснюють явища природи, вони у відповіді перераховують підряд всі 
словосполучення з виразом “закон”, що зустрічалися їм у змісті того 
предмета, на уроці якого дається відповідь. Основні закони природи учні 
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виділяють у залежності від уроку в шкільному розкладі, на якому 
відповідають на запитання: на уроці фізики вони називають закони фізики у 
порядку їх вивчення (закон Архімеда, закон сполучних посудин, закон 
Паскаля і т.д.). Відповідно на уроках хімії чи біології перераховуються 
закони, з якими учні зустрічалися на цих уроках. У навчальному процесі 
загальні закони природи не використовуються для створення цілісності знань 
про природу, розширення “кола розуміння”. 

6. 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 природничо-наукових знань включити принципи їх 
інтеграції, встановлення цілісності з цих знань; у 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 природничо-наукових 
знань – система специфічних (часткових) і фундаментальних (загальних) 
законів, що вивчаються на уроках предметів природничого циклу. 

2. У навчально-виховному процесі, починаючи з початкової школи, у 
свідомості учнів повинна формуватися природничо-наукова 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. 

3. Зміст фактичних (емпіричних) знань стандарту природничо-наукової 
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). 

У проекті стандарту природничо-наукової освіти не виділені скрізні 
принципи інтеграції знань у цілісну систему, не вказані методи і форми 
навчання, специфічні для формування природничо-наукової картини світу. 
Він орієнтований на основи наук, знання яких не використовуються учнями в 
повсякденному житті і не мають для них цінності. Проект стандарту 
загальної середньої освіти в Україні “Початкова школа” вказує, що зміст 
знань про природу має бути виділений на основі аналізу розвитку 
природничо-наукової картини світу, змісту предметів природничого циклу, 
психологічних досліджень, тобто зміст знань для молодшокласників також 
орієнтований на основі наук, а не на знання повсякденної реальності. 
Авторами проекту виділені основні ідеї природознавства початкової школи: 
“різноманітність природи, цілісність природи, відповідність діяльності 
людини основним закономірностям функціонування природи, її 
примноження, збереження і охорони, а також основи географічних знань”. 
Проте в методичних посібниках з природознавства для початкової школи, в 
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програмі не знайдемо методики використання названих ідей для 
встановлення цілісності знань про природу з окремих розділів 
природознавства (нежива природа, жива природа, рідний край, Україна на 
карті світу, планета Земля). “Основні закономірності функціонування 
природи”, які згадуються в пояснювальній записці проекту стандарту, в 
змісті знань стандарту природознавства не втілені. 

Зміст природознавства для початкової школи, є сукупністю знань, 
пропедевтичними в основному до курсів біології і фізичної географії. Згідно 
з проектом стандарту освіти, а також діючих програм і підручників учні в 3-4 
кл. (в 1-2 кл. вивчається “Навколишній світ”) мають засвоїти біля 200 
біологічних, хімічних, фізичних, географічних понять (1 год. на тиждень в 3 
кл., 1, 5 год. – в 4 кл.). Як ці поняття зв’язуються у свідомості учнів у 
цілісність, невідомо. Припустимо, що всі ці поняття будуть засвоєні учнями 
глибоко і міцно, як того вимагає мета вивчення природознавства. Що це 
дасть учневі в плані розвитку цілісної свідомості, підготовки його до 
майбутньої діяльності?  

Як свідчать психологічні дослідження, фізіологічні властивості дитини 
можуть бути в навчальному процесі використані по-різному в навчальному 
процесі. На основі одних і тих же властивостей формуються істотно різні 
способи дій і форм поведінки. Так, наприклад, швидке і міцне утворення 
умовних зв’язків може привести до формування і закріплення часткових і 
малопродуктивних способів роботи (які до того ж залишаються 
неосмисленими) і тоді формування подальших більш ефективних способів 
розумової чи практичної діяльності стає дуже утрудненим.  

З іншого боку, при звичайній, середній швидкості і міцності утворення 
умовних зв’язків, цієї фізіологічної основи всякого навчання, можуть 
скластися прості і чіткі прийоми розрізнення істотного і неістотного, так що 
в подальшому навчання в будь-якій області іде легко, виявляючи значні 
здібності”. Саме іншим шляхом веде учнів до пізнання дійсності освітня 
програма “Довкілля”. Якщо “Природознавство” дає учням уявлення та 
поняття основ природничих наук за 2 роки, то “Довкілля” учні вивчають у 1-
4 кл. (2 год. на тиждень). Під час вивчення різноманітних довкіль (яблуні, 
берези, синички, ластівки, мурашки, бджілки тощо) діти самостійно 
спостерігають і досліджують прояв основних елементів довкілля (вода, 
земля, повітря, сонячне світло), суттєві зв’язки в кожному довкіллі (обмін 
речовиною, енергією, інформацією) і “відкривають” основні закономірності 
природи, “входять в науку”. Як вказував В.І.Вернадський, “наука є природнє 
явище, активний вираз геологічного прояву людства, що перетворює 
біосферу в ноосферу. Вона в обов’язковій для всіх формі виражає реальне 
співвідношення між людською живою речовиною – сукупністю життя людей 
– і оточуючою природою, в першу чергу ноосферою”.  

7. До науки учень має прилучитися за допомогою не сотень чи тисяч 
наукових термінів, понять, а діяльністю, внаслідок якої ним самостійно із 
навчального матеріалу з часом повільно виділяється звід науки, який має 
бути загальнообов’язковим для всіх, не може і не повинен викликати 
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сумнівів. В освітній програмі “Довкілля” таким “зводом” є ядро природничо-
наукових знань. У випускному класі його складає система, в яку входить біля 
50 законів та природничонаукових понять, зв’язаних з ними, що вивчаються 
на уроках фізики, хімії, біології, фізичної географії, астрономії. Такий обсяг 
основних природничо-наукових знань доступний усім учням не тільки на 
рівні засвоєння, а й на рівні застосування до пояснення будь-яких природних 
явищ і процесів. За час експериментальної перевірки програми “Довкілля” в 
сотнях шкіл не виявлено учнів, які б не засвоїли зміст ядра природничо-
наукових знань, не вміли ними користуватися. 

У моделі освіти “Довкілля” “дерево” наукових знань у свідомості учня 
росте поступово, від класу до класу. “Корінь” його закладається в початковій 
школі. Він складається з невеликої кількості елементів наукових знань (як і 
сподівався Я.А. Коменський) – з трьох фундаментальних закономірностей, 
які довго вкорінюються у свідомості дитини. 

Досліджуючи знання про природу учнів традиційної школи, їх вплив на 
розвиток свідомості, починаєш розуміти, чому Я.А.Коменський молився про 
те, щоб Бог змилосердився “над нашим віком і відкрив у кого-небудь його 
“мислені очі”, допоміг зрозуміти зв’язки речей. Великий педагог, мабуть, 
передбачив парадоксальний факт сьогодення: чим більше дитина (людина) 
знає наукових понять, термінів, не об’єднаних у цілісність, тим менше вона 
їх розуміє. Він передбачав роль науки у формуванні менталітету людей, 
глибинних структур мислення, в духовності людини, її почутті 
невідокремленості від Природи, єднання – змиренності зі світом. 

 
Тести та завдання для самостійної роботи: 
 
1. Чому систематизацію знань можна вважати однією з умов гуманізації 

і гуманітаризації навчального процесу? 
2. Як ви розумієте поняття “цілісність знань”? 
3. У чому полягає зв’язок цілісності знань і розуміння їх? 
4. Які початкові знання про природу мають бути засвоєні учнем, щоб у 

нього почала формуватися цілісна система знань? 
5. У чому відмінність традиційної освіти і програми “Довкілля” в аспекті 

формування цілісності знань учнів? 
6. Які природничо-наукові знання можуть бути основою формування 

цілісності знань? 
7. Які ознаки цілісності знань можете вказати? 
8. Як використати основи цілісності знань, сформовані у свідомості 

учнів на уроках природничого циклу, для формування цілісності знань на 
уроках гуманітарних дисциплін? 

9. Як би ви спланували процес формування “образу світу” на уроках 
свого предмета? 
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В.Р Ільченко 
 

Лекція 1.10. ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 
ЦІЛІСНОСТІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ЗНАНЬ 

 
Мета: розкрити зміст дидактичних основ формування цілісності 

природничо-наукових знань на прикладі освітньої програми “Довкілля”. 
 
Експрес-контроль: 

 
1. Принцип сутнісної інтеграції.  
2. Освітня програма “Довкілля”. 
3. Система методів навчання. 
4. Структурно-логічні схеми. 
5. Технологія створення “образу природи”. 
6. Система форм занять, специфічних для формування цілісності знань. 
 
1. В освітній програмі “Довкілля” зміст знань, методи і форми навчання, 

специфічні для формування природничо-наукової картини світу (ПНКС), 
система підручників формується, виходячи із принципу сутнісної інтеграції 
змісту шкільної природничонаукової освіти як генетичного дидактичного 
принципу. 

При формуванні змісту знань про природу на допредметному рівні (до 
поділу на предмети) автори орієнтуються на сутнісне ядро природничо-
наукових знань (систему загальних та специфічних законів наук про природу 
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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 у 
технологізовані (присвоєні, використовувані для досягнення власної мети) 
знання учня на тому чи іншому етапі навчання.  

На сучасному етапі функціонування системи “Довкілля” враховується 
фактичний матеріал природознавчих дисциплін, включений до проекту 
стандарта освіти. Проте маємо надію, що в міру оновлення змісту освіти 
обсяг фактичних знань, що вибрані 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 при формуванні змісту природничо-наукової освіти 
конкретизується на таких принципах: 

• Принцип доцільного співвідношення сутнісних та емпіричних, 
практичних знань 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). Доцільність такого співвідношення 
виявлена в наших дослідженнях, результати його корелюють з даними інших 
дослідників (Маріо Бунге, В.П. Безпалько). 

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

• 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 
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, у програмах і підручниках повинні бути 
винятком. 

• 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.  

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

2. Систему методів навчання, завдяки яким формується цілісність знань 
у свідомості учнів, також обумовлюється принципом інтеграції. Специфічні 
для програми “Довкілля” такі: 
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• 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. 

3. 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. 
Цим займається художник, поет, філософ і природодослідник, кожний по-
своєму. “Довкілля” дає можливість учневі інтегрувати риси художника, 
природодослідника при створенні моделі фрагменту навчального матеріалу – 
учні художньо оформлюють СЛС та “образи природи”. 

При складанні СЛС учень використовує системний, структурний, 
імовірнісний, модельний підходи. Весь навчальний матеріал теми 
переформульовується, в ньому виділяється теоретичне ядро (закон, 
закономірність, їх система) теми і 7 +

− 2 елементів знань, які зв’язуються з 
ядром подвійними зв’язками: на основі закону чи закономірності, що 
вивчаються в даній темі, та на основі загальних закономірностей природи, 
якими обгрунтовується ядро теоретичних узагальнень теми.  

СЛС найчастіше містить ілюстрації до кожного елемента знань – за 
художнє оформлення теми учні одержують окремі оцінки під час захисту 
схеми автором на узагальнюючому уроці. За допомогою СЛС учня вчитель 
виявляє глибину, системність, структурність його знань.  

4. Серед усіх СЛС, запропонованих учнями класу, вибирається найбільш 
доцільна, на думку учнів, схема; вона і приймається як модель компактного і 
повного викладу знань з теми. Ця схема використовується учнями класу при 
складанні “образу природи”. При бажанні учні користуються своїми 
“персональними” моделями-схемами, виправленими відповідно до зауважень 
однокласників та вчителя. 
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На “образі природи” учень обов’язково вказує ядро природничо-
наукових знань, створене до моменту його пред’явлення вчителеві, і ті 
знання з кожного з предметів, які він вважає за необхідне показати на схемі. 
В додатку подано схематичне зображення ядра “образу природи” учня 8 
класу. З нього видно, як будується “образ природи”: навколо 
фундаментальних закономірностей (збереження, спрямованості самочинних 
процесів до рівноважного, найбільш імовірного стану, періодичності 
процесів у природі) розташовуються закони і закономірності фізики, хімії, 
біології, фізичної географії. Найчастіше вони є центрами узагальнень у СЛС 
тем відповідних предметів. До “центрів” приєднуються елементи знань тем, 
які здаються учневі цінними і які він вважає за необхідне показати на своєму 
“образі природи”. Учень знає, що по кожному елементу знань, його зв’язках з 
“ядром” і іншими елементами, показаними на “образі”, йому можуть бути 
задані запитання під час захисту “образа”. Через те на “образі” показуються 
тільки “присвоєні”, “технологізовані” знання, тобто такі, які учень здатен 
“захистити”, показати, як вони використовуються для розв’язання 
поставлених самостійно навчальних чи життєвих задач. 

“Образи” учнів відрізняються обсягом знань, що складають прикладну 
оболонку, перевагою в ній хімічних чи біологічних знань – в залежності від 
інтересів автора “образу”, художнім його оформленням. По прикладній 
оболонці можна визначити особистісну орієнтованість автора “образу”. 
Інваріантом всіх образів природи учнів даного класу є сутнісне ядро – 
система знань про загальні та специфічні закони і закономірності природи. 

5. Система форм занять, специфічних для формування цілісності знань, 
також обумовлюється принципом інтеграції. Вона включає як традиційні 
уроки, на яких ураховується 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 
стежині (7-11кл.), узагальнюючі уроки, інтегровані уроки, проведено 
“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 предмета 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 
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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 обгрунтовується 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. 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”. 

 Рис.1. Модель ядра природничонаукових знань 

  Загальні закономірності природи збереження 

 Спрямованості самочинних процесів 

 Періодичності процесів у природі 

 Часткові закономірності (фізики, хімії, біології, фізичної географії) 

 Зв’язки знань про явища, факти, величини із законами природи 
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 “Інтегративний день” – це поставлені один за одним у шкільному 
розкладі уроки предметів природничого циклу, на яких при участі всіх 
учителів-предметників розглядається результат інтеграції природничо-
наукових знань навколо того чи іншого природничо-наукового поняття, 
місце цього поняття в ПНКС. У 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 стежині. 
Уроки на екологічній стежині, уроки серед природи мають виняткове 
значення не тільки для встановлення істинності знань про довкілля, а й 
встановлення зв’язку учнів з духовним набутком народу, з темпоритмом його 
діяльності – вони сприяють узгодженню діяльності учнів з біоритмом своєї 
місцевості (як раніше вказувалося, ці уроки проводяться у визначні дні 
народного календаря).  

 
Рис.2. Структурно-логічна схема до теми “Електричні явища”, складена 

на основі теоретичного ядра теми (закону Ома) та за допомогою зв’язків на 
основі законів збереження  та спрямованості самочинних процесів 
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Звертаючись на уроках серед природи до народного прогностика, діти 
знайомляться з накопиченими народом знаннями про природу. Саме в дні, 
визначені обрядовим колом народу, яке відбиває біоритм нашої землі, діти 
одержують “живу їжу” для своєї свідомості – знання від спілкування з 
довкіллям.  

У школах “Довкілля” діти в кінці навчального року аналізують свої 
надбання в знаннях, вміннях, здоров’ї. Вони вільно виражають думку про 
неефективні чи улюблені уроки, вказують важкий чи непотрібний, на їх 
думку, матеріал у підручниках тощо. Серед улюблених уроків учні 
найчастіше виділяють уроки серед природи. Так, п’ятикласник (ЗНЗ № 37 
м.Полтави, 1996 р., учитель Т.В.Шпилька) пише: “З улюблених уроків серед 
природи – найулюбленіший “Послухаємо весну”. (“Про кругообіг води в 
природі”). На цьому уроці я почув, як у піснях співає українська земля. З тих 
пір весна – моя найулюбленіша пора року”. Учень має на увазі урок серед 
природи 14 березня (на Явдохи). Діти слухали, як краплі, що падають з даху, 
ударяють в землю, і співставляли такт ударів з мелодією пісні: “А вже весна, 
а вже красна, із стріх вода капле...” Це було одне з п’яти завдань, які учні 
виконували на уроці. Дитина п’ятого класу самостійно доходить шляху 
пізнання себе, про який вказував Г. Сковорода: “Пізнай природу, пізнай свій 
народ, пізнай себе”.  

Розглянуті дидактичні основи формування цілісності знань про природу, 
конкретизовані в методичних посібниках для вчителів кожного класу, 
підручниках і посібниках для учнів. 

 
 

Тести та завдання для самостійної роботи: 
 
1. У чому полягає сутнісна інтеграція знань учнів про природу? 
2. Як ви розумієте вираз “сутнісне ядро природничо-наукових знань”? 
3. На яких принципах базується принцип інтеграції при формуванні 

змісту природничо-наукової освіти? 
4. Вкажіть складові системи методів навчання в останній програмі 

“Довкілля”. 
5. Яка система форм занять, специфічних для формування цілісності 

знань, реалізується в останній програмі “Довкілля”? 
6. Проаналізуйте зміст фізичних (хімічних, біологічних, географічних – 

у залежності від фаху) знань для 8 класу. Чи задовольняє він принципу 
доцільного співвідношення сутнісних та емпіричних знань? 

7. Запропонуйте зміст природничо-наукових ідей для здійснення 
наскрізного зв’язку елементів природничо-наукових знань у 7-11 кл. 

8. Складіть структурно-логічну схему знань теми фізики (хімії, біології, 
фізичної географії – в залежності від фаху в 8-9 класах). 

9. Складіть тематику інтегративного дня в 8 класі (фізичного, хімічного, 
біологічного, географічного – в залежності від фаху). 
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В.І.Мирошниченко 
 

Лекція 1.11. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  
ВЧИТЕЛЕМ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 

 
Мета: ознайомити із підходами в сучасній педагогіці, зокрема із 

складниками особистісно зорієнтованої педагогічної технології, яка ставить у 
центр системи освіти особистість учня, розвиток його здібностей, 
можливостей творчої реалізації. 

 
Експрес-контроль: 
 
1. У чому полягає суперечність проблеми вибору педагогічних 

технологій в аспекті особистісно зорієнтованої освіти? 
2. У чому полягає необхідність особистісно зорієнтованої освіти? 
3. Чи існує небезпека лише розмов про особистісно зорієнтовану освіту? 
4. Чи здатні особистісно зорієнтовані технології, вироблені сучасною 

наукою, вирішити проблеми освітньої практики? 
5. Що позитивного і негативного в сучасних підходах в освіті? 
6. У чому небезпека технологічного підходу в освіті? 
7. Які моделі розвитку вироблені сучасною педагогічною наукою? 
8. Які моделі розвитку вироблені сучасною психологією? 
9. Що розвивати в особистості учня? 
10. Чи здатний вирішити ці завдання технологічний підхід в освіті? 
11. Які особистісно зорієнтовані педагогічні технології може 

застосувати вчитель вже сьогодні? 
12. Які критерії того, що вибрана технологія є особистісно 

зорієнтованою? 
 
1. Суперечливість названої проблеми викликана тим, що нині людство 

вже остаточно вичерпало потенціал свого розвитку в межах техногенної 
культури і дедалі більше усвідомлює, що суто технологічного розв’язання 
проблем не існує. Необхідна інша парадигма людського існування, яка 
ґрунтується на нових знаннях і загальнопланетарних принципах мислення в 
умовах переходу до нової стадії постіндустріалізму – інформаційного 
суспільства. 

2. Зміна парадигм та особливості соціокультурної модернізації ставлять 
освіту до центру осмислення реалій і перспектив розвитку потенціалу 
українського народу. Закономірно виникає суперечність між парадигмою 
навчально-виховного процесу, що намагається технологізувати вплив на 
понятійно-логічну свідомість учня, абсолютизує цінності раціональних 
наукових знань, та парадигмою особистісного розвитку, насамперед 
суб’єктивного ядра індивіда, його ціннісно-смислової свідомості. Звідси 
постає проблема змісту, світоглядних основ навчально-виховної діяльності. 
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Бо, як стверджують дослідники, жодна система освіти у світі не вчить 
людину жити і діяти відповідно до універсальних законів Природи і Космосу, 
а їх загальна суть полягає в тому, що будь-яка людська діяльність має бути 
одухотвореною і піднесеною [10]. Таким чином, нова парадигма ставить у 
центрі системи освіти особистість учня, розвиток його духовних потенцій, 
здібностей, можливостей творчої самореалізації. 

Суспільство ставить завдання перебудови сфери освіти, продиктовані 
переходом до ринку, демократичного суспільства: виховання патріотичної 
свідомості; відродження культурних традицій; виховання високоосвіченої 
інтелектуальної еліти; формування рефлексивної свідомості т. ін. 

Від школи хочуть, щоб вона гуманітаризувалась, демократизувалась, 
перестала ставитись до дитини як об’єкта т. ін. Однак лише закликами чи 
реформами зверху цього досягти неможливо. Хіба з учня за умови 
посиленого вивчення історії вийде патріот, літератури – інтелігент, 
економіки – підприємець? А поки-що така пряма логіка панує в способах 
планування шкільної справи. Всі вищеназвані якості “закономірно” присутні 
у повноцінно розвинутої особистості. Все залежить від “загального 
розвитку”, яке у сильної особистості найчастіше відбувається не завдяки, а 
часто всупереч існуючим зовнішнім умовам. Особистість саме й 
відрізняється тим, що її неможливо ні “запрограмувати”, ні “сконструювати” 
зовнішнім впливом. 

3. Педагог може мислити категоріями “гуманізм, інтелігентність, 
свобода, розвиток, самостійна особистість” або “ефективні технології, 
контроль, вимірювання”. Правда, можливий і третій варіант: розмови про 
гуманізм, інтелігентність, творчість є частиною технології. Це й є характерна 
для нас підміна понять, тобто найбільш соціально небезпечний варіант. Адже 
відбувається інфляція цінностей, слова перестають мати смисл, людина 
перестає розуміти з чим має справу, вона стає об’єктом всіляких маніпуляцій. 

4. Звернення до проблеми “Технології в освіті” є породженням 
усвідомлення освітянами відриву науки від практики. Недостатньо того, що 
наука формулює педагогічну теорію, навіть найдосконалішу. Теорія має 
“заземлитись” через застосування конкретної технології впровадження теорії 
в життя. Технологія є певним механізмом, що повинен привести у 
перетворюючий рух педагогічну дійсність, всю систему освіти. Рушійною 
силою цього перетворення є практико-орієнтована наука. Відбувається 
зустрічний рух теорії і практики, які й породжують технологію. Така 
технологія має викликати до життя щось, чого не існує, немов ініцюювати 
розвиток системи освіти у потрібному напрямі [3]. 

5. У сучасній педагогіці об’єктивно існують декілька підходів: 
особистісно зорієнтований, креативний, антропологічний, культурологічний, 
соціологічний, інформаційний, цілісний (холізм) і технологічний. Дані 
підходи не позбавлені недоліків, на яких акцентуємо увагу. 

У центрі особистісно зорієнтованого підходу є особистість, розуміння 
якої педагогіка запозичує з психології. Цінність особистості визначає 
орієнтацію дослідника на вироблення відповідних технологій і методик 
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навчання. Здебільшого, далі консервативного лозунгового опису цінності 
особистості справа не йде, вироблені технології і методики навчання 
кардинально не змінюють форми і змісту. Це значною мірою викликано 
відсутністю категоріальних відмінностей понять “людина” й “особистість” та 
схеми, що визначає місце людини чи особистості стосовно інших елементів 
педагогічної системи – суспільства, діяльності тощо [5]. 

Креативний підхід явно перебільшує значення психологічних методів 
дослідження, взаємопов’язаних феноменів – творчості й особистості; 
практично не враховує логічні й технологічні аспекти їх інтеграції; 
ґрунтується на інтуїтивних особистісно зорієнтованих уявленнях.  

В антропологічному підході (головним об’єктом є людина, особистість, 
культура) об’єкт дослідження дуже широкий і невизначений, відсутня 
логічна система; на практиці цей підхід зводиться до особистісно 
орієнтованої освіти чи врахування етнологічних і етнографічних факторів. 

Культурологічний підхід (цінністю є культура) часто редукує уявлення 
про культуру до норм поведінки людини, знижуючи роль знань; оскільки 
об’єкт “культура” онтологічно не визначений і розмитий, кожний дослідник 
формує уявлення про цей феномен на свій розсуд; до діалогу культур 
найчастіше звертаються автори змісту освіти (для прикладу, підручників 
історії). 

Соціологічний підхід розглядає педагогічні явища лише з позицій 
суспільних потреб соціуму; методи і засоби дослідження транслюються з 
соціології в педагогіку в “чистому” вигляді; особистісні й педагогічні 
аспекти розглядаються залежно від поглядів щодо того, яким має бути 
суспільство. 

Інформаційний підхід (розглядає зміст як базовий визначальний 
компонент технологічної і педагогічної системи) спрямований на 
вдосконалення засобів засвоєння інформаційного потоку та комунікативних 
технологій; відсутня схема співвідношення інформації, знань і змісту освіти; 
на першому плані не психологічні, а логічні й мисленнєві засоби, що явно 
гальмує поширення підходу в педагогіці. 

Холізм (від грецьк. holos – цілий, цілісний) є найбільш інтегрованим 
сучасним підходом, який розглядає систему як комплекс матеріальних 
компонентів і структур. Тут рівень рефлексії високий, але він часто зводиться 
до механіцизму і структуралізму, наближений до методологічного 
осмислення наукової педагогічної дійсності, розвивається в межах філософії 
освіти [5]. 

Технологічний підхід (системотворчим елементом є технологія, за 
допомогою якої здійснюється взаємодія педагога і учнів) довгий час 
сприймався як технократичний, часто замінюючи методики навчання; лише 
зараз оцінюється як важливий і необхідний закономірний методичний 
компонент всієї педагогічної системи; знаходиться на етапі формування і 
накопичення окремих предметних і глобальних технологій; рефлексивна 
складова цього підходу є незначною, спостерігається запозичення 
методологічних уявлень про системні й інформаційні технології. 
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6. Технологічний підхід є домінуючим у державній шкільній системі 
Заходу. Тому можна вже говорити про наочний практичний результат такого 
підходу. В одному із зарубіжних досліджень знаходимо: “Державна школа 
має традицію, але вона не має майбутнього. Вона не вправі його мати, якщо 
їй, накінець, не вдасться знайти і здійснити нове бачення державної школи. 
Державна школа виродилась в навчальну фабрику з виробництва способів 
поведінки, дипломів і атестатів, результатів навчання, соціально чи 
професійно орієнтованих умінь і навичок. Причина дезорієнтації в шкільній 
політиці полягає перш за все в тому, що у демократичному суспільстві не 
може існувати шкільної концепції, з якою були б згідні всі найважливіші 
групи суспільства. Цієї згоди неможливо досягти так як неможливо 
визначити, що слід сьогодні розуміти під освітою. Тим самим причина кризи 
– криза смислу. Іншими словами мінімального консенсусу в шкільній 
політиці неможливо досягти, бо суттєвою рисою демократії є ідейний і 
ціннісний плюралізм” [3]. Наслідки технологічного і політичного підходу до 
шкільної справи подібні до наслідків технологічного підходу в сільському 
господарстві. Тут теж спохвачуються тоді, коли стикаються наочними 
результатами неправильного способу мислення. 

Основою одного з перетворюючих рухів, названого технологією 
розвивальної освіти, є концепція Д.Б.Ельконіна, який зазначав:“У радянській 
дитячій психології проблема навчання і розвитку виникала двічі. Першого 
разу – на початку 30-х років, вдруге – у даний час. І щоразу тоді, коли перед 
нашою школою і суспільством поставали нові й великі завдання” [8, 38]. 
Згадаємо: у 30-і роки завданням були колективізація та індустріалізація; 
тепер – науково-технічна революція. Звідси бачимо сумнівність такого 
підходу до освіти людини. 

Розвиток теоретичного, наукового мислення (необхідного в епоху НТР) 
розглядається прихильниками технології розвивального навчання як найвища 
освітня цінність. Однак безплідність такого мислення у педагогіці (вихованні 
дітей), ширше – у стосунках людина-природа, людина-людина, які складають 
життєву основу суспільства, можна вважати на даний момент емпіричним 
фактом. Через систему освіти проходить все населення країни і тому, не 
помічаючи вузькості завдань (як це має місце в концепції розвивальної 
освіти), у випадку впровадження у широкому масштабі, може привести в 
майбутньому до непередбачуваних соціальних наслідків. Теорія розвитку 
з’явилась тоді, коли у суспільстві висувались утопічні цілі. Якщо 
придивитися до способу мислення, що лежить в основі такого утопічного 
планування дійсності, то побачимо якісне споріднення цього способу 
мислення, до якого прагне розвивальна освіта. 

7. У межах розвивального підходу є декілька моделей розвитку, які 
становлять основу багатьох конкретних освітніх технологій. Серед них: 
вільна (Р.Штейнер, Ф.Кумбс, Ч.Сільберман, В.Біблер), особистісна (І.Бех, 
Л.Занков, О.Савченко), розвивальна (В.Давидов, С.Максименко, 
О.Дусавицький), активізуюча (М.Скаткін, В.Бондар, В.Моляко, В.Моргун), 
формуюча (П.Гальперін, Н.Тализіна, Н.Коломінський, Ю.Гільбух), 
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збагачуюча (М.Холодна, Е.Гельфман), продуктивного навчання (І.Шнайдер, 
І.Бем, М.Башмаков, В.Ільченко). 

8. У межах психології розвитку також спостерігається строкатість 
концептуальних підходів. Ось лише деякі з них: ранні концепції розвитку 
(Дж.Локк і Ж.Руссо); теорія дозрівання (А.Гезелл); етологічна теорія в 
декількох варіантах (К.Лоренц, Н.Тинберген, Дж.Боулбі); психолого-
педагогічна теорія М.Монтессорі; організаційна теорія Г.Вернера; теорія 
когнітивного розвитку Ж.Піаже; теорія морального розвитку Л.Колберга; 
умовно-рефлекторна теорія (І.Павлов, Дж.Уотсон, Б.Скіннер); теорія 
соціального навчання А.Бандури; культурно-історична теорія Л.Виготського; 
психоаналітична теорія З.Фрейда; стадіальна теорія Е.Еріксона; теорія 
аутизму Б.Беттельгейма; теорія розвитку дитячого досвіду Е.Шехтеля; теорія 
підліткового періоду К.Юнга; теорія лінгвістичного розвитку Н.Хомського; 
теорія розвитку в гуманістичній психології; діяльнісний підхід до розвитку 
(А.В.Запорожець, О.М.Леонтьєв, С.П.Рубінштейн); теорія поетапного 
формування розумових дій (П.Я.Гальперін); теорія системогенезу; екологічна 
теорія Дж.Гібсона; теорія динамічних систем. Цей перелік можна 
продовжувати. Зрозуміло, що така велика кількість і різноманітність теорій, 
що стосуються однієї спільної проблеми, говорить швидше про слабкість, а 
не про силу кожної із них. 

9. Вирішення цього питаня є важливою педагогічною проблемою. У 
період античності освітня система розвивала тіло (фізичний розвиток), у 
середні віки – душу (духовний розвиток), у новий час – дух (психічний 
розвиток, насамперед інтелект і волю), у соціалістичних країнах – ідейність і 
колективізм (соціальний розвиток). У даний час більшість науковців 
схиляється до необхідності цілісного розвитку людини. 

10. У широкому розумінні суть освіти полягає в розкритті людської 
сутності, чого має досягти кожен навчальний предмет. Для цього потрібний 
підхід, протилежний технологічному. Інший підхід як до самого процесу 
навчання, викладання, так і до змісту матеріалу. Поки-що для нас історія – 
тільки дати, імена і поняття, які треба засвоїти, що не дає нічого для розвитку 
учня. Але якщо розуміти історію як антропологію, в історичних подіях 
бачити прояви різних сторін людини у її взаємодії зі стихіями природи, як 
творця культури, коли на уроці історія стає “живою”, тоді вона розвиває 
історичну уяву, розуміння проблем сучасності, людських взаємин і 
соціальних відносин.  

Такий підхід до освіти можна назвати антропологічним (чи особистісно 
зорієнтованим), так як у центрі її знаходиться людина. Те, що ця школа не 
утопія, що вона можлива і життєздатна, доводять результати роботи сотень 
вальдорфських шкіл, у яких даний підхід є центральним. 

Протиріччя проблеми вибору особистісно зорієнтованих педагогічних 
технологій полягає в тому, що сам по собі технологічний підхід нівелює 
особистість, намагається “зформувати” її зовнішніми впливами, передбачає 
“ефект солоного огірка” – який би ти не був, а в банці з росолом просолієш” 
(В.Ф.Шаталов). Технологічний підхід бачить в людині з одного боку – вищу 



 117

тварину, з іншого – комп’ютер, а процес виховання і освіти розглядає як 
“пристосування” до соціального середовища, як соціалізацію. Однак сучасна 
антропологія довела, що людина (і дитина) у біологічному відношенні є 
найменш пристосованою істотою до зовнішнього світу. І безособистісне 
соціальне оточення не зможе замінити живого обличчя однієї рідної людини. 
Від людини до людини – від “Я” до “Я” – передається феномен людського. У 
період раннього дитинства цей феномен проявляється досить виразно, але 
продовжується й весь період розвитку. Підсвідомо дитина хоче зустріти у 
вчителеві людину, як і дорослий – у лікареві, колезі. Саме цей людський 
початок перебуває зараз у безпеці, потребує захисту й підтримки.  

11. Незважаючи на розмаїття підходів у педагогічній і психологічній 
науці, вже сьогодні вчителю, освітньому закладу чи навіть регіону слід 
вибрати власні орієнтири. Тут можна виділити чотири основних варіанти 
педагогічних технологій.  

• Засновані на випереджуючому фіксованому інтелектуальному 
розвитку дитини; реалізуються в системі розвивального навчання 
Д.Б.Ельконіна – В.В.Давидова (теорія і методика змістовного узагальнення і 
дедуктивної логіки засвоєння), у системі Л.В.Занкова, у технологіях 
проблемного навчання, в евристичних моделях навчання тощо. Не дивлячись 
на значне поширення і позитивні результати, деякі із вказаних технологій 
викликають заперечення, особливо якщо їх творці прагнуть до форсованого 
розвитку інтелекту молодшого школяра на шкоду природньому прагненню 
до ігор, руху і образно-емоційного пізнання світу. 

• Технології пріоритетного розвитку емоційно-чуттєвої сфери, уяви, 
творчих можливостей та здібностей через гру, рух казку; пов’язана з іменами 
Л.Толстого, К.Вентцеля, М.Монтессорі, С.Френе, Р.Штайнера. У сучасних 
варіантах, особливо в “школах вільного розвитку” також отримані 
обнадійливі, хоч і не гарантовані результати. 

• Технології пріоритетного розвитку практичного мислення, трудових 
умінь і навичок; послідовно втілюються в закладах початкової професійної 
освіти і так званих реальних школах, де загальний інтелект і різноманітні 
здібності особистості прагнуть розвивати, залучаючи учнів до трудової 
діяльності, сприяють їх професійному самовизначенню. 

• Технології духовно-морального становлення особистості, екологічної 
чистоти підходу до природи дитини, виховання в учня шляхетних чеснот на 
основі віри в його вроджену місію і багатоманітні можливості. Найбільш 
послідовно і плідно цей варіант відображений у педагогічній системі 
В.О.Сухомлинського. Дитина є явищем, носієм своєї місії й енергії духу. 
Пріоритетом є розвиток духовного світу дитини, виховання в ній 
прекрасномислення, добромислення, відповідальності за свої думки, 
прагнення, а не лише за вчинки. Пропагується інша система навчальних 
принципів і вчинків. Педагогіка вважається вищою формою людського 
мислення, частиною загальнолюдської культури. 

12. Відсутність чітких критеріїв вибору педагогічних технологій в 
освітній практиці до цього часу провокують школу на модні нововведення, 
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які в недалекому майбутньому можуть виявитися помилковими. Лише тоді, 
коли складниками застосованої технології будуть наступні сімнадцять умов, 
її можна вважати особистісно зорієнтованою. 

• Наявність мотивації до навчання 
Найважливішим джерелом мотивації є потреби та інтереси учнів. Слід 

знати їхні справжні потреби, постійно ними керуватися, створювати 
можливості для їх актуалізації й задоволення. Навчальна мотивація, яка йде 
на зміну домінуючій у дошкільному віці ігровій, є рушієм навчання, 
позитивним рухом, потягом до задоволення усвідомленої чи неусвідомленої 
потреби. Серед основних таких рушіїв виділимо наступні потреби: 
фізіологічні, які забезпечують фізичне існування організму; у безпеці; у 
психологічному комфорті; у повазі, спілкуванні, лідерстві; пізнанні, 
діяльності; естетичні; у самоактуалізації (А.Маслоу). Найбільш повне 
задоволення цих потреб сприяє самореалізації особистості, розумінню нею 
сенсу свого життя. Від ступеню задоволення особистих потреб залежить 
відчуття людиною щастя і стан благополуччя в суспільстві. Якщо активність 
особистості щодо задоволення фізіологічних потреб передбачена генетично, 
ігнорування їх є ризиком для життя, то щодо психологічних потреб діють 
інші, не такі прості й прямолінійні механізми, бо вони виходять за межі 
організму і стають складовими соціальних взаємодій. Ця складність є також 
результатом постійного й активного функціонування базових психічних 
структур людської особистості, що забезпечують її соціальну 
життєдіяльність.  

А.Маслоу дає визначення мотивації як прагнення людини виявити себе в 
тому, до чого вона відчуває себе потенційно здібною. Мотивація – генетичне 
прагнення людини до самореалізації у відповідності з її природними 
здібностями до певних видів діяльності і наполегливість в оволодінні нею на 
творчому рівні. Це активне і стійке прагнення реалізується в реальні 
досягнення лише тоді, коли виникають чи створюються необхідні умови для 
цього. Мотивацію учасників навчального процесу можна зміцнити шляхом 
моделювання їх особистої поведінки, викликаючи стан захопленності, 
ентузіазму, енергії, піднесення. Досягнення й успіхи учнів потребують 
постійного схвалення. Однак, мотивація – не пасивний механізм, який чекає 
запуску ззовні, а активний особистісний мотор, який постійно рухає учня в те 
поле діяльності, де його здібності можуть виявитися найбільш повно, і 
гальмує рух в інших напрямках.  

• Сприятливе, комфортне освітнє середовище для досягнення мети  
Створюється відповідний клімат шляхом організації такого освітнього 

середовища, яке б заохочувало й спонукало до взаємодії, взаємної довіри; 
виконання інтерактивних вправ, які дають змогу учням краще пізнати інших 
учасників навчального процесу; пояснення мети, технології, ходу навчання, 
характеру очікувань, що забезпечує в учнів відчуття безпеки; застосування 
шкали складності – починаючи з простих і легких завдань, слід поступово 
переходити до більш складних; позитивного зворотного зв’язку, стимулюючі 
оцінки зусиль і досягнень учнів. 
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• Використання ефективних форм, методів і технік навчання 
Слід враховувати існуючі індивідуальні відмінності щодо способів і 

стилів навчання, які збільшуються з віком і досвідом; застосування 
різноманітних методів і технік сприяє донесенню змісту освіти до всіх учнів, 
задовольняє їх індивідуальні потреби; дітям, у яких домінує слухове, 
вербальне сприймання, слід більше розповідати, а для дітей із зоровим 
сприйманням – використовувати наочність; ефективним є застосування 
діяльнісного і асоціативно-емоційного способів представлення інформації, 
симулятивних ігор, практичних вправ. 

• Опора на досвід, знання, уміння і навички учнів 
У цьому плані важливо: мати інформацію про існуючі знання і досвід 

учнів; розвивати те, що вони вже вміють і знають, адже найкраще 
засвоюються ті знання, які пов’язані із вже існуючим досвідом; надати 
можливість обміну досвідом, бо існуючі знання і вміння – один із 
найсильніших засобів, які слід використати; уміння й знання учнів, які вони 
вже мають, не руйнувати і не піддавати сумніву, бо у такий спосіб виникає 
опір стосовно нового змісту. Слід звертатися до нових ситуацій і умов, як 
нагоди до впровадження нових методів діяльності, до випадків з практики 
учасників навчального процесу; використовувати техніки з високим рівнем 
участі, життєвого досвіду учасників, рольових ігор, дискусій тощо. 

• Рефлексія і формування ефективних прийомів самооцінки 
• Наявність в учнів відчуття контролю над процесом свого 

навчання  
Слід створити такий клімат, щоб учні самі окреслили свої потреби та 

очікування від занять, тренінгів і сформулювали свої власні цілі, які вони 
хочуть реалізувати; використовувати попереднє опитування, яке дозволить 
здійснити оцінку їхніх існуючих знань та умінь, враховувати очікування, 
посилатись на них; сприяти оцінюванню застосованих методів учнями і їх 
намаганню реалізувати свої очікування.  

• Досягнення успіху, задоволення пізнавальних потреб та потреби у 
самореалізації 

Підбір завдань має передбачати високу ймовірність досягнення учнями 
успіху, мінімальний ризик поразки; учні між собою не порівнюються; 
витримується шкала складності; визнається, що кожен учень має 
індивідуальний стиль, демонструються його успіхи, святкуються досягнення, 
вказуються перспективи розвитку, що зміцнює мотивацію до навчання. 

• Критерієм ефективності є наявний рівень розвитку якостей 
особистості 

Технології мають бути озброєні психодіагностичними і соціологічними 
методами пізнання дитини, що вимірюють якісно й кількісно її соціальне 
оточення разом із змінами в розвитку і досягненнями в навчанні і вихованні, 
а також і системними новоутвореннями в її особистості. 

• Існування можливості застосування нових знань на практиці  
Кінцевим етапом зміни є втілення в життя набутих вмінь і знань. Учні 

повинні мати можливість практичного застосування того, що вони чують чи 
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бачать протягом навчання. “Практика творить майстра” – дозволяється 
кількаразове повторення, особливо тих дій, які викликають найбільші 
ускладнення. 

• Повне занурення у процес навчання 
Діти краще і з більшим захопленням навчаються тоді, коли вони є 

“акторами”, а не лише спостерігачами. Захопленості сприяє використання 
різноманітних технік, які задіюють інтелект (вирішення проблем, ситуацій із 
практики), емоції (рольові і ділові ігри, обговорення), фізичну активність 
(конструкційні проекти, ігри-розминки, рухові ігри). 

• Достатність часу на засвоєння нових знань і вмінь 
Програма навчання не повинна переобтяжуватися новим змістом; учні 

не повинні втомлюватися; має бути час на використання різноманітних 
методів навчання, перерв, засвоєння нового матеріалу. 

• Відсутність факторів ризику для здоров’я дітей  
Крім перевантаження, відсутніми є стресогенні фактори, зміст навчання 

передбачає попередження шкідливих звичок (наркоманії, куріння, 
алкоголізму), достатніми є рухова активність та перебування на свіжому 
повітрі, збалансоване харчування тощо. 

• Можливість побачити використання набутих знань та вмінь на 
практиці 

Слід намагатися зробити навчання наближеним до реальних потреб та 
проблем учнів, а не трактувати теми академічно чи універсально; 
використовувати ті матеріали для вправ, які стосуються завдань і проблем 
сьогодення чи наступного дорослого життя учнів; кожна практична вправа 
передбачає висновки про можливе використання набутого досвіду у 
повсякденному житті; завершується навчальний курс пропозицією учням 
запланувати, у який спосіб вони будуть використовувати набуті знання і 
вміння на практиці.  

• Зміст навчання також має враховувати логіку науки. Виклад цілісної 
теорії сприяє системному мисленню, незалежно від майбутньої діяльності 
дітей. Їх мислительна діяльність розвивається в руслі теоретичного 
мислення, таких дій, як узагальнення, абстрагування, порівняння тощо. 

• Знання набувають нових характеристик: широта, універсальність, 
гнучкість, еволюційність, непостійність тощо. Цим визначається характер їх 
інтерпретації, особливості оволодіння ними; розвивається сфера їх 
застосування. Звідси кращою стає соціалізація дітей і дорослих, 
відкриваються широкі простори життя з його складністю, мінливістю, 
парадоксальністю. Рання вузька спеціалізація знань із дисциплін і професій 
вважається не зовсім доцільною і набуває нового змісту універсалізм. 

• Позиція учителя, який орієнтується на дитину як свідомого індивіда і 
на дитинство як соціально-культурне явище, визначається наступними 
установками: “освіта – сфера розвитку свободи особистості”; “свобода 
наступає лише з пізнанням “я”, коли долаються ті перешкоди, які свідомість 
будує для самозахисту”; “перегляд поглядів, переконань можливий лише в 
свідомому акті очищення свідомості” (П.Дракер).  
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Педагог займає активну творчу позицію, самостійно опановує знання зі 
сфер суспільно-наукової ідеології, пізнання дитини, способів педагогічного 
мислення, процедур конструювання педагогічних моделей та технологій, 
конкретних умов їх застосування. 

• Взаємини “дитина-дорослий” грунтуються на сутності дитячого 
життя, всього його розмаїття (Т.Маклаглін), любові й миролюбстві у 
вихованні дітей, “відкиданні” авторитарності дорослого (Я.Корчак); 
врахуванні інтересів дитячої соціальної групи і її зв’язків з усіма сферами 
суспільно-культурного життя; на лейтмотивові внутрішнього світу дитини: 
“любити когось і щоб тебе любили” (“бути в дружбі з усім зовнішнім 
світом”); особливостях дитини як соціального індивіда, який прагне досягти 
самостійності думок, пошуків, діяльності (М.Вест). Основою взаємин дитини 
й дорослих є підтримка дитини, опора на її сильні якості й соціокультурні 
характеристики як індивіда: допитливість, ризик, відвертість, самовідкриття, 
відчуття близькості іншої людини, тяжіння до неї і орієнтація на її підтримку. 

Лише за умови відповідності цим вимогам педагогічна технологія може 
вважатися особистісно зорієнтованою, головною з яких є власне бажання 
особистості учня бути активним суб’єктом освітнього процесу. 

 
Тести та завдання для самостійної роботи: 
 
Виберіть правильну відповідь: 
1. Підхід у сучасній педагогіці, який перебільшує значення 

психологічних методів дослідження творчості й особистості: 
а) особистісно зорієнтований; 
б) креативний; 
в) антропологічний; 
г) культурологічний. 
2. Підхід у сучасній педагогіці, який на практиці зводиться до 

врахування етнологічних і етнографічних факторів: 
а) особистісно зорієнтований; 
б) креативний; 
в) антропологічний; 
г) культурологічний. 
3. Підхід у сучасній педагогіці, де кожний дослідник формує своє 

уявлення про культуру: 
а) особистісно зорієнтований; 
б) креативний; 
в) антропологічний; 
г) культурологічний. 
4. Хто з дослідників є прихильником вільної моделі розвитку учня: 
а) Р.Штейнер; 
б) О.Савченко; 
в) В.Давидов; 
г) П.Гальперін? 
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5. Хто з дослідників є прихильником формуючої моделі розвитку учня: 
а) Р.Штейнер; 
б) О.Савченко; 
в) В.Давидов; 
г) П.Гальперін? 
6. Хто з дослідників є прихильником розвивальної моделі розвитку учня: 
а) В.Моргун; 
б) М.Холодна; 
в) В.Давидов; 
г) Ю.Гільбух? 
7. Хто з дослідників є прихильником збагачуючої моделі розвитку учня: 
а) Ф.Кумбс ; 
б) М.Холодна; 
в) В.Ільченко; 
г) В.Бондар? 
8. Хто з дослідників є прихильником моделі продуктивного навчання: 
а) С.Максименко; 
б) Н.Коломінський; 
в) В.Ільченко; 
г) О.Дусавицький? 
9. Яка з педагогічних технологій заснована на випереджувальному 

інтелектуальному розвитку дитини: 
а) система розвивального навчання Д.Б.Ельконіна – В.В.Давидова; 
б) система Л.В.Занкова; 
в) евристичні технології навчання; 
г) всі відповіді правильні? 
10. У яких педагогічних технологіях виховання учня базується на основі 

віри в його вроджену місію й багатоманітні можливості: 
а) системі розвивального навчання Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова; 
б) системі Л.В.Занкова; 
в) технологіях так званих реальних шкіл; 
г) педагогічній системі В.О.Сухомлинського? 
11. З чиїм ім’ям пов’язані технології пріоритетного розвитку емоційно-

чуттєвої сфери, уяви, творчих можливостей та здібностей через гру, рух 
казку: 

а) Л.М.Толстого; 
б) М.Монтессорі; 
в) Р.Штайнера; 
г) усі відповіді правильні? 
12. Технологіями пріоритетного розвитку практичного мислення учнів, 

трудових умінь і навичок є: 
а) система розвивального навчання Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова; 
б) система М.Монтессорі; 
в) технології так званих реальних шкіл; 
г) система В.О.Сухомлинського. 
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13. Що є найсуттєвішим критерієм ефективності педагогічних 
технологій особистісно зорієнтованої освіти: 

а) рівень знань учнів; 
б) рівень розвитку якостей особистості кожного учня; 
в) досягнення учнів у навчанні; 
г) система навичок особистості? 
14. Що з нижченазваного не сприяє досягненню успіху в навчанні: 
а) учні між собою не порівнюються;  
б) витримується шкала складності;  
в) святкуються досягнення учня; 
г) усі відповіді неправильні? 
15. Які з названих установок педагога потребують корекції:  
а) “головне завдання школи – дати учням міцні знання”; 
б) “освіта – сфера розвитку свободи особистості”;  
в) “свобода наступає лише з пізнанням “я”; 
г) “школа має допомогти учню подолати ті перешкоди, які свідомість 

будує для самозахисту”? 
 
Література 
 
1. Амонашвили Ш.А., Загвязинский В.И. Паритеты, приоритеты и акценты в 

теории и практике образования // Педагогика. – 2000. – № 2. – С. 11-16. 
2. Беспалько В.П. Психологические парадоксы образования // Педагогика. – 2000. – 

№ 5. – С. 13-20. 
3. Загвоздкин В.К. Технологии в образовании // Человек. – 1997. – № 3. – С. 48-56. 
4. Зязюн І.А. Філософські проблеми гуманізації і гуманітаризації освіти // 

Педагогіка толерантності. – 2000. – № 3. – С. 58-61. 
5. Крупник С.А. Методологические подходы к предмету педагогики // Педагогика. – 

2000. – № 4. – С. 21-26. 
6. Митькин А.А. На пути к системной психологии развития // Психологический 

журнал. – 2000. – № 4. – С. 21-26. 
7. Педагогічні технології. Досвід. Практика. – Полтава: ПОІППО, 1999. 
8. Эльконин Д.Б. Избр. психол. тр. – М., 1989. 
9. Юодайтите А. Современный педоцентризм: горизонты надежд // Педагогика. – 

2000. – №8. – С. 24-28.  



 124

МОДУЛЬ II. ПСИХОЛОГІЯ 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 
 

В.Ф.Моргун 
 
Лекція 2.1. ЯКУ ОСОБИСТІСТЬ ФОРМУЄ СУЧАСНА ШКОЛА? 

 
Мета: підвищити компетентність учителів у галузі особистісної 

педагогіки, особистісного підходу до виховання і навчання, а також озброїти 
вчителів ефективною методикою вивчення особистості учня для планування 
індивідуальної та колективної роботи з класом. 

 
Експрес-контроль: 
 
1. Які багатовимірні структури особистості існують у сучасній 

психології? 
2. До яких типових деформацій особистості призводить сучасна освіта? 
3. Чи може гармонійна особистість стати метою гуманізації та 

демократизації, що проголошені Доктриною розвитку освіти України у ХХІ 
столітті? 

4. Що дає освітянину соціально-психологічна методика вивчення 
реального, бажаного та фантастичного бюджету часу особистості учня? 

 
1. Багатовимірні структури особистості в психології представлені 

тривимірною моделлю З.Фрейда, чотирирівневою моделлю К.К.Платонова, 
16-факторною структурою Дж.Кеттелла тощо. 

У психології існують два підходи до розуміння особистості: 
“інтегративний” та “диференційований”.  

Інтегративний, або цілісний (ідіографічний, описовий), прагне дати 
інтуїтивну, цілісну, загальну уяву про особистість (В.Дільтей, В.Штерн, 
М.Бахтін т. ін.). Диференційований (номотетичний, нормативний), навпаки, 
виявляє риси, якості, різні параметри особистості і намагається жорстко 
виміряти їх (А.Лазурський, Дж.Кеттелл, К.Платонов т. ін.). 

На наш погляд, обидва підходи не виключають, а доповнюють один 
одного і дозволяють говорити про інтегративно-диференційований підхід до 
вивчення особистості. Так, зокрема, “психоаналіз” З.Фрейда доповнюється 
“психосинтезом” Б.Ассаджолі. Своєрідну пульсацію інтедифії*1 структури 
особистості реалізує концепція К.Домбровського і Т.Яценко, в якій онтогенез 
розвитку особистості складає: первинна інтеграція (у немовляти), 
деструктивна або позитивна дезінтеграція (наприклад, у підлітковому віці), 
вторинна інтеграція на вищому рівні розвитку. “Наближення до психічного 

                                           
* Інтедифія – інтеграція та диференціація. Скорочення запропоноване 
автором (Моргун, 1996). 
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здоров’я, – вважає К.Домбровський, – полягає в проходженні індивідом 
позитивної дезінтеграції і часткової вторинної інтеграції в напрямі 
глобальної інтеграції” [Яценко, 1996, с. 5]. У цій концепції дезінтеграційні 
стани особистості описуються так: “розклеївся”, “втратив себе”, “не у 
формі”. Інтеграційні – протилежно: “зібрався”, “повірив у себе”, 
“мобілізувався” тощо [там же, с. 4]. 

Виходячи з цього інтегративно-диференційованого підходу, автором 
запропонована багатовимірна структура особистості, яка може бути 
розгорнута між полюсами інтеграції та диференціації особистості у такій 
послідовності: особистість – її інваріанти – їх параметри – їх показники тощо. 
Див. нижче унаочнення цього визначення за схемою (рис. 1): 

 
Рис. 1. Схема зображення багатовимірної структури  

особистості на третьому рівні її диференціації (за В.Моргуном) 
 
Спираючись на уявлення про особистість українських психологів – 

І.А.Сікорського, Д.Ф.Ніколенка, Г.С.Костюка, російських – Л.С.Виготського, 
С.Л.Рубінштейна, О.М.Леонтьєва, П.Я.Гальперіна, А.В.Петровського, а 
також К.Левіна (Німеччина), Л.Сева (Франція), Дж.Гілфорда (США) т.ін., 
пропонується таке визначення особистості: 

• особистість – це людина, яка активно опановує і свідомо перетворює 
природу, суспільство та власну індивідуальність, яка має унікальне 
динамічне співвідношення просторово-часових орієнтацій, потребнісно-
вольових переживань, змістів, рівнів опанування й форм реалізації 
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діяльності. Цим співвідношенням реалізується свобода самовизначення 
особистості в її вчинках і міра відповідальності за їхні (включаючи і 
підсвідомо непередбачені) наслідки перед природою, суспільством і своєю 
совістю [В.Моргун, 1992, с. 33.]. Ця модель особистості найшла визнання в 
Болгарії (Оракова, 2000), Росії (Гамезо, Домашенко, 1986; Остапенко, 2001; 
Фрідман, Кулагіна, 1991; Підка-систий, Гарунов, 1999) і в Україні (Зязюн, 
1995, 2000; Клепко, 1998; Ільченко, 2000; Максименко, 2001; Рибалка, 2000) 
тощо. Вона покладена в основу Концепції школи № 37 м. Полтави (1991). 

2. Деформації в структурі особистості, до яких приводить сучасна 
освіта, зображені на наступній схемі. 

Якщо побудувати для наочності на векторному різновиді багатовимірної 
структури особистості “дезінтегровану” модель учня, яку реалізує освіта, то 
отримаємо таку картину (рис. 2): 

Рис. 2. Схема деформацій в структурі особистості, до яких 
приводить сучасна освіта 

Як бачимо на рис. 2, традиційна шкільна освіта охоплює лише 
невеликий відрізок біографії людини (її не хвилює ні дошкільний період, ні 
післяшкільна перспектива випускника). Школа не дуже дбає про радість 
дитини і скочується у бік нормально-байдужо-негативних емоцій більшості 
учнів на свою адресу. Традиційна освіта зорієнтована на вивчення предметів, 
а не на цілісне спілкування з дитиною, не на її саморозвиток. Пануючий 
рівень оволодіння досвідом – це відтворення, а не творчість. Провідна в 
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школі форма реалізації досвіду – мовленнєва, тоді як моторна, перцептивна і 
розумова явно відстають. Обмежений і викривлений “бублик з діркою” на 
схемі 2 – ось підсумкова картина формування особистості традиційною 
шкільною освітою. Звідси можна зазначити наявність і перспективу 
інтеграції, і перспективу диференціації сучасної освіти, якщо вона дійсно 
дбає, а не лише декларує, про розвиток особистості. 

3. Гармонійний розвиток особистості є метою Конституції та основних 
освітянських документів незалежної України. До стратегічних завдань 
реформування освіти належить: “... виховання свідомих громадян 
Української держави, формування освіченої, творчої особистості, 
становлення її фізичного і морального здоров’я, забезпечення пріоритетності 
розвитку людини, відтворення й трансляції культури і духовності в усій 
різноманітності вітчизняних та світових зразків...” [с. 6]. У проекті 
“Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті” (2001) 
першим серед пріоритетів державної політики в розвитку освіти є 
“особистісна орієнтація освіти” [с. 4], а головною метою української системи 
освіти є “створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як 
громадянина України, формування поколінь, здатних навчатися протягом 
життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства” (там 
же). (Підкреслено автором, – В.М.) 

Чи відповідає запропонована вище психологічна структура особистості 
цим стратегічним завданням? Щоб відповісти на це запитання, проаналізуємо 
доктрину більш докладніше.  

По-перше, стосовно просторово-часових орієнтацій особистості 
знаходимо такі зауваження у доктрині: “навчатися протягом життя”; 
“орієнтуватися у сучасних реаліях і перспективах соціокультурної динаміки”; 
“зберігати й продовжувати українську культурно-історичну традицію”; 
“шанобливо ставитися до ... історії і культури народів” [там же]. 

Як бачимо, ці завдання охоплюють широку географію і всю 
трансспективу (минуле, сучасне і майбутнє) життя людини і учня зокрема. 

По-друге, щодо потребнісно-вольових естетичних переживань, то у 
доктрині знаходимо завдання з формування “життєтворчої мотивації”, 
“активної ... позиції”; “формування національних і загальнолюдських 
цінностей”; “естетичного виховання й формування високої гуманістичної 
культури особистості, здатності протидіяти проявам бездуховності”; 
“проведення профілактичних заходів для викорінення негативних явищ та їх 
проявів у системі освіти” [там же]. 

Як бачимо, і тут доктрина охоплює увесь спектр людських переживань 
(негативних, урівноважених, позитивних), а також вольові якості людини, які 
забезпечать здатність протидіяти проявам бездуховності тощо. 

По-третє, змістовні спрямованості на працю, спілкування та 
самодіяльність особистості також грунтовно представлені у доктрині. У ній 
ідеться про “формування трудової ... мотивації”, “активної ... професійної 
позиції”, “навчання основних принципів побудови професійної кар’єри і 
навичкам поведінки у сім’ї, колективі і суспільстві, системі соціальних 
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відносин і, особливо, на ринку праці”; “формування навичок самоосвіти і 
самореалізації особистості” [там же]. 

По-четверте, всі рівні опанування досвідом також репрезентовані в 
доктрині.  

Зокрема, в ній йдеться про “неперервність навчання”, про “навички 
поведінки” (відтворення), про “здібності і навички самостійного наукового 
пізнання”, “розвиток у дітей і молоді творчих здібностей”, “здатності до 
творчої праці”. 

По-п’яте, освіта намагається подолати вербалізм у навчанні й залучає всі 
форми реалізації діяльності (моторну, перцептивну, мовленнєву, розумову). 

У доктрині знаходимо заклики до “створення”, “формування поведінки”, 
“здорового способу життя”, “розвитку дитячого і юнацького спорту”, 
“професійного розвитку” (моторика); “виховання демократичного 
світогляду”; “формування цілісної наукової картини світу” (перцепція); 
“шанобливого ставлення до української мови”; “мовного вибору 
особистості”; “виховання культури ... міжособистісних відносин” (зокрема – 
мовних); “мобільності в освоєнні і впровадженні новітніх науково-міських 
технологій”; “самостійного наукового пізнання”[там же] (розумова форма 
дії). 

Таким чином, завдання “Національної доктрини розвитку освіти 
України у ХХІ столітті” знаходять у концепції багатовимірного розвитку 
особистості фундаментальне психологічне підгрунтя. Це дозволяє 
сподіватися, що досягнення цілей доктрини буде наближене й прискорене у 
своїй реалізації. 

4. Методика вивчення реального, бажаного та фантастичного 
бюджету часу учня як засіб психолого-педагогічної діагностики гармонії чи 
дисгармоній у розвитку особистості дитини з метою демократизації та 
гуманізації освіти. 

Мета: дослідження багатовимірної структури особистості школяра для 
планування навчально-виховної роботи з колективом класу і кожним учнем 
як індивідуальністю. 

Умови дослідження: індивідуальне чи групове в позаурочний час. 
Засоби: лист паперу, ручка чи олівець (загалом на одне дослідження 

учень витрачає 7 аркушів паперу із свого зошита). 
Інструкція досліджуваному: 
І частина. Давай перевіримо, чи гарна в тебе пам’ять. Гаразд? Тоді, будь 

ласка, пригадай, чим тобі доводиться займатися протягом дня. Кожна доба 
починається з того, скільки ти спиш уночі? Так, запиши це слово “сон” зліва 
на листочку. Під ним наступну дію: “просинаюся в ліжку”, під ним 
“умиваюся” (якщо умиваєшся), “роблю фіззарядку” (якщо робиш у цей день), 
“снідаю”, “іду (їду) до школи”... 

Потім треба перелічити всілякі заняття дитини в школі та у вільний час 
(секції, гуртки, телевізор, прогулянки, робота по господарству тощо). 
Завершується список “чисткою зубів перед сном” (якщо дитина це робить). 
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Таким чином, у першій колонці пишемо номер події, у другій – саму 
подію, а в третій – час, який витрачено на кожну подію. 

Нічого не пропустили? Спасибі. 
ІІ частина інструкції. Уявіть, що ви потрапили на фантастичну 

планету, де розклад у школі й чим займатися у вільний час обирає й планує 
кожен учень. Уявили? Тепер поверніться знову до вашого переліку занять і 
знизу на листочку вкажіть нові заняття і час, який би ви хотіли витрачати на 
ці заняття на фантастичній планеті. 

Оскільки на фантастичній планеті існує і фантастична школа, то ви 
можете продовжити список ваших нових уроків і нових занять у вільний час. 
Хто хоче, проведіть риску під списком подій, продовжіть його у другій 
колонці, а нові номери – у першій. Підрахуйте, нарешті, щоб сума годин 
складала приблизно 24 години на добу. 

Форма звіту про реальні, бажані та фантастичні витрати часу подана 
нижче на рис. 3: 

 

№№ 
занят-
тя 

Види занять Реальні витрати часу Бажані витрати часу 

   
поч. 
занят-
тя 

кінець 
заняття 

час % 
поч. 

заняття 
кінець 
заняття 

час Σ 

1. Сон         

2. Пробудження у 
ліжку         

3. Ранковий 
туалет         

4. Фіззарядка         
5. ...         

Усього за день  24 
10
0 

 24 100 

 Фантастичні витрати часу 
1.     
2.     
3.     
     
Дата________ День ________  
Прізвище, ім’я, по батькові учня __________________________ 

__________________________________________________________________ 
Рис. 3. Схема протоколу вивчення реального, бажаного та 

фантастичного бюджету часу (на добу) 
 
Якщо у молодших школярів погана орієнтація у часі, то можна 

використати спрощений варіант методики (модифікація В.Ф.Моргуна та 
Т.Б.Нефедьєвої, 1982) за наступним протоколом: 
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Як довго хотів би цим займатися № 
занят
тя 

Види занять 
(реальних) – < = > + 

1. Сон   X   
2. Пробудження у ліжку    X  
3. Ранковий туалет  X    
4. Фіззарядка X     
...       

14. Дивитесь бойовики      X 

... (Фантастичні, омріяні 
заняття)      

Всього з бажаного      
 
Тут замість годин та хвилин вводиться така символіка: 
“–“ – не хотів би займатися; 
“<” – хотів би зменшити час на це заняття; 
“=” – хотів би займатись стільки ж, без змін; 
“>” – хотів би більше цим займатися; 
“+” – хотів би займатися весь вільний час. 
Інструкція доповнюється: “Закресліть, будь ласка, відповідну клітину 

проти кожного заняття. Якщо вам спати більше чи менше не хочеться, то 
проти слова “сон” перекресліть клітину під знаком “ = ” і т.д.  

Спасибі за участь у роботі. 
Мінімальна кількість протоколів дорівнює семи – на кожен день тижня. 
Обробка і аналіз результатів 
Підраховуються сумарні витрати часу по всіх заняттях. Складається 

п’ять підтаблиць: 
1. Групуються види занять і підраховуються витрати часу, які свідчать 

про орієнтацію дитини (на минуле, сьогодення або майбутнє). Описується 
виявлена ієрархія. 

2. Групуються види занять і підраховуються витрати часу, які свідчать 
про песимізм (зменшення бажаного часу (БЧ) відносно реального часу (РЧ), 
врівноваженість (РЧ = БЧ), оптимізм (БЧ > РЧ). 

3. Групуються види занять і підраховуються витрати часу, які свідчать 
про спрямованість особистості учня на справу (яку перш за все?), на 
спілкування (з ким і з якого приводу, перш за все?), на самого себе (що у собі 
цікавить, перш за все?, чи не задоволений сам собою?). 

4. Групуються види занять і перераховуються витрати часу, які свідчать 
про ієрархію рівнів оволодіння діяльністю учнем (навчання-підкорення, 
відтворення-співпраці, творчості-лідерства). 

5. Групуються види занять і підраховуються витрати часу, які свідчать 
про співвідношення форм реалізації діяльності (моторної, перцептивної, 
мовленнєво-розумової). 

Робляться висновки про загальну структуру особистості, її реального 
“Я” і бажаного “Я”. 
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Цікаво співставити середню норму по класу (по школі!) з даними 
кожного конкретного учня. 

Співставляються і узагальнюються результати спостереження за учнями 
на уроці та за даними методики. 

Даються психолого-педагогічні рекомендації для підвищення 
ефективності діяльності учневі, батькам і вчителям. 

Проведення цієї методики дозволяє: 
• залучити учнів до планування роботи класу (демократизація); 
• краще впізнати одне одного (індивідуалізація); 
• конкретизувати індивідуальну роботу вчителя із учнями та їх 

батьками не лише в школі, але й за місцем проживання. 
Для кращого ознайомлення з методикою варто провести її спочатку на 

собі, а тоді лише пропонувати учням. 
Застосування вчителем даної методики під час планування – це реальний 

крок у напрямку послаблення авторитарності в педагогіці і підсилення 
демократії та гуманізму. 

 
Тести та завдання для самостійної роботи: 
 
1. Порівняйте “інтегративний” та “диференційований” підходи до 

розуміння особистості. 
2. Розкрийте основні параметри особистості учня. 
3. Охарактеризуйте просторово-часові орієнтації особистості, 

репрезентовані у “Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ 
столітті”. 

4. Розкрийте суть потребнісно-вольових естетичних переживань 
особистості (там же). 

5. Охарактеризуйте змістовну спрямованість на певні види діяльності 
особистості (там же). 

6. Охарактеризуйте рівні опанування досвідом особистості, представлені 
в доктрині. 

7. Вкажіть мету, процедуру та умови дослідження реального, бажаного 
та фантастичного бюджету часу учня. 
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В.Ф.Моргун 

 
Лекція 2.2. ІНТЕГРАЦІЯ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ОСВІТИ: 

ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД 
 
Мета: ознайомити вчителів з системою інтегральної та диференціальної 

освіти, а також опанувати методикою багатовимірного аналізу досягнень 
учнів для профілювання навчання і профорієнтаційної роботи з ними. 

 
Експрес-контроль: 
1. Які завдання щодо реалізації інтеграції та диференціації навчання 

ставляться перед освітянами України? 
2. Чи можна поєднати інтеграцію та диференціацію в певну систему на 

підставі психологічної концепції багатовимірного розвитку особистості? 
3. Яке методичне забезпечення системи інтеграції та диференціації 

освіти використовується у сучасній школі? 
4. Яким чином використовувати психодіагностичну методику 

багатовимірного аналізу досягнень учнів з метою організації їх роботи за 
інтересами, профілювання освіти та профорієнтації? 
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1. Завдання щодо реалізації інтеграції та диференціації освіти в 
Україні 

У Законі України “Про освіту” мета освіти трактується як засвоєння 
знань. У “Державній національній програмі “Освіта” Україна ХХІ 
століття”(1994) є розділ “Стратегічні завдання реформування змісту освіти”, 
в якому йдеться про: (1) “вироблення державних стандартів і відповідне 
формування системи й обсягу знань, умінь і навичок творчої діяльності,.. (2) 
... на засадах диференціації та інтеграції,.. (3) ... поєднання у змісті освіти 
його загальноосвітньої та фахової складових,.. (4) орієнтація на інтегральні 
курси... як засобу цілісного розуміння та пізнання світу; (5) ... поєднання 
гуманітарної та природничо-математичної складових освіти, теоретичних і 
практичних компонентів,.. (6) ... розвиток здібностей молоді,.. здатності до 
самоосвіти,.. (7) сприяння фізичному, психічному здоров’ю молоді...” [с.11-
12]. 

Заслужений учитель України, директор ЗНЗ № 125 м.Києва В.Однолько 
(1995), дискутуючи з цього приводу, пропонує своє прагматичне 
формулювання: “Мета освіти – озброєння учнів знаннями шляхом 
найефективнішого, найощадливішого використання їх зусиль і часу, які 
забезпечать їх побудову власного щасливого життя” [с. 5]. 

У проекті “Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ 
столітті” (2001) проголошується “особистісна орієнтація освіти”, 
“формування національних та загальнолюдських цінностей”, “створення 
рівних можливостей”, але разом з тим “розвиток у дітей і молоді творчих 
здібностей” для “розвитку і самореалізації кожної особистості”. Окремо 
розглядаються проблеми “дітей з особливими потребами”, ставиться 
завдання “своєчасного виявлення і діагностики дітей з особливостями 
психофізіологічного розвитку” та “забезпечення варіативності здобуття 
базової або повної загальної середньої освіти відповідно до здібностей та 
індивідуальних можливостей” [с. 4]. 

Таким чином, на сучасному етапі можна простежити бурхливий розквіт 
освітянської парадигми “інтеграції-диференціації” (інтедифії) освіти. При 
цьому, якщо раніше інтеграція розумілась як загальність (однаковість) 
освіти, а диференціація – як “припарка” для відстаючих учнів, то в сучасних 
умовах інтеграція й диференціація виступають як фундаментальні категорії 
ефективного навчально-виховного процесу (див. також: В.Моргун, 1994). У 
практиці освіти різні аспекти інтедифії переживають періоди своєрідного 
буму. Колись була модною темпова інтедифія (чотирирічна початкова школа 
перетворилась на трирічну), а тепер поновлюється. Потім стала модною 
профільна інтедифія (виникли спецшколи, ліцеї, гімназії тощо). В останні 
роки у моді рівнева інтедифія (згадаймо тести 1, 2, 3 рівнів складності тощо). 
Але в цих спробах ввести інтедифію освіти є два суттєвих недоліки: по-
перше, вони однобокі і, по-друге, часто мають волюнтаристський 
(примусовий) характер, внаслідок чого ігнорується індивідуальність дитини 
(колись російський педагог А.Г.Рівін зауважив: “Людей навчають як стадо”). 
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2. Система інтеграції та диференціації освіти на підставі 
психологічної концепції багатовимірного розвитку особистості 

На підставі розглянутої вище багатовимірної структури особистості та 
праць О.І.Бугайова, Д.І.Дейкуна (1992), С.І.Гончаренка (1994), В.Р.Ільченко 
(1994) т. ін. можна побудувати систему інтедифії освіти, яка враховує всі її 
аспекти (табл. 1):  

Таблиця 1 
Система інтеграції освіти 

Інтегральні 
характерис-
тики освіти 

Інтедифія освіти Диференціальні параметри освіти 

1. 
Лабільність 

за темпом 
(темпова) 

– повільний темп (1.1.) 
– нормальний (1.2.) 
– прискорений (1.3.) 

2. 
Привабливість 

за враженням 
(емоційна) 

– негативне враження (2.1.) 
– амбівалентне (2.2.) 
– позитивне (2.3.) 

3. 
Універсальність 

за змістом 
(профільна) 

– на пізнання природи (3.1.) 
– суспільства (3.2.) 
– власної індивідуальності (3.3.) 

4. 
Багаторівневість 

за рівнем 
(рівнева) 

– інструктивно-виконавський 
рівень (мінімально-базисний) (5.1.) 
– репродуктивно-виконавський 
(загально-культурний) (5.2.) 
– продуктивно-творчий 
(поглиблений) (5.3.) 

5. 
Полімодальність 

за формою 
(формодіяль-

нісна) 

– моторна форма (практична) (4.1.) 
– перцептивна (технологічна) (4.2.) 
– розумова (теоретична) (4.3.) 

 
Як бачимо за таблицею 1, необхідно розглянути проблему інтедифії 

навчання з точки зору просторово-часових орієнтацій особистості, її 
інтересів, змістовних спрямованостей, рівнів опанування і форм реалізації 
діяльності. 

У педагогічному досвіді інтедифію слід розуміти не як примусову 
зовнішню стандартизацію чи сегрегацію (за будь-якими найоб’єктивнішими 
критеріями), а як вільний вибір або побудову учнем свого шляху у просторі 
об’єктивних можливостей. Суспільство, батьки, школа будують 
диференційоване середовище, оточення, а учень сам вибирає ті 
характеристики і параметри цього середовища, які йому до вподоби. 

У цьому плані можна цілком погодитись з О.І.Бугайовим і Д.І.Дейкуном 
(1993, які вбачають у школах України не “жорстку, селективну систему, що 
передбачає фуркацію (профілювання – В.М.) на старшому ступені навчання.., 
як це зроблено у Франції, Швеції, Польщі т. ін.” [с. 9], а “гнучку, елективну 
систему, яка передбачає... вільний вибір предметів для вивчення на базі 
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низки обов’язкових предметів (США, Великобританія, Болгарія т. ін.)” (там 
же). Але якщо бути послідовними, то можна не згодитися з пропозицією 
авторів про три типи шкіл в Україні: середня загальноосвітня школа (базово-
обов’язкова), профільна школа (масова) і спеціально-поглиблена (елітарна) 
[с. 30-31]. Адже безпритульники Макаренка не були елітою, хоча вчилися й 
виховувались у системі елітарних відносин, бо їхня підготовка до дорослого 
життя була вищою мірою не лише загальнокультурною, а й поглиблено-
спеціальною. 

Мабуть, перспектива учня в кожній школі, якщо ми дійсно обираємо 
гнучку елективну систему з вільним вибором самим учнем шляхів інтедифії, 
повинна пов’язуватися з можливостями і базової, і профільної, і 
спеціально-поглибленої підготовки. Але спеціально-поглиблена підготовка 
не повинна бути елітарною, у розумінні – малочисельною, виключною, а 
навпаки – повинна стати елітарною, досягти найвищого рівня підготовки, 
підкреслимо, кожного учня до свідомого вибору професії. 

Основним критерієм соціальної зрілості особистості є свідомий вільний 
вибір соціальної ситуації свого розвитку (з ким мати справу?) і власної 
діяльності (що робити?). Відповідно і школа повинна забезпечити 
можливості реалізації соціальної зрілості учня. Якщо ж учень не має 
можливості вільного вибору співпрацівників (класу, вчителя, сусіда по парті, 
партнера по заняттях тощо), не має можливості вільного вибору власної 
діяльності (її темпів, змісту, форми, рівнів тощо), то хіба можна говорити про 
справжню інтеграцію чи диференціацію?  

На жаль, усе може скінчитися системою сегрегації в малочисельні елітні 
школи. Чи є альтернатива у вигляді інтедифії навчання з урахуванням 
самооцінки і вільного самовизначення учня для всіх учнів? 

Розглянемо це питання виходячи з багатовимірної концепції 
особистості. 

2.1. Психофізіологічне підгрунтя інтеграції та диференціації за часом і 
обсягом навчання учня (темпова інтедифія). З часів французьких лікарів 
Д.Ескіроля і Е.Сегена (1833-1846 рр.) почалася диференціація дітей на 
нормальних і розумово відсталих. Пізніше були встановлені три основні 
причини цього явища. Генетична, або успадкована, неповноцінність дитини 
призводила до неминучого відставання її психічного розвитку. Друга 
причина – соціальна дефективність (занедбаність, депривація) призводила до 
так званих затримок психічного розвитку (ЗПР), які, якщо сенситивні 
періоди дозволяли, при певних педагогічних зусиллях могли бути 
скомпенсовані (див., наприклад, Клаус, 1987). 

Третя причина – хвороби, наслідки яких могли бути подвійними 
залежно від їх тяжкості і тривалості. 

З давніх часів люди знали також і прискорений розвиток якихось 
звичайних умінь, навичок, здібностей у дітей. Та й у дорослих така масова 
діяльність, як спорт, побудована саме на досягненні перемоги та рекордів за 
єдиним принципом – хто швидше (заб’є, добіжить, виграє, переможе тощо). 
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2.2. Важливим аспектом інтедифії освіти є така інтегрована властивість 
особистості як емоційна привабливість, котра диференціюється на негативне 
враження (викликає антипатію), амбівалентне (спокій) і позитивне враження 
(викликає інтерес до навчання). 

2.3. Соціальна ситуація розвитку дитини як джерело спрямованості 
навчальних інтересів і нахилів школяра (профільна інтедифія). Підставами 
для профілювання можуть виступати види людської діяльності за її 
предметом. Так, Є.Климов (1984) пропонує 5 основних типів професій: 1) 
людина-людина; 2) людина-природа; 3) людина-техніка; 4) людина-знакова 
система; 5) людина-художній образ. Бугайов і Дейкун (1993), аналізуючи 
досвід диференціації навчання шкіл України, пропонують іншу низку 
профілів: 1) наукового спрямування (фізико-математичного, фізико-
технічного, філологічного, біолого-технічного, біолого-хімічного, історико-
суспільствознавчого тощо); 2) прикладного спрямування (фізико-технічного, 
технічного, хіміко-технологічного, агрохімічного, сільськогосподарського, 
економічного т. ін.); 3) художньо-естетичного спрямування (музичного, 
образотворчого, акторського, вокального, хореографічного тощо); 
4) спортивного (за різними видами спорту). 

Виходячи з багатовимірної концепції розвитку особистості, 
профілювання за предметом людської діяльності має свої уточнення. 
Основними предметними галузями навчання може бути: 

1) природа і основні види діяльності, які пов’язані з її пізнанням 
(різними науками, наприклад, геологією), перетворенням (різними видами 
практичної діяльності, наприклад, гірничорудною промисловістю) або 
вдосконаленням (різними видами мистецтв, наприклад, ювелірним 
мистецтвом); 

2) суспільство і основні види діяльності, що пов’язані з його пізнанням, 
перетворенням, удосконаленням. Відповідними діяльностями, наприклад, 
можуть бути соціологія (пізнання суспільства), політекономія (перетворення 
суспільства) і релігія або ідеологія (вдосконалення суспільства) тощо; 

3) людина як особистість і унікальна індивідуальність з відповідними 
видами діяльності, які спрямовані на неї, наприклад, психологія (пізнання 
людини), педагогіка та освіта (перетворення людини) і естетика з етикою як 
філософія людського ідеалу (вдосконалення людини). 

Якщо співставити запропоновану нами типологію профільної підготовки 
школярів з розглянутими вище, то до природничого профілю можуть бути 
віднесені професії типу людина-природа, людина-техніка (як природа друга, 
або олюднена природа); до суспільного профілю можуть бути віднесені 
професії типу людина-людина, людина-знакова система (оскільки знакові 
системи – це певні “мови” для комунікації людей між собою); до 
персонологічного профілю можна віднести професії типу людина-художній 
образ, оскільки мистецтво – це перш за все втілення душі художника у своє 
творіння (якщо кожен учений прагне, щоб його результати могли відтворити 
інші дослідники, то митець мріє про неповторну оригінальність власного 
бачення світу, яке він оприлюднює у своєму творі). 
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Щодо профілів, запропонованих Бугайовим і Дейкуном, то вони мають 
відношення не до предметного профілювання, а до формодіяльнісної 
інтедифії навчання школярів, яка буде розглянута нижче. 

Профільна диференціація (на природу, суспільство, самоактуалізацію 
або самодіяльність) пов’язана перш за все з умовами соціального розвитку 
дитини, її способом життя. Тому і профілювання у них цілком різне: перший 
– на природу, другий – на суспільство, третій – на самодіяльність (на самого 
себе). 

Як забезпечити вільний вибір цих профілів педагогічними формами 
організації навчання? Існують такі засоби: 1) профільні класи; 2)спеціальні 
школи; 3) система професійної, середньої професійної і вищої освіти; 4) 
різновікова група з 3-ма профілями підготовки (за Дьяченком, 1991). 

Основним критерієм для вибору профілю можуть виступати оцінки: в 
тому випадку, наприклад, коли з природничих дисциплін вони високі, а з 
інших – низькі. 

Справа ускладнюється в ситуації “слабких” або “сильних” учнів. Куди їх 
профілювати і на якій підставі? У цьому випадку основним чинником 
повинен виступати провідний інтерес дитини. Визначає свій інтерес або вона 
сама, або це можна зробити за допомогою простої статистики інтересів, 
скориставшись методиками С.Я.Рубінштейн (методика вивчення реального 
та бажаного бюджету часу дитини) чи І.П.Волкова (методика щомісячного 
занотування найважливіших досягнень дитини за вибором самої дитини) 
(див. докладніше: Рубінштейн, 1970; Волков, 1990). 

А якщо, припустимо, інтереси рівно виражені, то що робити тоді? 
Третім критерієм профілювання в таких випадках може виступати дружба, 
або соціометричні переваги у неформальних стосунках учнів. Наприклад, 
Іван рівно вчиться і не має визначених інтересів, але дружить з Михайлом, 
який має яскравий інтерес до суспільного профілю. Вчителю достатньо 
скористатися простим соціометричним опитуванням за таким критерієм: “З 
ким би ти хотів (хотіла) займатися разом у одній профільній підгрупі (групі, 
профільному класі, одній спецшколі тощо)?” І якщо Іван має міжособистий 
взаємовибір з учнем, який чітко визначився у своєму виборі профілю, то 
варто записати їх обох до одного профілю. 

2.4. Рівень опанування діяльністю (мінімально-базисний, загаль-
нокультурний, поглиблений) як критерій узгодження зовнішньої оцінки 
вчителя і самооцінки учня (рівнева інтедифія). Ми й досі не торкалися 
проблеми оцінювання учня, бо вона не грала суттєвої ролі. Адже темпова 
диференціація дозволяє ставити вищу оцінку за наслідками підсумкового 
контролю (дає час на вивчення). 

Профільна диференціація регулює набір профільних предметів, до яких 
учень має інтерес і високий рівень домагань. Формодіяльнісна диференціація 
задає теоретичні, технологічні і практичні форми підготовки учня з предмета 
і, якщо учень опановує математику, пов’язану з певним профілем і певною 
формою підготовки, то він отримає вищу оцінку, якщо опанує відповідний 
матеріал. 
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Постає питання: а чи може учень сам вибирати оцінку після всіх 
попередніх виборів диференціації (за темпом, профілем, формою 
підготовки)? Існує ілюзія, що всі учні мріють про вищі оцінки. І навіть той, 
хто отримує трійку, вчить на п’ятірку, але не може відтворити все, що вчить. 
Але в житті буває частіше так, що учень взагалі перестає вчитися, бо все 
одно високого балу не поставлять, а на 4-6 балів як-небудь викараскаюсь” 
(або “натягнуть” і без моїх зусиль). 

Виходимо з того, що диференціація за рівнем опанування предметом 
відкриває можливості учневі не тільки самому вибирати оцінку, але й 
докладати певних зусиль для її підтвердження. 

В.П.Безпалько (1988) пропонує п’ятирівневу модель засвоєння: 
1)нульовий рівень – розуміння і виконання дії за зразком (за інструкцією); 2) 
перший рівень – репродуктивне впізнання (вибір правильної альтернативи із 
запропонованих варіантів); 3) другий рівень – репродуктивне відтворення 
того, що було засвоєне раніше; 4) третій рівень – продуктивної евристичної 
дії (модифікація загального способу, знання до конкретної задачі); 5) 
четвертий рівень – продуктивної творчої дії (розв’язання нової проблемної 
ситуації, яка вимагає побудови нового способу) [с. 57-58]. 

Якщо згрупувати ці дані, то, виходячи з багатовимірної концепції 
особистості, можна виділити три принципових рівня опанування 
досвідом: 

1) навчання (розв’язання задачі за допомогою вчителя, підручника або 
довідника, тобто – за зразком); 

2) відтворення (самостійне розв’язання задачі певного класу); 
3) творчості (самостійне розв’язання задачі нового класу) [Костюк, 

1989; Фурман, 1991; Єрмалаєв, Марютіна, 1990]. 
Наведені рівні легко ставляться до відповідності оцінків. Якщо учень 

обирає рівень навчання, тобто розв’язує контрольне завдання стандартного 
типу лише за допомогою, наприклад, “шпаргалки-інструкції”, то він 
заслуговує оцінки “3” (якщо учень підготував шпаргалку, конспект або знає, 
де про його задачу можна списати з підручника – це твердий трієчник, який 
має блискучі перспективи у навчанні). 

Якщо учень обирає рівень відтворення (репродуктивний), тобто засвоїв 
способи розв’язання стандартних завдань напам’ять (зубрила), то він 
заслуговує законної оцінки “добре”. 

Якщо учень обирає творчий рівень, він повинен відкривати методи 
розв’язання модифікованих задач (з недостатніми даними, зайвими даними) 
або нових задач, які є суб’єктивно творчими для нього (у цьому випадку він 
теж може скористатися підручниками і довідниками). За успіхи на цьому 
рівні учень заслуговує “відмінно”.  

При такій системі, якщо, наприклад, відмінник не має успіху на вищому 
рівні, він зобов’язаний повернутися до вибору або рівня відтворення, або 
рівня навчання (впізнання). З цих критеріїв виходить і сучасна 12-бальна 
система оцінювання знань, але більш диференційована, у межах кожного із 
трьох рівнів. Прикладом трьох рівнів опанування іноземною мовою може 
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бути: 1) читання зі словником; 2) читання без словника; 3) вільне 
спілкування. 

А.С.Границька (1991) пропонує ще один варіант комплексної оцінки з 
урахуванням як рівня, так і якості виконання завдання. Якщо учень вибрав 
рівень на “задовільно” (3), а якість виконання (красиво, чітко, повно, без 
помилок, чисто) – на “відмінно” (5), то в клітинку свого сіткового графіку він 
проставляє дріб 3/5, а в щоденник виводить середню оцінку (3+5):2=4, тобто 
“добре”. А що – за сумлінність треба нагороджувати! 

2.5. Успіх та невдачі в діяльності як підстава для індивідуального вибору 
форм навчальної діяльності (формодіяльнісна інтедифія). Цілком 
нормальним явищем є набір у профільний клас із відмінниками і трієчників, 
які мають інтерес, наприклад, до природи: вони проявляють підвищений 
інтерес до природничих дисциплін. Як бачимо, скомплектована в такий 
спосіб група на елітний клас своїм контингентом учнів аж ніяк не тягне. Ось 
тут і вступають у силу ті відмінності між дітьми, які пов’язані з 
розбіжностями у розвитку різних форм дії: моторики (рухових здібностей), 
перцепції (наочно-дійових здібностей), мови і мислення (словесно-розумової 
форми дії). На жаль, у школі панує словесно-перцептивна форма дії (побачив 
– переказав, прослухав – переказав, прочитав – переказав тощо). Але світ 
людської діяльності значно багатший, ніж книжна грамота, яка, до речі, у 
відриві від потреб дитини і життя теж як слід не засвоюється. 

Є.О.Климов відповідно до домінуючих форм ділить професії на такі 
відділи: ручної та машинно-ручної праці, праці з апаратами й автома-
тизованими системами (де навантаження лягає на перцепцію), та 
функціональної праці (де основним “знаряддям” виступає мова і мислення) 
(Є.О.Климов, 1984, с. 111). 

Ті профілі, які пропонують Бугайов і Дейкун, більш логічно вписуються 
саме у формодіяльнісну інтедифію, а саме: моторній формі відповідає 
спортивне спрямування, перцептивній формі – прикладне спрямування і 
мовно-розумовій формі відповідає наукове спрямування. Художньо-
естетичне спрямування випадає з логіки форм, бо воно дійсно є профілем, а 
не формою підготовки і залишається в профільній диференціації, яка була 
розглянута вище [див. докладніше розділ 2.3]. 

Таким чином, об’єднавши дітей одним профілем підготовки, ми повинні 
врахувати ту форму підготовки, яку вони можуть обрати.  

Диференціація за формою забезпечить можливість відмінникам 
займатися теорією предмета (мовно-розумова форма), вузьким 
“спеціалістам” – прикладними аспектами технології предмета (перцептивна 
форма) і нарешті “трієчники” зможуть проявити себе в ручних видах 
діяльності у даній предметній галузі (моторна, рухова форма). Згадаймо, 
наприклад, як характеризує свого колегу слюсаря доктор фізико-
математичних наук (у фільмі “Москва сльозам не вірить”). Він каже, що 70% 
його докторської дисертації виконано руками цього колеги, який є слюсарем 
високої кваліфікації. Може, і школі варто запозичити цю модель при 
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розв’язанні проблеми диференціації під час навчання школярів, якщо вона 
готує їх до життя. 

3. Методичне забезпечення системи інтедифії освіти 
Які ж організаційні заходи і методичні прийоми можуть забезпечити 

систему інтедифії в сучасній психолого-педагогічній науці і практиці школи? 
Якщо скористатися типологією регламентації навчальних завдань, яка 

наводиться у роботі І.Унт (1990), то можна зупинитись на засобах інтедифії у 
таких завданнях, які: 1) призначаються вчителем і є обов’язковими; 2) 
призначаються вчителем на альтернативній основі; 3) пропонуються 
вчителем для добровільного виконання; 4) виконує учень з власної ініціативи 
(табл. 2): 

Таблиця 2 
Система засобів інтедифії діяльності учня  

в різних видах навчальної роботи  
Вид 

навчальної  
роботи 

Навчальна робота, яка призначена 
вчителем 

(шкільні і домашні завдання) 
Тип  

інтедифії 
Обов’язкова 

(стандарт освіти)
Альтер-
наттивна 

Добровіль-
на 

Навчальна 
робота з 
власної 

ініціативи 
учня 

1. Темпова 
(затримка, 
норма, 

акселерація) 

Педагогіка 
співпраці в 
різновіковій 
групі (за 

В.К.Дьяченком); 
програмоване 
навчання; 

сугестопедія 

Розгалу-
жені 

програми 

Дослід-
ницький 
(пошуко-
вий метод) 

Репетитор-
ство, 

екстернат, 
домашня 
школа 

2. Емоційна 
(негативна, 
позитивна) 

Сугестопедія За 
вибором 
учня 

За пропози-
ціями учня 

“Хоббі” 

3. Профільна 
(на природу, 
суспільство, 

власну 
індивідуаль-

ність) 

Педагогіка 
співпраці. 
Спеціальні 

класи, школи; 
профорієнта-

ційна 
спрямованість 
викладання 

Дисцип-
ліни за 

альтерна-
тивним 
вибором 

Додаткові 
факульта-

тиви 

Додаткові 
спецшколи, 
гуртки, секції, 
товариства 
тощо (врахо-
вуються за 
методикою 
профорієнта-

ції 
І.П.Волкова) 

4. Рівнева 
(мінімальний 

базис, 
загальнокуль-

турний 

Метод проектів; 
метод 

евристичної 
бесіди; поетапне 
формування 

Завдання з 
альтер-
нативною 
формою 
виконання

Замовлення 
додаткових 
завдань у 
певній фор-
мі (зробити, 

Самоудоскон-
ня у певній 
формі 

діяльності 
(врахов. за 
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рівень, 
поглиблене 
вивчення) 

нових дій і 
понять 

спланував-
ти, осмис-
лити) 

методикою 
Волкова) 

5.Формоді-
яльнісна 
(практика, 
технологія,  

 теорія) 

Проблемне 
навчання; 
розвиваюче 
навчання; 

вальдорфська 
педагогіка; 

метод діалогу 
культур 

Завдання з 
альтернат-
тивною 
складніс-
тю. Мето-
дика кол-
ективних 
творчих 
справ (за 
І.П.Івано-
вим) 

Додаткові 
завдання 
певного 
рівня 

складності 

Позашкільні 
спроби 

розв’язання 
завдань 

певного рівня 
складності 
(врахов. за 
методикою 
Волкова) 

 
3.1. Таким чином, засобами темпової інтедифії (затримки, нормального 

темпу, акселерації) можуть стати прийоми педагогіки співпраці у 
різновіковій групі учнів [див. докладніше: Дьяченко, 1991], де основний час 
шкільної роботи витрачається на взаємонавчання учнів у змінних парах. 

Дьяченко пропонує узаконити перескакування учнів з класу в клас 
завдяки таким принципам колективного способу навчання: 1) завершеності, 
коли учень може навчити іншого учня тому, що вивчив попереду; 
2) неперервності і невідкладності передачі знань, інформації; 3) всезагальної 
співпраці і товариської взаємодопомоги; 4) розподілу праці, або різномаїття 
тем і завдань; 5) різновіковості і різнорівневості складу учасників освітнього 
колективу; 6) навчання за здібностями, або індивідуалізації навчання на 
колективній і самостійній основі; 7) педагогізація діяльності кожного 
учасника навчання; 8) інтернаціоналізація процесу навчання (англійську 
мову краще вчити разом з англомовним партнером). 

Заслуговує на увагу довільний темп просування учня, який лежить в 
основі програмованого навчання [Річмонд, 1968]. 

Варто використати прийом інтенсивного занурення у предмет, який 
сповідує сугестопедія [Бухбіндер, Китайгородська, 1988; Лозанов, 1973; 
Моргун, 1978]. 

Альтернативність завдань передбачена в розгалужених програмах (за 
Краудером). 

Добровільність може бути забезпечена впровадженням дослідницького 
(пошукового) методу навчання. 

А власна ініціатива учня у лабільності темпу навчання реалізується 
через вечірню, заочну “домашню” школи, репетиторство, екстернат. 

3.2. Педагогічними засобами привабливості як емоційної інтедифії 
навчання є стимуляція відповідних почуттів (негативних, амбівалентних, 
позитивних). 

Як стимулювати мотивацію “печалі”? Зменшення заохочення вже 
саме по собі – покарання. Відсутність заохочення загострює ситуацію 
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“природного покарання”, наслідками проступку. Не поспішайте прийти на 
допомогу, якщо це не загрожує здоров’ю або життю учня. Він мусить відчути 
на собі всі негативні наслідки перш, ніж поновиться довіра вихователя. Вища 
міра покарання, до якої звертався, наприклад, А.С.Макаренко, – відлучення 
від колективу. Однак відлучення не повинно означати “кидання 
напризволяще”. Виключення з колективу повинно супроводжуватись 
зацікавленим переводом у новий колектив або з більш потужним 
педагогічним потенціалом, або більш особистісно значущим для вихованця 
(згадаймо недавні висилки за кордон, які зараз замінені на спокійний від’їзд з 
правом повернення). 

“Головне – спокій!” Як досягти спокою учнів? Звертайтеся до учнів 
рівним тихим голосом. Захоплюючий урок або заняття – краще заспокійливе. 
Доторкніться м’яко до плеча того, хто особливо розбалувався або натякніть 
жестом про мовчання. Поцікавтесь здоров’ям тих, хто не піддається і вийшов 
з-під контролю. Спокійно вислухайте і усуньте причини хвилювання (дайте 
ручку, зошит, пересадіть ближче до дошки, з іншим учнем тощо). Якщо 
зовнішніх приводів для хвилювання немає, а учень не вгамується, то слід 
звернутися до лікаря-невропатолога або психіатра. Якщо бушує клас – 
переждіть, нехай “перебісяться”. Іноді, особливо весною, перерви занадто 
короткі. Уроки-екскурсії краще планувати саме на цей період. “Очі юнаків 
палають вогнем, але очі старців випромінюють світло”, – писав П.Верлен. 
Зменшити самопожираючий вогонь, не погасивши світла, – ось мудрість 
мотивації спокою. 

“Добре слово і кішці приємне”, або як стимулювати мотивацію 
радості учня. Зніміть покарання, незадовільні оцінки і критику на початку 
навчання. Якщо учень іще не здатен щось зробити, то навіщо його 
критикувати? Добре слово за найменший успіх, перемогу в змаганні з самим 
собою й іншими, за допомогу іншим після перемоги над ними, щоб радість 
перемоги була натуральною. Своєчасне заохочення і документальне його 
оформлення за участь і успіхи у всіх видах діяльності учня (свідоцтва, 
грамоти, подарунки, премії, нагороди тощо). Особливо важлива у цій справі є 
прилюдність, гласність і своєчасність (щоб всі знали: “кому, за що і 
скільки”). Г.Е.Лессінг стверджував: “Очікувати радість теж радісно” [див. 
докладніше Моргун, 1990]. 

3.3. Педагогічними засобами профільної інтедифії (на природу, 
суспільство, власну індивідуальність) є, перш за все, спецкласи, спецшколи, а 
також профорієнтаційна спрямованість викладання даної дисципліни. Крім 
того, необхідно запропонувати учням альтернативні й додаткові 
факультативні курси (за вибором). [Див. також Ільченко, 1993; Самодрин, 
Сирота, 1995]. 

У вільний час учень може обрати додаткову спецшколу (музичну, 
спортивну, художню тощо), а також гуртки, секції, товариства і т.ін. 
Навчальна робота учня з власної ініціативи може бути врахована вчителем за 
допомогою методики вивчення бажаного і реального бюджету часу учня (за 
С.Я.Рубінштейн, 1978), або методики безтестової профорієнтації (за 
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І.П.Волковим, 1990), який пропонує щомісячно фіксувати й оцінювати творчі 
досягнення учня за його власним вибором. 

3.4. Педагогічними засобами формодіяльнісної інтедифії (на практичну, 
технологічну та теоретичну форми діяльності) виступають: метод проектів, 
метод евристичної бесіди; поетапного формування нових дій і понять, а 
також комплексні завдання з альтернативною формою виконання, 
самовдосконалення у певній формі діяльності (яке теж враховується завдяки 
методикам Рубінштейн або Волкова). 

3.5. Педагогічними засобами рівневої інтедифії є такі: проблемне 
навчання [Блонський, 1979; Виготський, 1991; Давидов, 1986; Тализіна, 1980 
т. ін.]; вальдорфська педагогіка [Штайнер, 1992]; школа діалогу культур 
[Біблер, 1992)] тощо. 

Л.Решетнікова (1991), наприклад, так описує методичні прийоми 
вальдорфської педагогіки: 1) демократизм (немає директора школи – 
колегіальне керівництво вчителів, батьків, старшокласників); 2) “педо-
центризм” і багатопрофільність учителя, який веде дітей з усіх дисциплін з 1 
до 8 класу; 3) безконкурсний набір учнів (відмова від елітарності, сегрегації 
та шкільних оцінок); 4) парна робота вчителя з дитиною; 5) розподіл 
вивчення кожної дисципліни на етапи, які тривають 2-8 тижнів (при 
відсутності домашніх завдань); 6) гетеаністичний метод пізнання (світ через 
себе, себе через світ); 7) продуктивний метод викладання (немає підручників, 
діти пишуть їх разом з учителем); 8) триєдиний ритм навчального часу у 
шкільний день (початок: уроки – розвиток інтелекту; середина: естетичні 
заняття – розвиток почуттів; кінець шкільного дня: праця – розвиток волі і 
практичних навичок); 9) вільне релігійне виховання (за вибором). 

Для альтернативних і додаткових завдань може бути залучена методика 
колективних творчих справ [за І.П.Івановим, 1989]. 

Позашкільна активність учня та її рівень можуть бути зафіксовані і 
враховані за допомогою методик Рубінштейн та Волкова. [Див. Моргун, 
Оракова, 1995]. 

Як бачимо, необхідні засоби для забезпечення системи інтедифії 
навчання учнів існують, а чи існує такий тип школи, де б вони могли бути 
реалізовані в повному обсязі? 

Мабуть, на жаль ні. Але певною мірою наближаються до такого типу 
шкіл “трудова школа – дослідна станція” С.Шацького (1989), “школа-
господарство” А.Макаренка, “школа радості” В.Сухомлинського, “школа-
комплекс” М.Щетініна (1986), “школа-толока” О.Захаренка (1979) тощо [див. 
також: В.Моргун, 1984, 1990, 1992; Т.Устименко, 1993]. 

У О.А.Захаренка взагалі, нагадаємо, самооцінці учня надано такого 
високого статусу, що вона разом з оцінкою вчителя, класного колективу, 
батьків та односельців внесена до табеля (як із навчання, так і з виховання). 

Розглядаючи методику “паралельної дії” А.С.Макаренко з точки зору 
багатовимірної концепції особистості, можна визначити п’ять основних 
принципів як засобів інтедифії навчання учнів: 1) перспективних ліній 
розвитку особистості і колективу; 2) мажору у стилі і тоні життя; 
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3) збагачення середовища (умов життя дитини) різними видами діяльності, 
які створюють основні “паралелі” виховної взаємодії вчителя і учня (через 
працю, спілкування, гру, самодіяльність); 4) демократичного самоврядування 
різновікового виховного колективу з опануванням усіх соціальних позицій і 
рівнів діяльності (підлеглий – учень, партнер – виконавець, лідер –творець); 
5) єдності теоретичної і практичної підготовки до життя, або “школи-
господарства” з найперспективнішими видами і технологіями навчання та 
праці. 

Рухається у напрямку реалізації цілісної системи інтедифії освіти і 
полтавська “школа інтеграції” В.Р.Ільченко. Нові експериментальні 
програми, які розроблені в лабораторії, пропонують вивчати природничі 
дисципліни у пульсуючій послідовності: інтеграція – диференціація – 
інтеграція (табл. 3): 

 
Таблиця 3 

Послідовність вивчення природничих дисциплін 
у повній середній школі через їх інтеграцію та диференціацію 

Класи I-VII VIII-X X-XI 
Навчальні  
дисципліни 

Довкілля Географія  
Біологія  
Фізика 
 Хімія  

Еволюція 
природничо-
наукової 
картини 
світу 

Домінуючий 
взаємо-
зв’язок 

Інтегрований 
курс 

Диференційовані 
курси 

Інтегрова-
нийкурс 

 
Внаслідок упровадження такого курсу прискорюється темп просування 

учнів у природничих дисциплінах, покращується їх ставлення до навчання і 
довкілля, крім цього засвоюється народний календар (спілкування, культура) 
формується впевненість та самоповага, учні виходять на рівень творчого 
мислення і реалізують взаємодію з довкіллям не лише у словесно-логічній, 
але й у перцептивній та моторній формах (уроки серед природи тощо). 

Плідно працюють у напрямку інтеграції шкільної освіти київські 
[В.А.Харитонов, 1996], дніпропетровські [Е.Л.Носенко, 1995], тернопільські 
[А.С.Степанюк, Т.В.Гладюк, 1996] дослідники т. ін. 

На закінчення нагадаємо ще раз слова А.Г.Рівіна, який скаржився: 
“Людей навчають як стадо”. Але сучасна педагогіка, завдяки зусиллям 
К.Ушинського, А.Рівіна, А.Макаренка, С.Шацького, В.Сухомлинського, 
В.Ільченко т. ін., доведе, можна сподіватись, що людей треба навчати як 
неповторних індивідуальностей у колективі рівноправних з ними людей. 

Лише демократична школа-господарство і її модифікації здатні в 
найкращий спосіб реалізувати ідеї інтеграції та диференціації освіти на 
підставі вільного самовизначення учня. 
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4. Методика багатовимірного аналізу досягнень учнів як засіб 
профілювання їх освіти та професійної орієнтації випускників. 

“Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті” (2001) 
першим своїм завданням ставить “формування особистості і професіонала-
патріота України,.. підготовленого до життя і праці у ХХІ столітті” 
(підкреслено автором, – В.М.) [с. 4].  

Якщо це так, то профілювання і профорієнтація школярів повинні також 
стати першочерговим завданням для школи. Психодіагностичними засобами 
цієї роботи є: “життєві методи” (аналіз біографії, продуктів діяльності тощо); 
“методи опитування”; “методи тестування”. 

Розглянемо одну з найпотужніших життєвих методик профілювання і 
профорієнтації, яку запропонував учитель-новатор із смт Реутов 
(Підмосков’є) І.П.Волков (1990), у модифікації автора. 

Згідно зі спогадами Волкова, до цієї методики він прийшов випадково. 
Йому надокучили скарги вчителів, що учні його класу відволікаються на 
уроках. Замість негайних каральних заходів, він вирішив вивчити питання 
більш глибоко. А саме: на що міняють фізику, математику, літературу, 
історію ... учні, коли на відповідних уроках починають займатися не фізикою, 
не математикою, не літературою, не історією тощо? 

Результати обстеження виявилися несподіваними для досвідченого 
вчителя. З’ясувалось, що лідирують не тривіальні порушення дисципліни, а 
оприлюднення учнями своїх ... досягнень! І коли у цій ситуації учитель 
“наводить дисципліну” і намагається привернути увагу учнів до свого 
предмета, тоді виникає небажана конфронтація інтересів. Учитель наче 
говорить учневі, що учень з його інтересами вчителеві нецікавий, а предмет, 
який викладає учитель, учневі повинен бути цікавий.  

Щоб зняти цю небажану конфронтацію, Волков і запропонував один раз 
на місяць присвятити виховну годину демонстрації досягнень (одного, яке 
обирає кожен учень) учнів у класі. 

Потім, коли статистика досягнень накопичилася, виникла ідея покласти 
їх в основу методики профілювання та профорієнтації школярів. А оскільки 
ці питання болючі й для батьків, то одну класну годину на місяць вирішили 
призначити перед вечором, аби всі бажаючі батьки змогли брати в ній участь. 

Нижче пропонується модифікований (спрощений) варіант методики, за 
яким працюють учителі школи-комплексу №31, ЗНЗ №26 (м. Полтава), 
Новоселівського ЗНЗ (Полтавський район), викладачі Кременчуцького 
відділення Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
“Україна” (м. Кременчук) т. ін. Особлива подяка педагогічному колективу 
ЗНЗ (зараз навчально-виховне об’єднання “Здоров’я”) №14 м. Полтави, з 
учнями якого ця методика була апробована автором вперше. 

4.1. Організація дітей, батьків і вчителів для аналізу досягнень учня. 
Організація аналізу досягнень учнів у вигляді порад класному 

керівникові має такі етапи: 
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1) один раз на місяць проведіть класну (виховну) годину не в день, а о 
17-18 годинах вечора і запросіть усіх дітей, батьків і вчителів класу (ніякої 
критики на адресу тих, хто не прийде); 

2) розсадіть усіх, хто де захоче, за “круглим столом”, і попросіть дітей 
коротко (1-2 хвилини) назвати своє головне досягнення за минулий місяць 
(серед кімнати можна поставити столи для демонстрації цих досягнень);  

3) компетентні дорослі й діти в цей час роблять запис на бланку банку 
досягнень учня про досягнення дитини (див. нижче); 

4) після (під час) виступів дітей можуть брати слово для реплік і питань 
усі присутні; 

5) у кінці навчального року та по закінченню школи всі записи 
підраховуються, будується їх відсотковий розподіл (окрім “стійкості”) і 
отримуємо профіль нахилів випускника; 

6) відповідно до профілю підбирається основна й додаткові професії (з 
урахування змісту, рівнів і форм реалізації діяльності). 

Методика настільки проста, що може проводитися індивідуально (самим 
учнем) або у сім’ї (кимось з родичів), але максимальний виховний і 
взаємовиховний ефект досягається у колективній роботі всього класу.  

4.2. Бланк методики: “Банк досягнень учня”. 
Бланк “Банку досягнень учня”, у якому фіксуються і професіографічно 

аналізується досягнення учня, дається нижче. Тут зазначено лише дві суттєві 
модифікації, які зазнала методика Волкова.  

Полтавський варіант, запропонований автором, по-перше, відмовляється 
від громіздкої книжки творчих справ учнів і замінює її на економний бланк. 
По-друге, професіографічний аналіз здійснюється не у випускних класах 
(коли подробиці досягнень вже забудуться), а під час запису кожного 
досягнення (див. нижче табл. 4). 

У випадку, якщо ця методика у школі систематично не застосовується, 
тоді в ситуації вибору профілю підготовки у школі або професії після школи 
можна скористатися нею самостійно чи за допомогою батьків або психолога. 

4.3. Застосування методики І.Волкова-В.Моргуна для експрес-аналізу 
досягнень учня (оптанта, який вибирає професію) самостійно або за 
допомогою психолога-профконсультанта. 

Інструкція оптанту (абітурієнту). 
По-перше, пригадайте, будь ласка, всі основні досягнення за своє 

минуле життя. 
По-друге, пронумеруйте їх у хронологічному порядку і впишіть у 

таблицю “Банк досягнень оптанта” на підставі ретроспективного самоаналізу 
(табл. 4). 



 147

Таблиця 4 
Банк досягнень учня (або оптанта – людини, яка обирає професію) 

Дата 
№ досягнення

29.09.01 
1

27.10.01 
2 n Всього Парамет-

ри 
досягнень 

Зміст 
досягнень 
Показник 

Зв’язала 
кофту 

Опанува
ла 

велосипе
д 

 Σ n % 100%

1.1. Тривалість 
від початку 
захоплення 

1 рік з 8 років
(0 років)    

1.2. Тривалість 
досягнення  
(старт-фініш) 

1 місяць 
(1/12 
року) 

за 
тиждень
(7/365 
року) 

   
1. Стій-
кість 
захоп-
лення 

1.3. Самопрогноз 
передбачуваної 
тривалості 
захоплення 

все 
життя 

до 14 
років 

(6 років) 
   

10
0%

 

2.1.1: 
складне + –    

2.1.2.: 
середнє – +    

2.
1.

 С
кл
ад
ні
ст
ь 

2.1.3: 
просте – –    

10
0%

 
2.2.1: 
якісне + +    

2.2.2: 
середнє – –    

2. Потреб-
нісно-
вольові 

прагнення 
до резуль-
тативності 

2.
2.

 Я
кі
ст
ь 

2.2.3: 
недбале – –    

10
0%

 

3.1: 
нежива 
природа 

+ +    

3.2: жива 
природа – –    

П
ри
ро
да

 (І
 т
а 
ІІ

) 

3.3: 
техніка – +    

3.4: 
знакова 
система 

– –    

3. Галузь 
досягнень 

С
ус
пі
ль
ст
во

 

3.5: інші 
люди – –    

10
0%
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3.6: 
художній 
образ 

– –    

Я
 с
ам

 

3.7: власна 
особа – –    

4.1.1: 
власна 
мета 

+ +    

4.1.2: 
спільна 
мета 

– –    

4.
1.

 Ін
іц
іа

-т
ив
ні
ст
ь 

4.1.3: за 
завданням – –    

10
0%

 

4.2.1: 
творчий – –    

4.2.2: 
вдоскона-
лення 

– +    

4. Рівень 
виконання 

4.
2.

 К
ре
а-
ти
вн
іс
ть

 

4.2.3: за 
зразком 
 

+ –    

10
0%

 

5.1. Моторно-
рухова + +    

5.2. Наочно-
спостережлива – –    5. Форма 

дії 
5.3. Мовленнєво-
розумова – –    

10
0%

 

 
По-третє, проаналізуйте кожне досягнення згідно з параметрами 1-5 цієї 

ж таблиці. 
По-четверте, підрахуйте кількість записів у кожному рядку і проставте 

суму під знаком “Σn” у графі “Всього”. Взявши суму записів по кожному 
параметру за 100%, підрахуйте вагу кожного показника у відсотках і 
запишіть відповідний відсоток під знаком “%” у графі “Всього”. 

По-п’яте, самостійно чи за допомогою батьків або психолога-
профконсультанта порівняйте свій профіль згідно з методикою Волкова-
Моргуна, з вимогами тієї чи іншої професії, і Ви отримаєте перелік 
конкретних спеціальностей, які відповідають Вашим професійним нахилам у 
першу, другу, третю (...) чергу. 

Таким чином, зіткнувшись з ринком праці, Ви будете почуватися 
впевненіше, бо знатимете про те, яка робота принесе Вам задоволення, а 
можливо й успіх, і хороший прибуток. 

4.4. Приклад оперативного професіографічного аналізу досягнення учня.  
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Припустимо, що дівчинка зв’язала кофтину і вважає це своїм 
досягненням за вересень (див. зразок записів за табл. 4). 

Висока “стійкість захоплення” характеризується тим, що дівчина 
почала в’язати рік тому, зв’язала кофтину за 1 місяць, не збирається кидати 
це захоплення. 

“Потрібнісно-вольові прагнення” характеризуються високими 
показниками: складна в’язка зроблена дуже якісно, що свідчить про 
сумлінність дівчини і високу зацікавленість. 

“Галузь досягнень”, до якої слід віднести кофтину – це “нежива 
природа”. 

“Рівень виконання” характеризує ініціативність дівчини (вона сама 
поставила за мету зв’язати кофтину), але зробила це за зразком (з модного журналу). 

“Форма дії”: в’язання вимагає перш за все точної, гарної моторно-
рухової координації пальців рук. 

За кожен рік бланк “Банк досягнень учня”, який один раз щомісяця 
заповнює учень, підшивається до особової справи школяра, а копія видається 
самій дитині. В кінці року заповнюється підсумкова графа, а під час вибору 
профільних класів, або професійних навчальних закладів (після випуску зі 
школи) всі підсумкові графи підсумовуються і робиться профорієнтаційний 
(змістовний, трансспективний, потребнісно-вольовий, рівневий та 
формодіяльнісний) прогноз. 

4.5. Приклад підсумкового профорієнтаційного аналізу досягнень учнів і 
прогнозу. 

Припустимо, що хлопець-випускник має за всі роки навчання 
домінуючою галуззю досягнень автосправу. Для здійснення 
профорієнтаційного прогнозу необхідно збудувати особистісно-
професіографічний профіль випускника школи (див. нижче діаграму 1). 

Для ілюстрації “стійкості захоплення”, по-перше, визначимо долю 
захоплення автосправою у минулому бюджеті часу учня. Для цього потрібно 
скласти показники тривалості всіх захоплень і взяти їх за 100%, а потім, 
знаючи сумарну тривалість захоплення автосправою, визначити її 
“вагомість” у відсотках. 

Таким чином, визначається доля захоплення у сучасному бюджеті часу 
(за останній рік) (п.1.2.). 

Аналогічно підраховується і доля домінуючого заняття у майбутньому. 
Як видно на діаграмі 1 (див. нижче), час, який учень хотів би присвятити 

автосправі, постійно зростає (з 10% у минулому до 50% в майбутньому), що 
свідчить про високу стійкість захоплення. 

Потребнісно-вольові прагнення також на високому рівні: кількість 
складних здобутків дорівнюють 40%, а досконалих – 50%. 

Розподіл досягнень за галузями свідчить про високу спрямованість 
хлопця саме на автосправу і техніку взагалі. Якщо він обере професію водія, 
то 20% орієнтації на неживу природу вказують на те, що цій людині краще 
займатися перевезенням грузових вантажів. І відповідно 0% спрямованості 
на людей свідчить про відсутність нахилу до перевезення людей. 
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Якщо цей юнак отримає вищу освіту, то йому не слід поспішати на керівні 
посади, бо буде дуже важко працювати з людьми, маючи такі майже 
“мізантропічні” установки (“0” у галузі досягнень “люди”, п.3.5). 

Рівень опанування, як видно з діаграми 1, вказує на високу 
ініціативність юнака (60%) і непогані творчі здібності (30%), які 
проявляються переважно у галузі “техніка” (зокрема – автосправа). 

Домінуюча форма дії – моторно-рухова (40%) свідчить про нахили до 
практичної роботи (експлуатація, ремонт, винахідництво у галузі 
автотехніки). Разом з тим питома вага наочно-спостережливої (30%) та 
мовленнєво-розумової (30%) форм реалізації дії вказує і на певні нахили до 
опанування теоретичних аспектів технічної професії. 

Профорієнтаційний прогноз. Враховуючи узагальнені вище 
особистісно-професіографічні показники досягнень учня, йому можна 
пропонувати практичну роботу або технічну чи інженерну освіту в галузі 
автотранспорту. Високий рівень ініціативності (60%) і творчі досягнення 
(30%) прогнозують схильність до винахідництва. Гармонійний розподіл 
форм дії свідчить також про здібності водія, авторемонтника (40%), техніка 
або інженера з експлуатації чи ремонту автомобілів. Відсутність орієнтації на 
людей свідчить про необхідність уникати пасажирських перевезень і 
керівних посад за обраного галуззю. 

4.6. Досвід упровадження, або діалог зі скептиками і прихильниками. 
• Навіщо вчителю робити те, чого можна не робити? 
• Якщо вчителя хвилює виконання програм “Діти України”, “Освіта”, 

“Обдаровані діти” і питання вибору професії кожним з його випускників, то 
метод аналізу досягнень учня (МАДУ) прогнозує основну і декілька запасних 
професій, а також рівень професійної освіти, форму праці згідно з нахилами 
учнів тощо. Якщо ж ні трудове виховання, ні профорієнтаційна робота не 
вимагається, то класний керівник може не робити нічого, бо за це майже 
нічого і не платять. Єдине, що спонукатиме класного керівника, як і автора 
методики, вчителя-новатора І.П.Волкова, звернутися до МАДУ – це добра 
воля, педагогічне покликання і сумління. До речі, Волков запропонував цю 
методику таким чином, що вчителю, який її запровадить, фактично нічого 
додаткового робити не треба. Він є лише організатором (“каталізатором”) 
процесу: по-перше, методика проводиться за рахунок однієї класної 
(виховної) години раз на місяць; по-друге, під час зборів до вчителя можуть 
звернутися діти за консультацією; по-третє, копії листів, “Банк досягнень 
учня”, вчитель збирає після виховної години і зберігає до наступних зборів 
протягом місяця. 

Погодьтеся, що переваги, які надає методика, набагато перевищують ті 
мінімальні зусилля, які потрібні для її реалізації. 

Слід також звернути увагу на те, що прийнята у 2001 році “Доктрина 
освіти” і перехід на 12-річний термін навчання вимагає профілювання і 
профорієнтації кожного старшокласника. То ж ці питання перестають бути 
“хобі” ентузіастів, а стають обов’язком кожного вчителя.  
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А тепер перейдемо до цікавого діалогу зі скептиками, які вважають, що 
вчитель повинен лише вчити, а виховувати зобов’язані сім’я, вулиця і 
правоохоронні органи. 

• Зараз період економічної скрути, тож не до педагогічних інновацій, 
та і всі професії зводяться до “базару”. 

• МАДУ – дуже економна методика: всі витрати – це тільки лист 
паперу (“Бланк досягнень учня) на дитину за рік. Щодо ринку: якщо все і 
зводиться до нього (а це не правильно), то питання профорієнтації та 
профілювання все одно залишається і на ринку – яким саме крамом 
торгувати Ганні, Оксані, Петру, Івану..? МАДУ і тут стане у пригоді. 

• Батьки не будуть ходити на класну годину з МАДУ, бо з’являтися до 
школи один раз на місяць – це дуже часто і обтяжливо. 

• Досвід показує, що батьки приходять, більш того – десь після 
третього заняття починають брати активну участь і не тільки як експерти, але 
й у ролі профорієнтаторів (розкривають секрети своїх професій, їхні вади, 
медичні протипоказання, агітують до + вступу у відповідні заклади 
професійної освіти тощо). Бо, насправді, батьків дуже хвилює майбутнє їх 
дітей. Єдине, що треба підкреслити: батьків не “заганяють” на МАДУ, а 
тільки чемно запрошують. І ніякої критики на адресу тих, хто пропустив.  

Головне, щоб ходила дитина з її досягненням. І, врешті-решт, не варто 
дороговказом для школи робити гірших батьків. Проігнорувати батьків у 
питанні вибору професії їх дітей школа не має права, адже батьки є першими 
радниками дітей під час вибору професії. 

• Дитина дуже сором’язлива: приходить на МАДУ, а своє досягнення 
приховує. 

• Ніякого тиску на таку дитину чинити не можна. Треба віддати їй 
бланк “Банку досягнень учня”, нехай заповнює його з батьками чи 
самостійно вдома після класної години.  

Приклад з досвіду автора: скромний новачок рік провчився у класі, 
декілька місяців він приховував свої досягнення. Коли ж наважився 
оприлюднити їх, то подиву класного керівника-філолога не було меж: 
з’ясувалося, що у класі вчиться... учень-письменник, який пише фантастичні 
оповідання, котрі в рукописі передаються однокласниками з рук у руки, і про 
які вчителька-філолог дізналася лише завдяки МАДУ.  

• Дитина вважає себе остаточно зорієнтованою на певну професію і 
не хоче ходити на МАДУ. 

• Ніколи не кажіть “ніколи”. Виховні години учням необхідно 
відвідувати заради дисципліни. А таким дуже “зорієнтованим” дітям варто це 
робити ще й тому, щоб поділитися своїм черговим досягненням, порадіти за 
досягнення інших, окрім того, МАДУ не лише профілює, але й дозволяє 
розібратися в певних тонкощах професійних нахилів учнів, які не 
обмежуються профілем. У практиці автора були непоодинокі випадки, коли 
хворі учні не могли прийти на МАДУ і делегували звітуватися про свої 
досягнення когось із батьків. 

• Учень має 2-3 досягнення і не може вибрати одне найголовніше. 
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• Приклад із досвіду автора: учень завів цуцика і розучив п’єсу 
Моцарта – що вибрати? У цій ситуації допоміг такий прийом.  

• Якщо у три години в тебе завив голодний цуцик і в той же час 
треба бігти на музику, то що будемо робити? 

• Спочатку нагодую цуцика, а потім вибачусь за запізнення на музику. 
Отже, за цей місяць за досягнення маємо цуцика. 

• Як бути, якщо учень так захопиться МАДУ, що почне працювати 
“на досягнення” за рахунок навчання? 

Ці побоювання є безпідставними. 
• Приклад з досвіду Волкова: хлопчику за відмички для грабіжників 

загрожує облік у дитячій кімнаті міліції. Волков переводить дитину у свій 
клас і починає хвалити щомісяця за слюсарні досягнення. Після цього 
хлопець долає свою “школофобію”, припиняє стосунки з криміналом і 
успішно закінчує школу. 

• Приклад із досвіду автора, який уперше в житті був свідком дії методу 
“вибуху” (перевиховання за один педагогічний епізод): у восьмикласника 
Сергія (гімназія “Здоров’я” №14 м.Полтави) була двійка за першу чверть з 
креслення, а на класну годину, яка співпала з батьківськими зборами за 
чверть, він приніс портрет Віктора Цоя у графіці, чим приємно здивував 
учнів, які відвідували художню школу. Класна керівниця відреагувала так: 
“Сергій, невже ти не можеш виправити двійку з креслення, адже ти зміг 
намалювати такий чудовий портрет?” – “Можу”, – відповів Сергій і... 
витримав обіцянку. Бо, можливо вперше в житті (завдяки МАДУ), його 
полаяли за двійку з креслення через... комплімент за портрет співака! 
Давайте уявимо картину подій, якби двійка з креслення була доведена 
батькам не на зборах по Волкову, а на звичайних четвертних зборах. Як би 
тактовно вчитель не повідомив про чергову двійку в табелі батькам Сергія, 
вони, в свою чергу, виклали б свою думку Сергію вдома менш тактовно. А 
що би подумав про цей “наїзд” батьків і школи Сергій? 

Хід думок невстигаючого підлітка легко спрогнозувати: така-сяка 
“класна” розповіла батькам за двійку, такий-сякий “кресленник” знову вліпив 
двійку за чверть, така-сяка школа, від якої – самі неприємності... 

Куди вимощують дорогу добрі “антидвійошні наміри” шкільних 
учителів? На вулицю, де недалеко і до криміналу.  

А методика Волкова зробила з нульового учня (вже в 12-бальній 
системі), учня встигаючого на 4-6 балів! Отже, методика прилучає дітей до 
освіти і підвищує успішність навчання. Побільше б таких “вибухів” у наших 
школах, тоді б значно зменшилась кількість “вибухівок”, які своїми 
дзвінками підкладають деякі школярі.  

• З якого віку краще починати методику аналізу досягнень учня? 
• Краще – якомога раніше, але можна її застосовувати з будь-якого 

віку (краще пізніше, ніж ніколи). Модифікований варіант методики дозволяє 
на підставі спогадів випускника про свої досягнення (15-20 досягнень) 
використати її у варіанті експрес-діагностики під час вирішення питання про 
вибір професії після закінчення шкільної освіти. Таку експрес-діагностику 
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можна зробити самому, але краще за допомогою психолога чи 
профорієнтатора. 

Отже, метод багатовимірного аналізу досягнень учня має не лише 
профорієнтаційний ефект. Він допомагає учням ліпше пізнати один одного, 
згуртувати у пошуках майбутньої професії за покликанням зусилля дітей, 
батьків і вчителів. 

Як бачимо, в наших скрутних умовах, коли школа, поки що, на відміну 
від закладів Макаренка, не може дати спеціальності, коли школа не може 
обладнати “вільну майстерню”, вона силами класного керівника, батьків та 
учнів повинна хоча би врахувати інтереси та досягнення дітей і допомогти їм 
скласти власний кваліфікований психолого-педагогічний профорієнтаційний 
прогноз. Залишається сподіватися, що за допомогою методики Волкова-
Моргуна класний керівник і школа зможуть стати справжніми радниками 
випускника під час вибору професії. Не просто радниками – лідерами серед 
них. Але й не більше, ніж радниками, бо вільний вибір професії робить сама 
молода людина. 

Досвід однодумців Макаренка: Д’юї – в Америці; Лая, Кершенштейнера, 
Вінекена – у Німеччині; Шацького, Блонського, Іоніна, Щетініна – в Росії; 
Кофода – в Данії; Сухомлинського, Андрієвського, Ткаченка, Захаренка – в 
Україні, надихає оптимізмом... 

 
Тести та завдання для самостійної роботи: 
 
1. Чим відрізняється селективна і елективна системи профілювання в 

освіті? 
2. Які з п’яти типів інтеграції та диференціації навчання Ви 

використовуєте в своїй практиці, а які ні? Поясніть чому ? 
3. Якими методичними прийомами і знахідками інтеграції та 

диференціації навчання можете поділитися з колегами ? 
4. Як Ви гадаєте, чому більшість випускників школи не вважають 

учителів радниками під час вибору професії ? 
5. Чому Ви будете (чи не будете) запроваджувати методику Волкова-

Моргуна у своєму класі ? За яких умов Ви б вирішували цю справу ? 
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Ю.І. Калюжна 
  

Лекція 2.3. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ  
ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 
Мета: ознайомити вчителів з особливостями педагогічного спілкування, 

його структурою та функціями; показати специфіку організації педагогічного 
спілкування на практиці, спонукати до самовиховання готовності педагогів 
здійснювати оптимальний процес взаємодії з учнями. 

 
Експрес-контроль: 
1. Яке значення має педагогічне спілкування у професійній діяльності 

вчителя? 
2. Які етапи педагогічного спілкування можна виділити? 
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3. Які ознаки готовності вчителя до здійснення педагогічного 
спілкування? 

4. Як можна визначити особливості педагогічного спілкування? 
 
1. У психолого-педагогічних дослідженнях термін “спілкування” 

розглядається як взаємодія між людьми, яка базується на обміні інформацією 
та взаєморозумінні (Г.М.Андрєєва, О.О.Бодальов т. ін.). 

Педагогічне спілкування – це професійне спілкування. Оскільки 
педагогічна професія має своєрідний об’єкт діяльності, а саме – групи, 
колективи, окремих людей, спілкування є органічною складовою 
педагогічної техніки. Від його досконалості залежить успіх професійної 
діяльності вчителя в цілому. У психолого-педагогічній літературі вказуються 
основні труднощі педагогічного спілкування, що впливають на ефективність 
навчально-виховного процесу. Так, В.А.Кан-Калик розглядає такі суттєві 
недоліки у педагогічному спілкуванні: 

• невміння педагога налагодити контакти з учнем; 
• нерозуміння внутрішньої психологічної позиції школяра; 
• складнощі в управлінні спілкуванням на уроці; 
• нездатність гнучко перебудувати спілкування у відповідності з 

педагогічними завданнями; 
• складнощі в управлінні власним психологічним станом у спілкуванні. 
Подолання таких недоліків у роботі вчителя дозволяє ефективно 

виконувати основні функції педагогічної діяльності, а саме:  
1. Ефективне повідомлення інформації. 
2. Пізнання особистості іншої людини. 
3. Здійснювати міжособистісну взаємодію. 
Ці функції взаємопов’язані і повинні комплексно втілюватися в 

педагогічному процесі. Особливе значення їх здійснення цих функцій 
набуває в організації ситуацій співробітництва педагога з учнями, де дуже 
важливо забезпечити обстановку взаємної довіри, взаєморозуміння, 
діалогічність та взаємодію. 

2. Розглянемо процес організації педагогічного спілкування та його 
основні етапи. 

Перший етап пов’язаний із плануванням спілкування, його 
моделюванням. При цьому враховуються методи навчання, дидактичні та 
виховні завдання уроку, вікові особливості учнів тощо. 

Другий етап – початок безпосереднього спілкування педагога з учнями 
на уроці. Він має метою визначити позицію вчителя у навчальному процесі 
як активну, так й ініціативну. Саме на цьому етапі виникає взаємодія, що 
забезпечує продуктивність подальшої роботи. Але при цьому педагог має 
демонструвати і максимальну увагу до учнів як партнерів у спілкуванні, 
враховувати їх пізнавальні потреби і можливості для забезпечення 
наступного етапу педагогічного спілкування. 

Третій етап стосується управління спілкуванням у розгорнутому 
навчально-виховному процесі. На перший план у ході цього етапу виходить 
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вибір мовних і немовних засобів передачі інформації, створення ситуацій 
спілкування у відповідності з педагогічними завданнями. Педагог має 
враховувати індивідуально-психологічні якості школярів: особливості їх 
здібностей, темпераменту, рис характеру, гнучко реагувати на їх прояви у 
процесі взаємодії. 

Четвертий етап педагогічного спілкування пов’язаний з аналізом 
результатів педагогічного спілкування. Педагог має оцінити доцільність та 
ефективність здійснених ситуацій у спілкуванні, врахувати їх у подальшому 
педагогічному процесі. Цей етап є базою для подальшого моделювання 
спілкування. 

3. Успіх кожного з вищевказаних етапів залежить від внутрішньої 
позиції самого вчителя, його готовності здійснювати оптимальний процес 
взаємодії у навчальному процесі. 

Розглянемо основні компоненти такої готовності (Б.Н.Головін, В.А.Кан-
Калік, В.С.Грехнев т. ін.): 

• Педагог усвідомлює цінність цілеспрямовано орієнтованих взаємин з 
учнями при розв’язанні навчальних завдань. 

• Учитель намагається орієнтувати свою мову на конкретну аудиторію з 
врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, рівня їх 
теоретичної підготовки, попереднього досвіду. 

• Педагог намагається реалізувати у процесі спілкування його основні 
функції: передачу інформації, взаємодію, взаємопізнання та взаєморозуміння. 

• Педагог проявляє самокритичність, аналізує власну діяльність, 
намагається зрозуміти особливості сприймання власної діяльності “очима 
дитини”. 

• Учитель розглядає конфлікти у процесі спілкування як наслідок 
недоліків педагогічного спілкування. У зв’язку з цим він намагається 
подолати конфліктні ситуації з врахуванням як конкретних обставин, так і 
різнопланових особистісних зусиль. Педагог уміло застосовує ситуації 
співробітництва, суперництва, ухилення, вчинку чи компромісу і як варіанти 
“виходу” з конфлікту, і як засоби виховного впливу на учнів. 

• Педагог намагається уникнути стереотипних реакцій у сприйманні та 
оцінці поведінки учнів. Такі явища виникають, здебільшого, на фоні 
недостатньої практики спілкування з оточуючими. 

• Учитель широко використовує емоційні прояви в спілкуванні. 
Схвалення, заохочення дітей сприяють закріпленню їх впевненості у власні 
пізнавальні та моральні можливості. 

• У процесі спілкування вчитель намагається подолати психологічні 
бар’єри смислового, комунікативного чи особистісного характеру, які 
гальмують процес взаємодії (Л.І.Божович, Л.С.Славіна). 

4. У сучасній психології розроблено низку методик, спрямованих на 
дослідження різних аспектів процесу спілкування. Однією з них є методика 
В.Маклені (США), яка дозволяє виявити наявність у педагога вміння 
говорити і слухати, здатність до обміну інформацією та сприймання інших 
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осіб у процесі спілкування, організації взаємодії з ними. Методика 
передбачає варіанти відповідей “так” і “ні” на такі питання: 

• Коли ви розмовляєте, пояснюєте щось, чи уважно ви слідкуєте за тим, 
щоб співбесідник зрозумів вас? 

• Чи підбираєте ви слова, відповідно до його підготовки? 
• Чи обдумуєте ви вказівки, розпорядження, перш ніж їх висловити? 
• Якщо ви висловили нову думку і співбесідник не ставить запитань, чи 

вважаєте ви, що він зрозумів її? 
• Чи слідкуєте ви за тим, щоб ваші висловлювання були максимально 

чіткими, ясними, короткими? 
• Чи обдумуєте ви заздалегідь свої ідеї, пропозиції, щоб не говорити 

беззв’язно? 
• Чи заохочуєте ви постанову запитань до себе? 
• Ви вважаєте, що знаєте думки оточуючих? 
• Чи розрізняєте ви факти і точки зору? 
• Чи шукаєте ви все нові заперечення проти аргументів співбесідника? 
• Чи намагаєтесь ви добитися, щоб співбесідники у всьому 

погоджувалися з вами? 
• Чи завжди ви говорите ясно, чітко, повно, коротко і ввічливо? 
• Чи робите ви паузи в розмові, щоб зібратися з думками, дати 

можливість слухачам обдумати ваші пропозиції і поставити запитання? 
Відповіді “так” на питання, крім 4, 8, 10 і 11, свідчать про наявність 

прийомів педагогічного спілкування, вміння викладати свої думки та слухати 
співбесідника. 

Аналіз відповідей на питання тестової методики В.Маклені може 
стимулювати зусилля педагога у напрямку підвищення ефективності 
педагогічного спілкування як важливого компонента професійної діяльності. 

 
Тести та завдання для самостійної роботи: 
 
1. Які основні труднощі педагогічного спілкування Ви можете назвати? 
2. Перший етап організації педагогічного спілкування пов’язаний з: 
а) моделюванням; 
б) взаємодією; 
в) управлінням спілкуванням; 
г) аналізом спілкування. 
Виберіть правильну відповідь. 
3. Що означає управління педагогічним спілкуванням? Дайте розгорнуту 

характеристику. 
4. Які групи бар’єрів у педагогічному спілкуванні Ви можете назвати? 
5. Вкажіть методи психологічного вивчення готовності вчителя до 

педагогічного спілкування. 
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Ю.І. Калюжна 
 

Лекція 2.4. ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ  
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
Мета: ознайомити вчителів із поняттям “творча особистість”, 

стимулювати до вивчення протиріч у розвитку творчої особистості; 
підвищити рівень знань педагогів щодо основних факторів розвитку 
креативності учнів. 

 
Експрес-контроль: 
 
1. Що означає поняття “творча діяльність?” 
2. Якими психологічними якостями визначається творча особистість? 
3. Які протиріччя розвитку творчої особистості учня мають місце у 

навчально-виховному процесі? 
4. Що відноситься до основних факторів розвитку творчої особистості? 
5. Як можна виявити творчий потенціал особистості? 
 
1. Сучасні умови розвитку економіки та суспільства в цілому 

передбачають наявність у випускників шкіл не лише сукупність знань, а й 
сформованого творчого потенціалу, здатності до самореалізації у подальшій 
професійній діяльності творчого характеру. 

Розглянемо насамперед суттєві ознаки творчої особистості. 
У сучасних дослідженнях творчість (роботи В.А.Роменця, 

Я.А.Пономарьова, В.А.Моляко, В.І.Андрєєва т. ін.) розглядаються характерні 
показники, що відрізняють творчість від рутинної діяльності. 

Найголовнішими можна визнати такі: 
1. Наявність проблеми, протиріччя, що вимагає активної діяльності 

особистості, спрямованої на іх розв’язання. 
2. Процес творчої діяльності або її продукт відзначаються новизною та 

оригінальністю. 
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3. Результат творчості є значущим у соціальному та особистісному 
плані. Це означає, що він може бути цінним як для суспільства взагалі, так і 
для саморозвитку людини, що включена у творчу діяльність. 

4. Творчість передбачає прогресивність, тобто спрямованість на 
корисність результату, просоціальний його характер. 

Окрім вищевказаних ознак, характерних для творчої діяльності, автори 
підкреслюють важливість наявності об’єктивних умов творчості (соціальних, 
матеріальних) та суб’єктивних передумов (знань, умінь, мотивації, 
здібностей людини тощо). 

2. Розглянемо, якими психологічними якостями повинна володіти 
особистість, здатна до виконання творчої діяльності. 

 У сучасних наукових дослідженнях (А.Н.Лук, Я.А.Пономарьов, 
О.М.Матюшкін, Н.С.Лейтес т. ін.) як правило, виділяються три основні групи 
таких якостей, а саме: 

а) фізіологічні особливості; 
б) пізнавальні якості; 
в) специфічні особистісні характеристики. 
Фізіологічні (або психофізіологічні) особливості розглядаються в 

більшості досліджень як передумови розвитку творчої особистості. Так, у 
дослідженнях К.Текекс, М.Карне т. ін. до цієї групи належать: високий 
енергетичний рівень, працездатність нервової системи, підвищена фізична 
активність. Вважається, що здатність до творчої діяльності, яка вимагає 
значних енергозатрат, перш за все проявляється у фізично міцних 
особистостей (В.Н.Алфімов, Н.Є.Артемов, Г.В.Тимошко). 

Друга група якостей творчої особистості є найбільш дослідженою у 
сучасній психології. Вони реалізуються у пізнавальній діяльності, 
забезпечують засвоєння та переробку нової інформації. Розглянемо 
детальніше компоненти, що відносяться до цієї групи: 

1. Уважність до об’єкту пізнання, до деталей та нюансів, що здатні нести 
на собі важливу додаткову інформацію. Здатність до зосередження уваги на 
одній діяльності. 

2. Гарна пам’ять, що вважається запорукою ефективного творчого 
мислення, бо забезпечує безперебійний “доступ” до інформації, яка підлягає 
подальшій обробці у мислительному плані. 

3. Інтелектуальні прояви творчої особистості вивчені у психолого-
педагогічній літературі досить широко (А.Н.Лук, О.М.Матюшкін, Б.П.Нікітін 
т. ін.). Серед них найвизначнішими можна виділити самостійність, гнучкість, 
оригінальність і нестандартність мислительного процесу. До визначних 
характеристик творчого мислення відносяться також економічність та 
інтуїтивність. 

4. Розвинута творча уява, скерована на створення нових образів, 
здатність до моделювання нових оригінальних об’єктів та ситуацій.  

До особистісних специфічних характеристик творчої особистості 
відносяться, насамперед, такі: 

• загострене почуття справедливості; 



 163

• утруднення у спілкуванні з однолітками; 
• схильність обдарованої особистості до керівництва іншими людьми; 
• непередбаченість і деяка нестабільність емоцій; 
• здатність до самокритичної оцінки власної особистості і діяльності. 
Таким чином, модель творчої особистості охоплює не лише сферу 

пізнання, а й інші сфери життєдіяльності людини. 
3. У процесі формування творчої особистості в умовах шкільного 

навчання та виховання виникають певні протиріччя. Серед них можна 
виділити декілька основних (В.І. Андрєєв): 

1. Протиріччя між управлінням творчою діяльністю учня з боку педагога 
і тенденцією самої дитини до самоуправління. 

2. У широкому переліку навчальних задач, що пропонуються школярам, 
переважають такі, що мають індивідуальний характер. Але потреби 
суспільства дедалі більше вимагають формування навичок колективної 
творчості. Таке протиріччя окреслює необхідність формування соціальних 
навичок творчої особистості, формування взаємодопомоги, взаємоконтролю 
тощо. 

3. Творчі здібності часто ототожнюються із знаннями, ерудованістю 
дитини. Саме тому акцент у навчанні робиться на формування знань (аналіз 
та синтез у процесі мислення, узагальнення та виділення суттєвого). Проте 
ознаками творчості є здатність продумувати нові ідеї, креативність, інтуїція. 
Таке протиріччя диктує необхідність розробки навчально-творчих завдань, 
спрямованих на розвиток не лише пізнавальної, а й творчої активності. 

4. У зв’язку з цим можна виділити низку чинників, що сприяють 
розвитку творчої особистості дитини. У роботах сучасних педагогів та 
психологів вони поділяються на кілька груп. 

 
І. Загальні фактори соціального впливу. 
Вони передбачають побудову взаємин дорослих з обдарованою дитиною 

на основі індивідуального підходу, із урахуванням специфічних особистісних 
якостей. 

Так, у роботах В.А.Андрєєва, А.Н.Лука, Д.Н.Богоявленської, 
Н.С.Лейтес, К.Текекс, М.Корне т. ін. можна відзначити основні шляхи 
взаємодії творчо обдарованої дитини з дорослими не лише у навчально-
виховному процесі, а й у колі сімейних стосунків.  

Серед них виділяються такі: 
1. Терпляче ставлення до неординарної поведінки творчо обдарованої 

дитини, її дивних, нестандартних запитань. 
2. Намагання уникнути суспільного несхвалення проявів творчої 

обдарованості. У спілкуванні з учнями велике значення має підкреслення 
позитивних сторін творчої особистості з об’єктивної, неупередженої точки 
зору. 

3. Творчій особистості необхідно надавати допомогу у процесі 
переборення “незрозумілості” з боку інших. З психологічної точки зору 
доцільним є її залучення до соціальних тренінгів, що мають метою 
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формування здатності узгоджувати дії творчої особистості з діями 
оточуючих, висловлюватись на мові, доступній для інших, коректно 
критикувати думки та поведінку однолітків, відстоювати власну думку тощо. 

4. У взаєминах з творчою особистістю важливим є уникнення зайвої 
опіки, шефства над нею. Надання учневі можливості самостійно розв’язувати 
посильні проблеми у сфері навчання чи взаємостосунків сприяє загальному 
особистісному розвитку. 

5. Особливе значення має коректна критика як творчих здобутків 
дитини, так і її недоліків. Доцільно здійснювати її з конструктивних позицій, 
що передбачали б шляхи переборення труднощів чи помилок. 

До другої групи факторів розвитку творчої особистості належать ті, що 
сприяють формуванню особливостей її пізнавальної сфери.  

Розглянемо їх детальніше. 
ІІ. Фактори розвитку пізнавальної сфери творчої особистості. 
1. Формування чутливості до проблем, уміння окреслити протиріччя у 

навчальному матеріалі через включення в активну інтелектуальну діяльність, 
стимуляцію до постанови питань. 

2. Розвиток швидкості мислительної діяльності та його економічності за 
допомогою включення в комп’ютерні ігри навчально-пізнавального 
характеру. 

3. Формування критичності мислення, що виражається у об’єктивності та 
доказовості висновків. Відбувається за рахунок залучення учнів до дискусій, 
а також до розв’язання завдань, що вимагають логічного доведення. 

4. Гнучкість мислення як здатність до переборення штампів, стереотипів 
розвиваються при залученні школярів до обговорення проблем, які 
вимагають плюралізму міркувань. 

5. Розвиток інтуїції та творчої уяви при розв’язанні проблемних задач, 
створенні мовних образів у творах, віршах, малюнках. 

У технологічній моделі творчої особистості, створеній В.Н.Алфімовим, 
Н.Є.Артемовим, Г.В.Тимошко, розглядається значення групи факторів, що 
впливають на формування мотивації досягнення людини.  

До неї входять: 
• розвинутий науковий світогляд; 
• наявність “Я-концепцій”; 
• вольові якості особистості; 
• оціночні якості; 
• принциповість; 
• естетичні почуття тощо. 
Розвиваються ці якості при розв’язуванні та обговоренні світоглядних 

значущих запитань на уроках, у ході спеціально організованих дискусій, 
спілкувань, у ході розв’язання проблемних ситуацій. 

5. Виявити рівень творчого потенціалу особистості школяра можна за 
допомогою застосування соціальних і психологічних методів. Звернемося до 
одного з них, який через самооцінку учня дозволяє визначити розвиток 
творчого потенціалу. 
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Методика для визначення рівня сформованості творчих 
можливостей учня.  

Методика дозволяє через самооцінку підлітка визначити рівень творчого 
потенціалу. Вона складається з двадцяти змістовних фраз, що містять 
характеристики особливостей творчої особистості. До таких особливостей 
особистості належать допитливість, цілеспрямованість, винахідливість, 
кмітливість т. ін. Методика має додаток, що містить характеристики людей з 
низьким і високим творчим потенціалом. Такі характеристики дозволяють у 
певній мірі на рівні спостереження визначити творчий потенціал учня. 

 
Інструкція. Уважно прочитайте нижчевказані пункти анкети і проти 

кожного з них поставте слово “так”, якщо твердження співпадає з вашою 
думкою про себе, або “ні”, якщо не співпадає. 

 
№ 
п\п ТВЕРДЖЕННЯ “Так” “Ні”

1 Як правило, я легко пристосовуюсь до людей, ідей, 
умов 

  

2 Мені подобається вирішувати типові, стандартні задачі   
3 Мені здається, я краще створював би або конструював 

нове, ніж покращував би, вдосконалював старе 
  

4 Звичайно я обачний, коли маю справу з колективом   
5 У більшості випадків я дію самостійно, без допомоги та 

підказки друзів та старших 
  

6 Ніколи не намагався змінити відносини між собою і 
моїми товаришами 

  

7 Часто я утримувався від висунення ідей, пропозицій, 
хоча й мав їх 

  

8 Мені часто вдається знайти нестандартні, оригінальні 
рішення задач 

  

9 Мені подобається, коли відбувається швидка зміна 
різних видів діяльності 

  

10 Для мене характерна спрямованість реалізувати 
одночасно декілька ідей, вирішувати декілька проблем 

  

11 Нерідко я сам вступаю в суперечки з однолітками або 
старшими 

  

12 Як правило, я легко погоджуюсь і підкоряюсь 
колективній думці  

  

13 У мене часто виникають оригінальні ідеї   
14 Мені подобається виконувати роботи за розробленим 

планом, схемою, інструкцією 
  

15 Я завжди охоче розповсюджую, пропагую нові ідеї   
16 Я віддаю перевагу роботі, яку можна виконувати по-

новому, хоч знаю, що це пов’язане з ризиком бути 
  



 166

незрозумілим товаришам, дорослим 
17 Я звичайно працюю без суттєвих змін, відхілень від тих 

рекомендацій, що дають учителі, батьки 
  

18 Мені нерідко доводилося виправдовувати свої дії 
інструкціями або авторитетами 

  

19 Мені подобається виконувати завдання дослідницького 
характеру 

  

20 Я завжди до кінця відстоюю свою точку зору   
 

 
Характеристика людей з різним рівнем творчого потенціалу 

Характерні ознаки людей з 
дуже низьким і низьким 
творчим потенціалом 

Характерні ознаки людей з дуже 
високим і високим творчим 

потенціалом 
Ощадливий, методичний, 
дисциплінований, слухняний 
 
Частіше вирішує готові 
проблеми, ніж шукає їх 
 
Вирішує проблеми 
апробованими, відомими 
методами 
 
Логічний, надійний 
 
Досягає мети за будь-яку ціну, 
будь-якими методами і 
засобами 
 
Здатний до високого ступеню 
творчості при виконанні 
дрібних операцій, шаблонної 
роботи 
 
Користується довірою 
колективу лише у спокійній 
стандартній ситуації 
 
Заперечує розпорядження, 
норми тоді, коли впевнений у 
підтримці 
 
Схильний до сумнівів.  
Гостро реагує на критику, 

Думає нестандартно, підходить до 
вирішення задач під неочікуваним 
кутом зору 
Сам шукає проблеми та шляхи їх 
вирішення 
 
Маніпулює різними методами, 
шукає нові 
 
 
Нелогічний, непіддатливий, 
суперечливий 
У досягненні мети обмежується 
допустимими засобами 
 
 
Здатний виконувати шаблонну 
роботу за короткий час. Швидко 
передоручає її 
 
 
Має тенденцію до керування 
колективом у незвичайних і 
критичних ситуаціях 
 
Часто заперечує розпорядження і 
норми, не звертає уваги на існуючі 
звичаї 
 
Не схильний до сумнівів, коли 
розробляє ідеї, не вважає за потрібне 
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пристосовується до неї. Легко 
піддається суспільній думці і 
думці керівництва. 
Поступливий 

заручитися підтримкою керівництва  

 
 
Номери питань записуються у вигляді двох стовпчиків: 
У першому стовпчику за відповідь “Так” ставиться два бали, у другому – 

2 бали ставиться за відповідь “Ні”. Результати додаються. Рівень 
сформованості загальних творчих здібностей визначається таким чином: 
якщо набрано від 33 до 40 балів, то цей рівень можна оцінювати як дуже 
високий; 26-33 бали – високий; 13-25 – середній; 6-12 – балів – низький; 0-5 
балів – дуже низький рівень вираженості творчих здібностей. 

 
Перший стовпчик: Другий стовпчик 
3 1 
5 2 
8 4 
9 6 
10 7 
11 12 
13 14 
15 17 
16 18 
19  
20  

 
Тести та завдання для самостійної роботи: 
 
1. Поясніть значення об’єктивних та суб’єктивних умов для здійснення 

творчої діяльності. 
2. Які фізіологічні передумови розвитку творчої особистості Ви можете 

назвати? 
3. Яка з груп якостей творчої особистості в основному забезпечують 

засвоєння та переробку інформації: а) фізіологічні; б) пізнавальні;                
в) особистісні? 

4. Які чинники сприяють розвитку творчої особистості дитини? 
5. Які фактори впливають на формування мотивації досягнення людини ? 
 
Література 
1. Андрєєв В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. – 

Казань, 1988.  
2. Алфимов В.Н., Артемов Н.Є., Тимошко Г.В. Творческая личность 

старшекласника: модель и развитие. – Киев., 1993. 



 168

3. Методи психодіагностики підлітків / За редакцією О.Д.Кравченко, В.Ф. Моргуна. 
– Полтава, 1995. 

4. Пономарев Я.А. Психология творчества. – М., 1979. 
5. Роменець В.А. Психологія творчості. – К., 1971. 

 
 

Ю.І. Калюжна 
 

Лекція 2.5. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ ШКІЛЬНОЮ МОЛОДДЮ 

 
Мета: ознайомити вчителів з особливостями вибору професії у 

шкільному віці; охарактеризувати основні етапи профорієнтаційної роботи у 
закладах освіти; стимулювати педагогів до опанування профдіагностичних 
методів та їх застосування у виховній роботі. 

 
Експрес-контроль: 
 
1. Які відмінності у професійному самовизначенні підлітків та юнацтва 

ви можете назвати? 
2. Які типові помилки при виборі професії виявляються у школярів? 
3. Для чого необхідна попередня професійна діагностика і як вона має 

здійснюватися? 
4. Які основні завдання професійної інформації у школі? 
5. Що таке професійна консультація, яка її основна мета? 
 
1. Сучасний стан суспільно-економічного розвитку в Україні передбачає 

необхідність підготовки у школі не лише освіченої, ерудованої особистості, 
а, перш за все, людини, яка здатна свідомо та відповідально здійснити 
професійний вибір. Саме тоді молодь має можливість визначити поле 
діяльності, відповідне здібностям та схильностям. Це дозволяє, з одного 
боку, досягти найвищої ефективності праці, а з іншого – забезпечити 
самореалізацію кожної особистості. 

Професійний вибір школяра залежить від розвитку деяких важливих 
психологічних утворень [2; 3; 7]. 

Першим з них є професійний інтерес, тобто внутрішній пізнавальний 
мотив, пов’язаний з освоєнням змісту професійної діяльності. Як правило, 
він полягає у тенденції до читання літератури, періодики, перегляду 
кінофільмів та телепередач про специфіку професій та людей праці. 
Професійні інтереси спостерігаються вже у дошкільному та молодшому 
шкільному віці, поглиблюються та стабілізуються у підлітків та 
старшокласників. Варто зазначити, що у молодших школярів професійні 
інтереси можуть не співвідноситись із усвідомленням власних здібностей, 
можливостей. Так, фізично слабенький хлопчик може обирати професію 
льотчика, а дівчинка, що не має досконалого музичного слуху, прагне бути 



 169

співачкою. Зрозуміло, що наявність лише професійного інтересу не може 
бути запорукою адекватного самовизначення школяра. 

Підлітковий вік, що є періодом формування самооціночного процесу, 
характеризується дедалі чіткішим співвідношенням інтересу до професії та 
уявлень про власні психологічні і фізичні якості. Включаючись до широкого 
спектру та позашкільних занять, у систему інтенсивних соціальних відносин 
з однолітками та дорослими, підліток вирізняє свої сильні та слабкі сторони, 
переваги і недоліки, формулює можливі перспективи професійного вибору. 
Для цього віку характерними є висловлювання: «Буду філологом, бо мені 
подобається література», «Хочу бути художником, бо маю високі оцінки з 
малювання». Таким чином, підлітки виявляють та усвідомлюють власні 
професійні схильності. 

Старший шкільний вік вирізняється тим, що молодь, окрім інтересів та 
схильностей, прагне перевірити свої можливості або безпосередньо у 
професійній діяльності (наприклад, допомогаючи батькам у сільгоспроботах) 
або в умовах, наближених до професійних (наприклад, доглядаючи 
дошкільників або організуючи їх дозвілля). Таким чином, у старшокласників 
формуються професійні наміри, що спираюься на практичні спроби молоді 
у майбутній діяльності у поєднанні з інтересами та нахилами. Це є 
найважливішим чинником у самовизначенні, бо обумовлює максимально 
усвідомлений вибір професії. Старшокласник може пояснювати його так: 
«Хочу бути вчителем історії, бо мене цікавить ця галузь знань, я маю високі 
оцінки з предмета, окрім того, займаюся в історичному гуртку, готую 
доповіді бесіди, вечори за цією тематикою, пишу дослідницьку наукову 
роботу з історії. Все це особисто мені подобається, а оточуючі добре 
відгукуються про мою діяльність. Отже, я вважаю, що зможу працювати 
викладачем історії». 

Як зазначають Б.А.Федоришин, Є.М.Павлютенков, Є.А.Климов т.ін., 
внаслідок поступового формування у часі професійних намірів у підлітків та 
старшокласників існують деякі відмінності при виборі професії [2; 3; 5]. 

По-перше, підлітки у більшості випадків точно вказують свою майбутню 
професію, тоді як старшокласники часто вагаються при цьому. Це 
обумовлено віддаленістю і невизначеністю ситуації вибору для підлітків і 
близькістю та відповідальністю вибору страшокласників. Тому зрозумілими 
стають проояви вагання і невпевненості юнаків як зворотний бік намагання 
зробити якомога досконаліший вибір. 

По-друге, основним мотивом професійного вибору підлітків є уявлення 
про себе у професійному образі («Я буду мати поважний вигляд за 
викладацькою кафедрою», «Мені личить військова форма» і т.п.). 
Старшокласники дедалі більше звертаються до самооціночних моментів 
власних психологічних якостей. 

По-третє, підлітки частіше, ніж старшокласники наполягають на одному 
кінцевому виборі («Буду тільки лікарем»). Старшокласники, як правило, 
вказують кілька варіантів («Якщо не вступлю до медінституту, щоб не 
втрачати часу, закінчу курси комп’ютерного навчання»). Це свідчить про 
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більшу реалістичність та прагматичність юнаків і їх уявлень про перебіг 
подальшого життя.  

 
2. Окрім вищевказаних особливостей, у школярів також можуть 

проявлявлятися типові труднощі при виборі професії. Як зазначає 
Т.М.Кабаченко, ускладнення у цьому процесі пов’язані з основними етапами 
професійного самовизначення [1].  

Розглянемо найбільш поширені серед них.  
На етапі постановки проблеми вибору професії, коли школяр вперше 

ставить собі питання «Ким бути?», можливі такі помилки: 
1) Перекладання проблеми професійного вибору на інших людей 

(найчастіше – на батьків). Є типовим для сімей, у яких застосовуються такі 
стилі виховання як авторитарний та гіперопіка. Дитина, звикаючи у багатьох 
випадках підкорятися батькам, вважає, що вони можуть правильно розв’язати 
і питання обрання професії. Згодом, уже опановуючи нав’язану 
спеціальність, юнак чи дівчина відчувають її невідповідність власним 
нахилам, що приводить до подальших непростих життєвих рішень і змін. 

2) Обрання професії може замінюватися вибором престижного 
навчального закладу. Так, учень, що має схильності до суспільно-історичних 
дисциплін, може віддати перевагу професії юриста перед педагогічними 
спеціальностями. Проте престижність фаху досить часто залежить від 
тимчасових суспільно-економічних обставин, а тому варто зважати на 
перспективу такого вибору. 

3) У сім’ях, де професії мають династійний характер, проблема вибору 
подальшого життєвого шляху може взагалі нівелюватися. Адже всім, 
здається, зрозуміло, що хлопчик у сім’ї, де дідусь і батько є військовими, теж 
має обрати цей фах. При цьому висувається багато аргументів: обізнаність із 
специфікою професії, можливість завжди отримати кваліфіковану допомогу з 
боку рідних тощо. При цьому і батьки, і сама дитина звертають недостатньо 
уваги на її здібності та схильності. 

На етапі отримання інформації про майбутню професію учнів 
найчастіше можуть спіткати такі помилки: 

1) Отримання інформації з недостовірних джерел (від знайомих, 
родичів і т.п.). Зрозуміло, що у процесі опанування професії можуть 
виявитися такі обставини, що приведуть до подальшої зміни сфери 
зайнятості. 

2) Недовіра до достовірної інформації, наявність негативних установок 
щодо каналів її отримання (преси, телепередач тощо). Юнаки, наприклад, 
можуть вважати, що ці дані мають тенденційний характер і не відображають 
життєвих реалій. 

3) Недостатнє знання термінології профорієнтаційної літератури (назв 
професій та спеціальностей). 

На етапі виявлення варіантів професійного шляху молоддю можна 
вирізнити такі типові помилки: 
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1) Ототжнення улюбленого шкільного предмета з майбутньою 
професією. Наприклад, потяг до математики і обрання професії вчителя 
математики не враховує специфіки саме педагогічної діяльності. 

2) Орієнтація при виборі професії на фах авторитетної особистості 
(«Хочу бути економістом як старший брат»). 

3) Вибір професії «за компанію» з товаришем. 
4) Орієнтація лише на привабливі чи романтичні сторони професії. 
5) Недооцінка чи переоцінка власних можливостей при обранні 

професійного шляху. 
Цілком очевидно, що школа не може залишатися осторонь 

розв’язування вищевказаних проблем молоді на шляху професійного 
самовизначення. Саме тому великого значення набувають профорієнтаційні 
заходи у закладах освіти. 

3. Професійна орієнтація – це науково обгрунтована система психолого-
педагогічних заходів, що має метою підготувати особистість до праці та 
надати їй допомогу у виборі професії відповідно до інтересів, нахилів і 
здібностей, та з урахуванням потреб ринку праці. Розглянемо основні етапи 
профорієнтаційної роботи з учнями, що здійснюються у сучасній школі. 

Для окреслення системи виховних заходів з дітьми, що мають різний 
ступінь сформованості професійних інтересів та намірів спочатку має 
здійснюватися попередня професійна діагностика. Найчастіше цей етап 
передбачає опитування у вигляді бесіди чи анкетування.  

Прикладом такої анкети є методика СІН, що розроблена під 
керівництвом Б.А.Федоришина [5]:  

Методика СІН (визначення спрямованості та інтересів учнів) 
Прізвище, ім’я, по батькові. 
Рік народження. 
Школа, клас. 
Домашня адреса. 
Дата. 
1.  Назвіть по одній професії за кожною сферою: 
а) Професії, де об’єктом роботи є люди 

________________________________ 
б) Професії, де об’єктом роботи є техніка 

______________________________ 
в) Професії, де об’єктом роботи є природа 

______________________________ 
г) Професії, де об’єктом роботи є знакова система 

_______________________ 
д) Професії, де об’єктом роботи є художній образ 

_______________________ 
2.  Уявіть, що у вас є найсприятливіші умови для вибору професії в 

будь-якій із вказаних сфер. Якій сфері ви віддали б перевагу? Обведіть 
кружечком відповідну букву: а, б, в, г, д. 
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3. Професії обраної вами сфери діяльності набуваються у різних 
навчальних закладах. Де ви хотіли б продовжити освіту, щоб оволодіти 
професією? 

Обведіть кружечком відповідний номер. 
1) у ПТУ; 
2) у технікумі (коледжі); 
3) у ВНЗ. 
4. Назвіть 2-3 навчальних предмети, знання яких необхідне для 

успішного оволодіння професією, яку ви хотіли б обрати 
 1)_______________________ 
 2)_______________________ 
 3)_______________________ 
5. Якщо у вас вже є рішення про вибір певної професії для себе, 

наскільки воно остаточне? Поставте оцінку за п’ятибальною шкалою: 
________________________________________________ 

6. Чи є у вас родичі або друзі, що працюють за обраною вами 
професією? 

Напишіть «так» чи «ні» __________________ 
7. Чи є у вас друзі, які мають намір обрати ту ж професію, що й ви?  
Напишіть «так» чи «ні» __________________ 
8. Яку професію ви вирішили обрати? _______________________ 

_______________________________ 
9. Що приваблює вас у ній? Обведіть кружечками відповідні номери або 

зробіть додатковий запис: 
1) Умови праці; 
2) Сам процес трудової діяльності; 
3) Висока матеріальна забезпеченість; 
4) Нові враження; 
5) Спокійна робота; 
6) Підвищена відповідальність; 
7) Самостійне прийняття рішень; 
8) Виникнення складних чи навіть небезпечних ситуацій; 
9) Контактування з людьми; 
10) Можливість творчої діяльності; 
11) Часті відрядження, поїздки; 
12) Можливість щось створювати своїми руками; 
13) Робота на свіжому повітрі; 
14) Романтична професія; 
15) Корисність продукту (результату роботи); 
16) Незалежність у роботі; 
17) Перспективність (професійне зростання); 
18) Близькість до місця проживання; 
19) ____________________________; 
20) ____________________________. 
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Після анкетування учнів педагог може визначити такі особливості 
професійного самовизначення: 

1. Чи знає школяр про основні сфери професійної діяльності та їх 
специфіку? 

2. Чи має реалістичні уявлення про шляхи здобування професії? 
3. Чи самостійне та остаточне його рішення про обрання професії? 
4. Які мотиви такого вибору (соціальні, пізнавальні, прагматичні чи інші)? 
Зрозуміло, що учні, які вагаються у виборі чи ще не замислювалися над 

ним, вимагають особливою уваги з боку шкільних психологів та педагогів. 
Саме вони потребують досконалої професійної інформації, яка б дозволила 
розібратися у різних аспектах і напрямках професійної діяльності, 
співставити їх з особистоими здібностями та інтересами та визначити сферу 
праці, найбільщ прийнятну для особистості. 

4. З метою професійної інформації Є.А.Климовим розроблено 
класифікацію професій та спеціальностей [2]. Її освоєння може 
здійснюватися у вигляді спеціально організованих лекцій, бесід, ділових ігр, 
екскурсій на виробництво тощо. 

Спочатку учнів знайомлять з типами професійної діяльності, що 
виділяються за предметом праці: 

• біономічні (людина-природа). Передбачають роботу з живими 
організмами та умовами їх існування (агроном, мікробіолог, лісник т.ін.). 

• технономічні (людина-техніка). Предметом праці є технічні об’єкти, 
речовини, матеріали, види енергії (слюсар, водій, інженер т.ін.). 

• соціономічні (людина-людина). Предметом праці є люди, групи, 
колективи (вчитель, лікар, продавець т.ін.). 

• сигнономічні (людина-знак). Пов’язані з знаками, цифрами, 
формулами, кодами, мовами (лінгвіст, програміст, бухгалтер). 

• артономічні (людина-художній образ). Передбачають роботу з 
образами або їх елементами (художник, актор, хореограф т.ін.). 

У межах кожного типу професій виділяють класи за метою професійної 
діяльності. До них, насамперед, відносяться: 

• гностичні, де метою є розпізнати, оцінити, класифікувати об’єкти 
(контролер ВТК, лікар-рентгенолог т.ін.). 

• перетворюючі, мета яких полягає у зміні стану об’єкта, його 
вдосконаленні, обслуговуванні чи переміщенні (агроном, водій, учитель т.ін.). 

• дослідницькі, що передбачають пошук нової інформації чи способів 
виконання дії (модел’єр одягу, композитор, льотчик-випробувач т.ін.). 

Окрім цього, професії поділяються на розділи за знаряддями праці: 
• професії ручної праці (масажист, вишивальниця, гончар т.ін.). 
• механізовані професії, що передбачають застосування технічних 

засобів, машин з ручним управлінням (водій, токар, шахтар т.ін.). 
• автоматизована праця (оператор енергосистеми чи станка з числовим 

управлінням). 
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• знаряддя праці можуть бути і функціональними, тобто включати в 
себе виразні форми мови і поведінки, еталони розв’язання теоретичних і 
практичних задач, алгоритми виконання дій (учитель, юрист, лікар т.ін.). 

Врешті, виділяють групи професій за умовами праці людини: 
• професії, що передбачають дію в умовах близьких до побутових 

(бухгалтер, продавець, бібліотекар т.ін.). 
• у несприятливих умовах на відкритому повітрі (муляр, лісник, двірник 

т.ін.); 
• у незвичайних умовах, тобто у повітрі, під землею, при незвичній 

температурі, у запиленому чи загазованому середовищі (пожежник, водолаз, 
шахтар т.ін.); 

• в умовах підвищеної моральної відповідальності за життя і здоров’я 
людей, збереження правопорядку чи матеріальних цінностей (вихователь, 
міліціонер, лікар т.ін.). 

Зрозуміло, що кожний різновид професійної діяльності вимагає 
окремого пояснення, ілюстрування, при нагоді – спеціалізованих екскурсій 
чи зустрічей з представниками професій. Але важливим є також момент 
інтегрування цих знань у єдину систему з метою всебічного вивчення 
подальшої праці. 

5. Велику роль у цьому процесі відіграє професійна консультація, що 
передбачає, з одного боку, поглиблену професійну діагностику якостей 
особистості, а з іншого – корекційний (розвивальний) аспект. 

Для поглибленої профдіагностики використовуються класичні 
методики, що добре зарекомендували себе у виховному процесі (методики 
ДДО, карта інтересів, КОС т. ін.) [3; 4; 5]. Результати досліджень 
аналізуються психологами, внаслідок чого встановлюється відповідність 
особистості учня обраній сфері професійної діяльності, розробляються і 
коректуються плани її освоєння та програма професійної підготовки. Так, 
учень, що обирає професію вчителя, має усвідомлювати, що вона водночас є 
соціономічною, перетворюючою, передбачає використання функціональних 
знарядь праці в умовах підвищеної моральної відповідальності. Школяра 
підводять до розуміння того, що професія висуває низку вимог до діяльності 
вчителя, а саме: 

• наявності комунікативних, організаторських, мовних здібностей та 
нахилів; 

• активності, прагнення включитися у процес навчання та виховання 
дітей; 

• такту, витримки у поведінці, практичних навичок взаємодії з іншими; 
• самокритичності, саморегуляції, внутрішнього локусу контролю дій. 
Психолог має окреслити деякі основні аспекти підготовки учня до 

майбутньої професії, а саме: 
• формування готовності до освоєння професійної діяльності з 

урахуванням факторів її вибору, інформованості учня; 
• обговорення психологічної ціни (складності чи легкості) та основних 

шляхів освоєння професії; 
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• надання допомоги у саморозвитку учня на шляху до обраної професії, 
що включає пояснення можливостей підготовки до неї у шкільних та 
позашкільних видах діяльності, складання перспективного плану 
самопідготовки та самоперевірки на цьому шляху. Консультативна робота 
передбачає також періодичне підведення підсумків підготовки учня до 
майбутньої професії. 

У цілому ж діагностична, інформаційна та консультативна діяльність 
шкільних психологів і педагогів у напрямку професійної орієнтації шкільної 
молоді створює надійну основу для її самовизначення та ефективної 
самореалізації у плідній праці. 

 
Тести та завдання для самостійної роботи: 

1.  Поясніть значення професійних намірів при виборі професії. 
2.  Які заходи можуть допомогти школярам у позбавленні від помилок 

при професійному виборі? 
3. Які методи психологічного вивчення особистості застосовуються на 

етапі попередньої професійної діагностики: 
а) тест; 
б) анкета; 
в) експеримент; 
г) бесіда. 
4. Які критерії класифікації професій за Є.А.Климовим Ви знаєте? 
5. Які основні компоненти профконсультативної роботи Ви можете 

назвати? 
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О.О. Новак  
 

Лекція 2.6. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ 
ЧИННИКІВ ОЦІНКИ ДИДАКТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Експрес-контроль: 
 
1. Що вивчає дидактика? 
2. Що означає «особистісно зорієнтоване навчання»? У чому 

проявляються його характерні риси?  
3. Поясність зміст понять: «об’єкт-суб’єктні» та «суб’єкт-суб’єктні 

відносини». 
4. Що розкриває поняття «основні компоненти навчальної діяльності»? 

Назвіть ці компоненти. 
5.  Розкрийте зміст понять «психологічні новоутворення», «зона 

найближчого розвитку», «навчальність». 
6. Для чого вчителю необхідно вивчати педагогічну психологію?  
 
Потреба у комплексній оцінці ефективності дидактичного процесу 

існувала завжди, а разом із зміною цілей освіти – від передачі знань, 
формування пізнавальної самостійності – до розвитку особистості школяра, 
стала особливо актуальною.  

Нині треба констатувати, що науково-методичне забезпечення та 
практична реалізація оцінювання дидактичного процесу в рамках 
проголошеної стратегії на розвиток особистісно зорієнтованої освіти до 
цього часу залишаються недостатньо наближеними до школи.  

Представимо психологічний погляд на цю проблему та можливі шляхи її 
розв’язання, попередньо розглянувши деякі поняття категоріального апарату 
педагогіки, що розкривають сутність поняття «дидактика» у контексті 
визначеної проблеми.  

Дидактика – це галузь педагогіки, що розробляє наукові основи 
навчання та освіти. Її предметом є системи навчання, або дидактичні 
системи, – упорядковані системи цілей, змісту, форм і методів і засобів 
навчання.  

Сутність і принципи дидактики відображає логічний ланцюг: 
«закономірність» – «теорія навчання» – «принцип» – «форма» – «метод» – 
«прийом» – «засіб». Ця система функціонує у взаємній діяльності вчителя та 
учнів, у ході якої відбувається засвоєння знань і способів дій, розвиток 
індивідуальних здібностей учнів.  

Дидактичний (навчальний) процес вважається цілісним тоді, коли він 
забезпечує гармонійну реалізацію всіх своїх функцій (розвиток, навчання, 
виховання) [10]. Ефективність дидактичного процесу визначається 
співвідношенням існуючого результату і норми бажаного, витрат і вкладень 
[5, с. 50]. 
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Завдання школи – забезпечити послідовність і систематичність навчання 
та учіння школярів як двох різних форм процесу соціалізації, засвоєння 
культурно-історичних цінностей суспільства. Процес навчання та виховання, 
побудований на принципах дидактики, виступає в якості посередника між 
дитиною та «дорослим світом» із усією сукупністю набутих світом до цього 
часу знань. Зміст і форми процесу навчання та виховання покликані створити 
образ «ідеального світу» (Д.Б.Ельконін), який максимально повно і 
гармонійно (безконфліктно) відображає «реальний світ» у свідомості учнів. У 
такому разі створюються умови для подолання основного протиріччя 
розвитку сучасної дитини (кризи дитинства) – неузгодженості предметно-
змістовної та особистісно-смислової сторони людської діяльності.  

Характеристикою «реального світу» є не тільки необхідний для 
засвоєння набір певних знань, умінь і навичок, що визначають успішність 
людини у житті, а й динамізм розвитку самого світу, який призводить до 
постійного оновлення, створення нових знань, умінь і навичок. Так як деякі 
знання мають здатність швидко старіти (як природничо-математичні, 
технічні, так і гуманітарні), в умовах сучасного навчально-виховного процесу 
мова йде про врахування і опору на власну психічну активність дитини та 
розвиток специфічних рис особистості (способів пізнавальної діяльності), що 
забезпечували б її здатність до самостійного навчання та опанування новими 
видами діяльності протягом усього життя. Це відповідає завданню 
формування ключових компетентностей в учня ХХІ століття.  

Серед останніх виділяють: соціальні, полікультурні, комунікативні, 
інформаційні, саморозвитку та самоосвіти, а також компетентності, що 
реалізуються у прагненні та здатності до раціональної, продуктивної творчої 
діяльності. Щоб досягти цієї мети, навчально-виховний заклад має 
створювати такі умови для збереження природної здатності дитини до 
саморозвитку (В.О.Сухомлинський, А.Маслоу, В.Франкл, К.Роджерс, 
Дж.Дьюі і т.д.), що розвивали б відповідні особистісні характеристики та 
надавали їм необхідних специфічних якостей.  

Дослідження природи психічної активності дитини, механізмів її 
становлення, особливостей прояву у різних видах діяльності найбільш повно 
відображені у культурно-історичному та діяльнісному підходах 
(Л.С.Виготський, О.М.Леонтьев, С.Л.Рубінштейн), що визначили основні 
принципи взаємозв’язку навчання і психічного розвитку, єдність свідомості 
та діяльності, суспільного та індивідуального.  

Спираючись на цю теоретичну основу, педагогічна психологія 
оголосила і практично реалізувала положення про те, що учень має стати 
суб’єктом навчання. Це визначило її базисне положення серед педагогічних 
наук, забезпечило тісний зв’язок із дидактикою, методикою, практикою 
навчання і виховання.  

Положення про те, що навчання має вести за собою розвиток 
особистості, перетворилося у парадигму особистісно зорієнтованого 
навчання. 
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Загальнометодологічна теорія діяльності породила цілу низку 
досліджень у галузі гуманістичної психології та педагогіки (Г.О.Балл, 
І.Д.Бех, Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов, С.У.Гончаренко, О.К.Дусавицький, 
Г.С.Костюк, В.Ф.Моргун, В.Р.Ільченко, О.М.Пєхота, С.І.Подмазін, 
В.В.Рибалка, В.А.Семиченко, І.С.Якиманська та багато інших). На практиці 
це призвело до створення та впровадження у шкільну практику нових 
технологій навчання і виховання: розвивального навчання, навчання у 
співпраці, проектування, моделювання, різнорівневого, проблемного, 
дослідницького, інтегрованого навчання, діалог культур, Інтернет-технологій 
тощо [6, с. 51]. 

Спільним для них є сприйняття учня як суб’єкта власної діяльності, 
становлення якого, як зазначав С.Л.Рубінштейн, відбувається одночасно на 
двох рівнях: теоретичному (що я знаю про світ, який я) та практичному (як я 
проявляю себе стосовно світу речей та людей).  

При побудові дидактичної системи проблемно-розвивального навчання 
принципово важливо розділяти поняття «навчання» і «учіння». На думку 
І.С.Якиманської, під навчанням слід розуміти систему педагогічних впливів, 
спрямованих на присвоєння дитиною нормативних зразків у пізнанні та 
поведінці, що створені суспільством. Учіння – це складний процес переробки 
(переосмислення) власного досвіду, його зміни під впливом навчання, 
формування психічних новоутворень – когнітивних, операційних, 
мотиваційних [9, с.70].  

Згідно з теорією навчальної діяльності, не будь-який вид навчання 
впливає на розвиток особистості, а лише той, що пов’язаний із засвоєнням 
знань та умінь у формі специфічної діяльності, що завжди пов’язана із 
творчим опануванням дійсності [1, с. 33]. У цьому разі дитина від позиції 
школяра переходить до позиції учня – суб’єкта діяльності, який змінює і 
вдосконалює самого себе у процесі навчальної діяльності (В.В.Давидов, 
І.В.Дубровіна). У такий спосіб нові знання для дитини набувають 
особистісного змісту (І.С.Якиманська).  

Реалізація позиції учня як суб’єкта навчальної діяльності по-різному 
виражена у різних дидактичних системах. Так, у розвивальному навчанні 
суб’єктність учня виступає як здатність відновити зміст, шлях, метод 
наукового (теоретичного) пізнання. Це сприяє формуванню головних 
психічних новоутворень і, насамперед, основ теоретичного мислення, 
спрямованого на розкриття закономірностей розвитку предметів. Оволодіння 
навчальними діями, за допомогою яких розв’язуються навчальні задачі, 
формує у дитини уміння і бажання вчитися, такі якості, як рефлексія, 
самостійність, ініціативність, відповідальність тощо [1, с.72-73]. За еталон 
розвитку приймаються показники, що характеризують теоретичне мислення: 
рефлективність, цілепокладання, планування, вміння діяти у внутрішньому 
плані, обмінюватися продуктами пізнання. В освітній програмі «Довкілля» 
суб’єктна позиція учня реалізується у процесі творчого створення ним 
власного образу природи, світу, побудованого на основі принципу цілісності 
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знань. Інтеграція знань формує цілісну природничо-наукову картину світу 
дитини, що покладається в основу її світогляду та світосприйняття [3].  

Виділимо ще один психологічний аспект розвивальної дидактичної 
системи, що тісно пов’язаний із поняттям «зони найближчого розвитку» 
(Л.С.Виготський) – потенційні можливості дитини, які перетворюються в 
актуальні за умови допомоги дорослого. Мова йде про створення 
розвивального навчального середовища як спеціально організованого 
простору для освоєння різних видів і форм людської діяльності, у якому 
учень оволодіває новими знаннями, досвідом спілкування, взаємодії через 
активність, самоствердження, самоактуалізацію, вибір індивідуальної 
траєкторії навчання, створення умов для творчості [6, с. 55-56]. У концепції 
оцінки дидактичного процесу, запропонованій П.І.Матвієнком [5], ці умови 
відображає показник «навчальне середовище».  

Із поняттям «зона найближчого розвитку» певною мірою пов’язаний 
показник «навчальність» (рос. – «обучаемость»). Як характеристика 
можливостей особистісного розвитку людини є надзвичайно важливим, але 
водночас і надзвичайно складним для емпіричного вимірювання. На думку 
П.І. Матвієнка, під терміном «навчальність» слід розуміти «здатність учня 
сприймати навчальний матеріал, перетворювати його на особистісно значимі 
знання, уміння» [там само, с. 60]. Характеристиками навчальності є рівень 
загальної підготовки учнів, здатність до оволодіння визначеним навчальним 
матеріалом, загальні здібності до навчально-пізнавальної діяльності. До 
найважливіших компонентів цього відносять: 1) потенційні можливості учня; 
2) фонд діючих знань; 3) узагальненість мислення (розумового процесу); 4) 
темпи просування у навчанні (засвоєння знань, умінь, навичок) [там само, с. 
59-60].  

За З.І.Калмиковою, навчальність – це сукупність (ансамбль) 
інтелектуальних властивостей людини, від яких – за наявності і відносній 
рівності інших необхідних умов (початкового мінімуму знань, позитивного 
ставлення до учіння тощо) – залежить продуктивність навчальної діяльності. 
Такими властивостями є: 

1. Узагальненість розумової діяльності – її спрямованість на 
абстрагування і узагальнення суттєвого у матеріалі («ядро навчальності»). 

2. Усвідомленість мислення, що визначається співвідношенням його 
практичної і словесно-логічної сторін (адекватний практичним діям 
словесний звіт). 

2. Гнучкість розумової діяльності (здатність перебудувати звичні дії, 
якщо вони перестають відповідати вимогам оточуючого світу, що 
змінюється. Вона проявляється в оригінальності підходу у аналізі ситуації, 
подоланні бар’єру «минулого досвіду»). 

3. Стійкість розумової діяльності (відображає доцільну, що відповідає 
вимогам дійсності, затримку на вже виділених істотних ознаках 
розглядуваної ситуації, утримування їх в умі та актуалізацію у відповідних 
умовах). 

4. Самостійність мислення, його сприйнятливість до допомоги [8]. 
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Кількісним сумарним показником навчальності З.І.Калмикова вважає 
економічність мислення – легкість, мінімальність довжини шляху до 
досягнення мети, до засвоєння нових знань. 

Аналіз психологічних механізмів, що забезпечують процес учіння 
дитини (і визначають ефективність) у деяких розвивальних дидактичних 
системах, дозволяє виділити відповідні психологічні новоутворення, 
здатності та характеристики особистості: 

• рефлексивність, цілепокладання, планування, уміння діяти у 
внутрішньому плані, пошук невистачаючого елемента, мотивація, здатність 
до співпраці, особливості спостереження, мислення, практичних дій з 
виготовлення заданого предмета, моральність, творчість [1];  

• структура і зміст життєвих цілей, динаміка розвитку інтересів 
(широта, зміст, стійкість, зв’язок із вибором професії), становлення ідеалів 
(зміст і структура), характер міжособистісних стосунків, рефлексія, 
самооцінка, мотивація [2]; 

• цілісність знань, рефлексія, екологічність (біоцентричність) та 
гнучкість мислення, мотивація навчання, якість знань (глибина, системність), 
індекс соціальної зрілості [3]; 

• складові фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку, 
зміст яких, серед інших, становлять: соціальна активність учнів за основними 
видами діяльності, соціально-комунікативний розвиток учнів класу 
(соціометрія), ціннісні орієнтації у сфері спілкування, ціннісні пріоритети, 
вади особистісного розвитку, ставлення батьків, розумовий розвиток [4, 7]; 

• характер організації навчальної діяльності учня: якими змістовними 
ознаками користується, як обробляє матеріал, стійкість у виборі способів 
діяльності; збагачення досвідом творчості, формування механізму 
самоорганізації та самореалізації особистості [9]; 

• мотивація, навчальність [5]. 
Виходячи з вищевикладеного, залежність від теоретичної концепції того 

чи іншого дослідника визначає свій, специфічний набір психологічних 
чинників, спрямованих на визначення ефективності дидактичного процесу. В 
рамках даної роботи ми не виходили на рівень метапозиції, прагнучи 
виділити загальнодидактичні психологічні чинники, хоча наукові 
дослідження у цьому плані існують [1, 2, 5]. Згідно з теорією навчальної 
діяльності (В.В.Давидов), в учня протягом перших років навчання мають 
бути сформовані основні компоненти навчальної діяльності: пізнавальний 
інтерес, цілепокладання, навчальні дії, дії контролю, дії оцінки. Без 
достатнього рівня сформованості цих компонентів процес навчання набуває 
своїх найгірших ознак (симптомів), які можна спостерігати: учні не 
проявляють пізнавальної активності, здатні лише заучити і відтворити 
інформацію, мотивовані на навчання тільки заради оцінки, мають низьку 
успішність тощо. Ці та інші прояви є наслідками того, що процес навчання і 
розвитку дитини втрачає свою цілісність: навчання (як збільшення кількості 
знань) локалізується у рамках школи, розвиток (особистості) – у 
позашкільній сфері. 
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Очевидно, що кожна дидактична система може мати поряд із загальними 
певний набір власних вимірників. Важливо лише, щоб педагоги, котрі 
працюють у межах конкретної особистісно зорієнтованої дидактичної 
системи, могли дати чітку відповідь на принципові запитання:  

1. Що треба формувати і розвивати, коли мова йде про розвиток 
особистості? 

2. Які засоби використовуються в рамках даної дидактичної системи для 
розвитку тих чи інших психологічних новоутворень, компонентів учбової 
діяльності?  

3. За допомогою якої системи методик можна визначити рівні розвитку 
відповідних психологічних новоутворень, компонентів навчальної 
діяльності?  

Значення тісної співпраці всіх ланок системи освіти, роль у цьому 
процесі психологічної служби (з урахуванням наукового, організаційного, 
прикладного та практичного напрямків її діяльності) важко переоцінити. 
Сподіваємось, це питання недалекої перспективи. 
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О.О.Новак  
 

Лекція 2.7. ПСИХОДІАГНОСТИКА І СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ 

 
Мета: систематизувати поняття “соціально-психологічна 

компетентність” особиситості, детально розглянути її складову – вміння та 
навички соціальної перцепції; сформувати у слухачів поняття комплексного 
підходу до вивчення особистості учня з урахуванням теоретичних і 
практичних аспектів проведення психодіагностичного дослідження; 
розширити діапазон можливостей соціальної перцепції за рахунок 
ознайомлення з поняттям “акцентуації характеру” особистості. 

 
Експрес-контроль: 
 
1. Як Ви розумієте поняття “соціально-психологічна компетентнтність 

особистості”? 
2. Що розуміють під поняттям “учительська психодіагностика”? 
3. Назвати етапи проведення психодіагностичного дослідження, вимоги 

до нього. 
4. Які методи учительської психодіагностики Ви знаєте? 
5. Які, на Вашу думку, елементи психодіагностики є ключовими для 

визначення психологічного стану першокласника (учня 5-го класу)? 
6. Визначте характер знань, якими потрібно володіти для складення 

психологічної характеристики учнів 5-11класів.  
7. Що означає поняття “толерантна особистість”? 
8. Що таке «акцентуації характеру»? Назвіть основні типи акцентуацій 

характеру. 
9. Як учитель може практично використати свої знання про акцентуації 

характеру? 
 
Теоретичний аналіз існуючих наукових уявлень про феномен 

комунікативної компетентності дозволяє створити модель соціально-
психологічної компетентності особистості та використати її для вивчення 
ефективності роботи педагога в навчально-виховному процесі. 

Під соціально-психологічною компетентністю розуміють здатність 
індивіда ефективно взаємодіяти з іншими людьми, що проявляється в 
системі внутрішніх ресурсів, якими володіє індивід як суб’єкт соціальної 
взаємодії. 

Розвиток соціально-психологічної компетентності визначається 
досвідом спілкування, участю в міжособистісних відносинах. 

І. Модель соціально-психологічної компетентності складається з 
наступних блоків: 

1. Комунікативне ядро особистості включає в себе: 
• спрямованість у спілкуванні; 
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• основні мотиваційні установки; 
• нормативні орієнтації; 
• актуальні соціальні потреби особистості. 
Воно проявляється в таких конкретних характеристиках: 
• прагненні зрозуміти іншого; 
• установці на партнера по спілкуванню; 
• активній соціально-психологічній позиції; 
• відкритості новому соціальному досвіду тощо. 
Склад комунікативного ядра індивіда визначає тенденції, пріоритети у 

спілкуванні в усіх його аспектах: відображенні, ставленні та дії. 
2. Знання та досвід у сфері соціальної взаємодії. 
Знання та досвід виступають як своєрідна “внутрішня енциклопедія”. 

Використання чи не використання їх індивідом в своїй соціальній практиці 
залежить від таких критеріїв, як суб’єктивне значення та емоційна 
насиченість. 

3. Комунікативні здібності. До цього блоку входять: 
• емоційна сенситивність; 
• здатність до співчуття; 
• здатність до децентрації; 
• толерантність до негативних соціальних впливів тощо. 
Комунікативні можливості визначають, з одного боку, обмеження, а з 

іншого – максимальні досягнення в спілкуванні для конкретної людини на 
певному етапі її розвитку, життєвого шляху. 

4. Уміння та навички у сфері соціальної взаємодії. Це технологічні 
ресурси спілкування, інструменти, якими володіє і вміє користуватися 
людина. Вони можуть бути пов’язані переважно з інформаційною, 
емоційною чи практичною стороною спілкування, а можуть поєднувати в 
собі і дві, і три разом. 

Уміння і навички соціальної перцепції охоплюють емоційний та 
інформаційний аспекти спілкування. До них відносять: 

• уміння і навички сприйняття соціальних об’єктів, у тому числі 
навички рефлексії, як соціальної перцепції по відношенню до самого себе; 

• уміння і навички оцінки і аналізу міжособистісних ситуацій. 
Уміння і навички в області експресії пов’язані з цілою низкою 

можливостей індивіда для вираження власних думок, почуттів, станів. 
Уміння і навички дії в різних міжособистісних ситуаціях включають 

уміння: 
• спілкуватися в різних статусно-рольових позиціях; 
• викликати симпатію; 
• бути лідером; 
• працювати в команді; 
• встановлювати взаємовідносин; 
• діяти в конфліктній ситуації; 
• регулювати емоційну сферу тощо. 
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5. Стереотипи та звички в соціальній поведінці та сприйнятті. Це 
область “автоматизмів”, яких людина набуває в процесі життя. Вони, з 
одного боку, полегшують соціальну поведінку, економлячи нервово-психічні 
затрати, з іншого – наявність стереотипів і звичок робить людину негнучкою, 
ригідною, менш здатною до засвоєння нового соціального досвіду.  

Дана модель охоплює широкий спектр комунікативних взаємодій, у ході 
яких від учителя, – складового елемента взаємодії, у значній мірі залежить 
ефективність педагогічного процесу. Аналіз змісту та особливостей кожного 
з визначених блоків моделі дозволяє дослідити рівень розвитку соціально-
психологічної компетентності вчителя, виділити ті індивідуальні риси в 
поведінці індивіда, що визначатимуть його успіх у практичній діяльності.  

ІІ. Уміння і навички соціальної перцепції як основа учительської 
психодіагностики  

П’ять блоків допомагають визначають рівень володіння спілкуванням як 
багаторівневим процесом. Побудована модель дозволяє досить повно 
описати соціально-психологічну компетентність учителя, причому як у 
теоретичному, так і, що особливо важливо, у практичному аспектах. 

Четвертий блок визначає вміння і навички соціальної взаємодії, в тому 
числі вміння і навички в області соціальної перцепції, що в широкому 
розумінні – діагностика навколишніх процесів, міжособистісних ситуацій, 
об’єктів, самого себе.  

Точність і широта соціальної перцепції у великій мірі визначають 
характер спілкування: від того, що і як буде сприйнято, будуть залежати і 
відповідні дії самого суб’єкта.  

Л.А.Петровська, розглядаючи це питання, підкреслює, що 
“вдосконалення спілкування неминуче починається з роботи на соціально-
перцептивному рівні”. 

Спілкування між учителем та учнями особливе. В його процесі педагог 
вирішує свої специфічні завдання: навчити і виховати дитину, розвинути її 
задатки і здібності, створити умови для розвитку цілісної особистості. 
К.Д.Ушинський наголошував: “Якщо педагогіка хоче виховувати людину у 
всіх відношеннях, вона повинна спочатку пізнати її в усіх відношеннях”. Але 
варто зазначити, що вчителі по-різному усвідомлюють для себе важливість 
цього компоненту педагогічної майстерності. Так, у дослідженнях 
С.В.Кондратьєвої показано, що за показником рівня соціальної перцепції 
можна розрізнити успішних і неуспішних педагогів. Так, в успішних 
педагогів уявлення про можливі типи учнів-відмінників, ”середнячків” та 
відстаючих набагато об’ємніше (ширше), ніж у неуспішних учителів. 
Учителі-майстри розрізняють відстаючих, причиною неуспішності котрих 
можуть бути: 1) недоліки в пізнавальній сфері – неуважність, слабка пам’ять, 
несформованість до потрібного рівня мислительних операцій, прогалини в 
знаннях тощо; 2) недоліки в емоційній сфері – велика заторможеність, 
надмірна збуджуваність тощо; 3) недоліки вольової сфери; 4) слабкий 
розвиток інтегральних особистісних якостей – пізнавальних інтересів, 
самостійності, відповідальності тощо; 5) одночасне поєднання низки 
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недоліків. У той же час більшість неуспішних учителів виділяли тільки два 
типи невстигаючих – “ледарів” та “тупих” [10].  

У залежності від можливостей “бачити” проблеми своїх учнів, учителі 
по-різному будують з ними свої відносини. Так, успішні педагоги в своїй 
роботі з учнями використовують до 43-х різноманітних прийомів виховного 
впливу, неуспішні – тільки 17-19. Відповідно спектр прийомів, що викорис-
товують учителі в своїй роботі, у перших виявився набагато ширше та 
різноманітніше. А коли в цих “наборах” деякі з них співпадали, частота їх 
застосування була неоднаковою. Наприклад, такий прийом виховного 
впливу, як догана (критика) при всіх у гострій, а іноді й у грубій формі, 
слабкі керівники використовували у шість разів частіше, ніж сильні; частота 
застосування погрози серед інших заходів впливу у слабких керівників була 
на 7-му місці, у сильних – на 13-му. Нотацій успішні керівники не читали 
зовсім, а слабкі ними просто зловживали [3, 109-110].  

За спостереженнями О.О.Бодальова, у “слабких” працівників, професія 
котрих пов’язана з людьми, класифікація типів людей, що склалася за 
досвідом, відрізняється вузькістю, шаблонністю. Такі люди, вступаючи у 
спілкування з конкретними особами, намагаючись оцінити їх, дають їм 
шаблонні, стереотипні оцінки і так само стереотипно ведуть себе з ними. 

Про взаємозв’язок між успішністю в роботі та розвитком умінь і 
навичок соціальної перцепції неодноразово наголошував і Ю.З.Гільбух. У 
одному з досліджень, що проводилося під його керівництвом, було 
поставлено за мету визначити ставлення вчителів до реалізації навчальних 
здібностей своїх учнів. У залежності від ставлення до дітей з відхиленнями 
від індивідуального оптимуму навчальної діяльності, вчителів було поділено 
на три групи. 

Першу групу (24%) становили вчителі, які добре знають індивідуальні 
особливості дітей, обізнані з факторами, що перешкоджають повній 
реалізації їх здібностей, працюють у контакті з батьками. Характерною 
рисою цієї групи є певне невдоволення своєю роботою щодо реалізації 
здібностей “середніх” учнів і тих, хто добре вчиться. 

До другої групи (35%) ввійшли вчителі, які на відміну від учителів 1-ї 
групи вважають, що вони роблять усе можливе, щоб учнів, що не реалізують 
повністю свої здібності, в їхньому класі не було. Але це не відповідало 
дійсності – якихось спеціальних прийомів індивідуального підходу до дітей 
цієї категорії вони не застосовували, з батьками не співпрацювали, 
вважаючи, що на це розраховувати не доводиться.  

Третю, найчисленнішу групу вчителів (41%), становили ті, хто 
неспроможний усвідомити саму проблему боротьби з відхиленнями від 
індивідуального оптимуму навчальної діяльності, не проводить роботи, 
спрямованої на повну реалізацію здібностей дітей [7, 61-62].  

Таким чином, не тільки рівень соціальної перцепції є одним із 
показників, що визначають професійну компетентність учителя, а також і 
рефлексія (здатність усвідомлювати свої стани, себе), як соціальна перцепція 
самого себе. 
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Проведення психодіагностики: вимоги, етапи, методи 
У широкому значенні термін “психодіагностика” означає не тільки 

встановлення психологічного діагнозу (тобто пізнання психічної 
індивідуальності) учня, а й систему корекційних чи розвивальних заходів. 
Психологічний діагноз як характеристика, проникнення в суть даної 
індивідуальності здійснюється через виділення її з якоїсь множини і 
віднесення до більш чи менш вузької категорії (типу) людей чи груп.  

Встановлення психологічного діагнозу проводиться відповідно певним 
вимогам, що визначаються, з одного боку, загальнопсихологічними 
принципами, а з іншого – конкретними умовами навчально-виховного 
процесу [18]: 

1. Психодіагностика має бути спрямована на вивчення особливостей 
процесу психічного розвитку кожного учня. 

2. Оцінка результатів діагностики проводиться не шляхом порівняння 
того чи іншого параметра з певними нормами чи середніми величинами, а, 
головним чином, шляхом порівняння його із результатами попередніх 
діагностичних перевірок того ж учня з метою вивчення особливостей його 
розвитку. 

3. Дослідження психічного розвитку учня проводиться протягом усіх 
років його навчання. 

4. Діагностика повинна визначати не тільки наявний, актуальний рівень 
розвитку тієї чи іншої індивідуальної особливості, а проводитися з 
урахуванням “зони найближчого розвитку” (перспектив розвитку школяра, 
котрих він може досягти за умови співробітництва з дорослими). 

5. Рівень розвитку визначається відповідно до змісту діяльності дитини. 
Процес розвитку повинен розглядатися як зміна якісно нових етапів 
розвитку психіки дитини з урахуванням вікових особливостей .  

6. Вивчення особистості школярів та учнівських колективів важливе не 
саме по собі. Воно завжди має бути спрямоване на вирішення конкретної 
педагогічної задачі. 

7. У роботі користуватися принципом педагогічного оптимізму. Бачити в 
дитині позитивні риси і спиратися на них. 

8. Оскільки навчання та виховання повинні носити комплексний 
характер, до психологічного вивчення особистості школярів та їх колективів 
застосовується комплексний підхід, тобто дослідження повинно охоплювати 
всі основні сторони психічного розвитку учнів. 

9. Виходячи з того, що вивчення індивідуальних особливостей має 
здійснюватися із урахуванням вікових особливостей, експериментальні 
завдання повинні пропонуватися у доступній формі для кожної вікової групи. 

10. Вивчення психічного розвитку, як правило, повинно проводитися у 
природних умовах навчально-виховного процесу. 

11. Діагностика повинна охоплювати всіх учнів без виключення і 
проводитися систематично шляхом проведення через заплановані терміни 
діагностичних зрізів за кожним з параметрів психічного розвитку. 
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Усю різноманітність завдань, які доводиться розв’язувати вчителю 
відповідно до даної мети, поділяють за двома основними ознаками. 

Перша – обсяг діапазону. Якщо діагноз охоплює психічну 
індивідуальність учня в цілому, то говорять про цілісний діагноз. Якщо 
предметом аналізу є якась одна або кілька окремих рис індивідуальності, 
такий діагноз називають частковим. Друга ознака – час, протягом якого 
формується і діє даний діагноз. За цією ознакою психодіагностика також 
поділяється на два типи: оперативну і довгочасну [5, 46-47]. 

При встановленні діагнозу необхідно вміти виділити психологічну 
проблему, правильно задати запитання, отримати інформацію від учителів, 
класного керівника, батьків, учнів тощо, проаналізувати всю інформацію та 
сформувати висновок. 

Процедура встановлення психологічного діагнозу досить складна і 
розроблена ще не повністю. Психологи, як правило, у своїй практиці 
дотримуються наступних етапів діагностично-корекційної роботи: 1) 
вивчення практичного запитання; 2) формулювання психологічної проблеми; 
3) висунення гіпотез щодо причин даної поведінки; 4) вибір методів 
дослідження; 5) збір даних; 6) формулювання психологічного діагнозу, який 
обов’язково повинен містити і прогноз подальшого розвитку дитини. 
Причому прогноз робиться у двох напрямках: при умові, якщо з дитиною 
буде проведена необхідна робота, і при умові, якщо такої роботи з дитиною 
своєчасно проведено не буде; 7) розробка рекомендацій, програми 
психокорекційної чи розвивальної роботи з учнями; 8) здійснення цієї 
програми; 9) контроль за її виконанням [15, 32]. 

Якими ж методами користується вчитель для вивчення психологічних 
особливостей дитини? Зрозуміло, що використання складних психодіагнос-
тичних методик потребує достатнього рівня професійної підготовки, 
кваліфікації, а також займає певний час, якого у вчителя завжди обмаль. 
Тому серед доступних йому методів психодіагностики можна назвати:  

Спостереження (поведінка, усні відповіді біля дошки тощо). 
Анкетування (вивчення фактів, характеристик оточуючих людей, явищ, 

міркувань, намірів школярів).  
Бесіди (з учнями, їх батьками, вчителями тощо). 
Аналіз продуктів діяльності (зошити з контрольними роботами чи 

творами, малюнки, поробки тощо). 
Тести (у межах компетентності педагога). 
Експериментальні методи (цілеспрямоване моделювання певних 

міжособистісних ситуацій, в яких створюються оптимальні умови для 
прояву, вивчення і розвитку виділених у даному дослідженні індивідуальних 
особливостей).  

Оскільки за обсягом цієї роботи неможливо врахувати всі аспекти 
багатопланової учительської психодіагностики, зупинимося на розгляді 
питань, пов’язаних із діагностикою особистості учня, залишивши поза 
увагою вивчення учнівських колективів.  
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Психодіагностика в роботі вчителів молодшої школи 
Перед учителем початкової школи вже у першому класі стоїть завдання 

визначити психологічний стан дитини, її готовність до школи, намітити 
програму розвивальних або корекційних заходів. 

Готовність дитини до школи визначають за трьома основними 
компонентами: 

Особистісна готовність: 
• формування нової соціальної ролі – позиції школяра, що має коло 

прав і обов’язків; 
• наявність навчальної мотивації; 
• достатній рівень розвитку емоційної сфери, в першу чергу емоційної  
• стійкості. 
Інтелектуальна готовність: 
• диференційоване сприйняття; 
• аналітичне мислення (здатність виділяти основні ознаки та зв’язки 

між  
• явищами, здатність відтворювати зразок); 
• раціональний підхід до дійсності (послаблення ролі фантазії); 
• логічне запам’ятовування; 
• цікавість до знань, процесу їх отримання за рахунок додаткових 

зусиль; 
• оволодіння на слух розмовною мовою і здатність до розуміння та  
• використання символів; 
• розвиток тонких рухів руки та зорово-рухової координації. 
Соціально-психологічна готовність (формування якостей, необхідних 

для спілкування з іншими дітьми, вчителями): 
• потреба у спілкуванні з іншими; 
• уміння підпорядковуватися інтересам та звичаям дитячої групи; 
• уміння взаємодіяти спільно з іншими, вміння поступатися та 

захищатися. 
На думку М.М.Безруких та С.П.Єфимової, при складанні психолого-

педагогічної характеристики першокласника слід звернути увагу на наступні 
моменти [4]: 

1. Особливості особистості дитини, її поведінка в дитячому колективі: 
взаємовідносини з дітьми, характеристика нічного та денного сну, навички 
охайності. 

2. Працездатність під час занять (працює цілеспрямовано під час усього 
заняття, швидко відволікається, неуважна, надмірно збуджена, швидко 
стомлюється, займається сторонніми справами). 

3. Стан і характер пам’яті (гарна, погана; зорова, слухова чи моторна). 
4. Особливості мислення (сприймає матеріал тільки на конкретних 

прикладах, володіє абстрактними поняттями, може узагальнювати, 
порівнювати, знаходити спільне та відмінне). 

5. Розвиток мови (вимовляє правильно всі звуки, неправильно вимовляє 
один чи два звуки, заїкається, при переказі тексту користується поширеними 
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реченнями, користується епітетами, мова бідна, односкладова, правильно 
розуміє зміст малюнку чи оповідання). 

6. Засвоєння програми дитячого садка (має для свого віку необхідний 
запас знань, орієнтується у часі і місці, знає, де живе, прізвища батьків, їх 
спеціальність, місце роботи, пори року, свійських та диких тварин). 

7. Чи відомі вихователю чи батькам відхилення у стані здоров’я дитини? 
До цього пункту бажано внести результати медичного огляду перед школою, 
що включали б показники фізичного стану та його відповідності віку, стан 
здоров’я на момент огляду, хвороби за попередній рік. 

За даними спостережень, початковий період навчання є дуже складним 
для здоров’я дітей. У цей час відбувається інтенсивна та напружена 
перебудова їх організму. Зміни у здоров’ї можна помітити за такими 
параметрами: 1) зміна маси тіла; 2) артеріальний тиск; 3) у поведінці – 
зростаюча плаксивість, дратівливість, неспокійний, порушений сон тощо.  

Усіх дітей щодо адаптації до школи можна об’єднати у три групи. 
Перша група (56%) адаптується протягом перших двох місяців навчання, 
тобто приблизно, коли проходить найбільш гостра фізіологічна адаптація. 
Друга група (30%) має тривалий період адаптації (до кінця першого 
півріччя). Третя група (14%) – діти, у яких соціально-психологічна адаптація 
пов’язана із значними труднощами; крім того, вони не засвоюють навчальну 
програму, спостерігаються негативні форми поведінки, різке виявлення 
негативних емоцій. Саме на таких дітей найчастіше скаржаться учителі, діти, 
батьки: вони “заважають працювати в класі”, “тероризують дітей” [4, 76-77]. 

При встановленні психологічного діагнозу дитини слід пам’ятати, що 
одна й та ж поведінка може бути викликана різноманітними причинами. 
Наприклад, причиною неуважності учня можуть бути: особливості вищої 
нервової діяльності дитини (слабкість нервової системи), швидка 
стомлюваність внаслідок поганого стану здоров’я, психологічна неготовність 
(слабкий розвиток довільної уваги, недостатній рівень вольової готовності), 
наслідки педагогічної занедбаності тощо. 

Серед причин, що викликають труднощі у навчанні письму, найбільш 
часто зустрічаються: затримка розвитку мовлення та порушення 
звуковимовлення; порушення слуху або фонетико-фонематична 
недостатність; наростаюча астенізація; функціональні порушення з боку 
нервово-психічної сфери. 

Вивчаючи причини труднощів та неуспішності школярів у навчанні, 
дослідниками було встановлено, що в 50% випадків невстигання пов’язане із 
затримкою психічного розвитку, у 24% – з порушеннями поведінки (синдром 
рухової розторможеності і т.д.), і тільки у 4% – із розумовою відсталістю та із 
загальним недорозвиненням мови. В останніх випадках спостерігалась 
загальна (соматична) ослабленість, порушення слуху, зору. 

З питаннями соціально-психологічної діагностики, корекції та розвитку 
учнів початкової школи досить докладно можна ознайомитися в психолого-
педагогічній літературі [4; 6; 7; 8; 15]. 
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Соціально-педагогічний статус. Мінімальну за обсягом, але достатньо 
повну для того, щоб скласти враження про особливості розвитку дитини та 
супроводжувати її протягом усіх років навчання, надає вчителю інформація 
про психолого-педагогічний статус дитини у навчальному закладі. Під 
психолого-педагогічним статусом розуміють сукупність психологічних 
характеристик найважливіших видів діяльності, поведінки та внутрішнього 
психологічного стану дитини, що суттєво впливають на успішність її 
навчання та розвитку у шкільному середовищі [19, с. 73].  

За М.Р.Битяновою, цей статус складається із наступних блоків: 
 
Назва блоку Конкретні показники даного блоку 

1.Соціальні 
особливості 
середовища 
навчання, 
виховання і 
розвитку  
 
 

• положення школяра в системі соціально-
економічних відносин (матеріальна забезпеченість, 
соціально-побутові умови); 
• положення школяра в системі внутрішньо-

сімейних відносин (тип родини, її кількісний склад, 
вікові й освітні характеристики членів родини, 
характер діяльності членів родини тощо);  
• положення школяра в системі внутрішньогру-

пових відносин з однолітками (соціально-
психологічний статус у групі, запропоновані ролі, 
наявність близьких друзів). 

2. Особливості 
пізнавальної 
діяльності  

• співвідношення рівня розумового розвитку 
школяра та вікової норми; 
• співвідношення рівня розвитку когнітивних 

процесів і феноменів і педагогічних вимог (у даній 

 школі, на даному ступені розвитку, у рамках даної 
програми навчання тощо).  

 Конкретно мається на увазі: рівень довільності 
когнітивних процесів, сформованість 
найважливіших видів мислення і розумових дій, 
рівень мовного розвитку і розвитку тонкої 
моторики руки тощо;  
• індивідуальні особливості пізнавальної 

діяльності школяра: висока інтелектуальна 
активність, інтелектуальна пасивність тощо; 
розумова працездатність і темп розумової 
діяльності. 
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3. Особливості 
мотиваційно-
особистісної  
сфери 

• наявність навчальної мотивації та її 
конкретний зміст (пізнавальний, соціальний, 
позиційний т. ін. мотиви навчання); 
• ведучий тип регуляції навчальної діяльності –

досягнення успіху, уникнення невдачі; 
• конфліктність мотиваційної сфери (особистісна 

тривожність); 
• наявність виражених особистісних 

акцентуацій. 
4. Особливості 
системи 
відношень 
школяра 
до світу і самого 
себе 

• стосунки з однолітками; 
• стосунки в родині; 
• стосунки із значущими дорослими 

(педагогами); 
• ставлення до найважливіших видів діяльності 

(у шкільному середовищі); 
• ставлення до себе. 

5. Особливості 
поведінки 
школяра в 
ситуаціях 
внутрішньошкіль-
ної взаємодії 

• особливості поведінки, обумовлені 
психодинамічними властивостями нервової 
системи: підвищена енергетика, висока 
саморегуляція, повільність, імпульсивність, 
інертність тощо; 
• дезадаптивні поведінкові синдроми: відхід від 

діяльності, порушення спілкування з однолітками 
і педагогами, низька соціальна нормативність 
поводження, рухове розторможення, депресивність, 
емоційна незрілість, невротичні прояви. 

 
Зрозуміло, що для складання цієї психолого-педагогічної карти учня 

використовується інформація, зібрана усіма учасниками навчально-
виховного процесу: вчителями, батьками, учнями, практичним психологом, 
соціальним педагогом, медиком, кожним у межах своєї компетенції. 
Психологом чи соціальним педагогом вона узагальнюється і представляється 
вчителям під час психолого-педагогічих консиліумів [19].  

Узагалі ж, з питаннями соціально-психологічної діагностики, корекції та 
розвитку учнів 5-11 класів досить докладно можна ознайомитися у 
психолого-педагогічній літературі [1; 2; 5; 6; 8; 9; 14; 15; 18], значна частина 
якої є у бібліотеці ПОІППО. 

ІІІ. Вчителі та учні в системі міжособистісних відносин 
Поняття про толерантність 
Поняття толерантності вперше зустрічається у ХVІІІ столітті. У своєму 

“Трактаті про віротерпимість” відомий французький філософ Вольтер писав: 
“…безумством є переконання, що всі люди мають однаково думати про певні 
предмети”. 
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Під толерантністю розуміють прийняття інших такими, якими вони є і 
взаємодію з ними на основі згоди. Це повага і визнання рівності, відмова від 
домінування та насилля, визнання прав інших на свої думки та погляди.  

Поділ людей на толерантних та інтолерантних є досить умовним. Кожна 
людина в своєму житті здійснює як толерантні, так і інтолерантні вчинки. 
Але здатність вести себе толерантно може стати особистісною рисою, 
проявлятися на всіх рівнях взаємодії. Толерантні люди більше знають про 
свої недоліки і переваги, не приховують їх від себе, щирі по відношенню до 
самих себе. Вони не перекладають відповідальність на інших. Вони критичні 
по відношенню до себе і не прагнуть у всіх бідах звинуватити інших. 
Толерантна людина не ділить світ на дві частини – чорне та біле, вона не 
робить акцент на розбіжностях між “своїми” та “чужими”, тому готова 
вислухати та зрозуміти інші точки зору. 

Почуття гумору та здатність посміятися над своїми слабкими сторонами 
– особлива риса толерантної людини. Як правило, у того, хто здатний до 
цього, менша потреба домінувати та зверхньо ставитися до інших. 

Таким чином, толерантна особистість добре знає та об’єктивно оцінює 
себе. Її добре ставлення до себе співіснує з позитивним та доброзичливим 
відношенням до інших.  

Поняття про акцентуації характеру 
Найкращих результатів у роботі досягає той учитель, який точно 

визначаючи особливості кожного учня (вміння та навички соціальної 
перцепції), вміє підібрати до кожного індивідуальний підхід. Важливою 
інформацією для вчителя є знання типології характеру особистості, 
виділення серед учнів класу тих, хто має певні характерологічні особливості, 
або так звані акцентуації характеру.  

Під терміном “акцентуація” розуміють надмірний прояв окремих рис 
характеру та їх поєднання, що є крайнім варіантом норми. Іншими словами, 
акцентуації характеру знаходяться ще в межах норми, і це означає їх 
зворотність, можливість корекції. Існування певної акцентуації характеру в 
людини значною мірою обумовлюється біологічними чинниками (сила 
нервової системи, рухомість нервових процесів тощо), а також соціальними 
умовами розвитку.  

Актуальність даного виду знань підтверджується результатами 
досліджень, згідно з якими загостреність певних рис характеру учнів різних 
типів шкіл коливається в межах від 32 до 88 відсотків від загального 
контингенту [13, 6]. При виявленні свого ставлення до учнів, педагог у першу 
чергу до таких дітей повинен проявляти свою толерантність. Така позиція 
дає вчителю можливість зважено, не упереджено, без зайвої емоційності (яка 
часто зменшує об’єктивність оцінювання) зрозуміти, що ці діти ведуть так 
себе не тому, що навмисно бажають порушувати поведінку чи уникати 
певних заходів, а тому що вони інакше не можуть. Їх поведінку неможливо 
змінити простими силовими санкціями або ультиматумами за короткий 
термін. Така тактика тільки затримуватиме процес соціалізації, може 
призвести або до довготривалого конфлікту з таким учнем, або “зломить” 
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його як особистість. Щоб змінити їх поведінку (зменшити акцентуацію 
характеру), необхідна довготривала цілеспрямована робота не тільки 
класного керівника, а й усього педагогічного колективу, класу, батьків. 

Для кожного типу акцентуації існує так зване «місце найменшого 
опору» або «слабке місце» – підвищена чутливість до певних зовнішніх 
впливів (міжособистісних ситуацій, фраз тощо), що провокують надмірну, не 
адаптивну реакцію дитини, призводять до порушень. Дії зовнішнього 
оточення, спрямовані на слабке місце дитини, можуть посилювати причини 
неадаптивної поведінки дитини, формуючи з часом «психологічний 
синдром» – сукупність пов’язаних між собою симптомів, що мають власну 
логіку розвитку (А.Л.Венгер; 2000). Так, припустимо психологічний профіль 
дитини має надмірно високий рівень тривожності. Це певним чином 
виявиться в поведінці: зовнішній спостерігач може помітити такі ознаки: 
плаксивість, уникання або дуже повільний темп виконання роботи, 
замкненість, погіршення результатів при зростанні мотивації тощо. Реакція 
соціального оточення може бути такою, що посилить невпевненість у собі, 
тривожність, страх бути неуспішним, висміяним – подіє на «зону 
найменшого опору». Наприклад, учитель може сказати: «Чому працюєш так 
повільно? А ну, давай швидше, всі вже закінчують роботу, а ти ще тільки 
розпочав!» Як наслідок, тривожність і невпевненість зростає, що ще більше 
позначиться на поведінці, це буде помічено і відповідно відреаговано, – коло 
замкнулося. Так поглиблюється незначний психологічний симптом, що може 
призводити до серйозних дезадаптацій, а також до утворення нових, 
вторинних порушень (зниження соціалізованості, порушення спілкування, 
замкненість, депресії тощо). 

 

Міжособистісна ситуація розвитку

Ядро психологічного синдрома 

Психологічний 
профіль
дитини

Особливості
поведінки 
дитини

Реакція 
соціального
оточення

Джерела психологічного синдрома

 
Рис. 1. Схема формування психологічного синдрома  

(за А.Л.Венгером) 
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Акцентуації характеру розрізняють явні і приховані. У першому випадку 
ступінь акцентуації належить до крайнього варіанту норми, що відрізняється 
наявністю постійних рис певного типу характеру, що одначе, це не заважає 
можливості задовільної соціальної адаптації. Прихована акцентуація 
належить до звичайних варіантів норми, у буденних, звичних умовах риси 
певного типу характеру не виявляються або майже не помітні. У той же час 
вони можуть яскраво і несподівано сильно виразитися під впливом тих 
ситуацій, що пред’являють завищені вимоги до «місця найменшого опору» 
(А.Э.Лічко, 2001). 

 Наше завдання полягає в тому, щоб за зовнішніми ознаками поведінки 
дитини (треба знати, на що звертати увагу) якомога точніше визначити 
причини цієї поведінки, і відреагувати так, щоб не подіяти на «слабке місце». 
Якщо дорослий реагує на поведінку дитини, а ситуація не кращає або навіть 
стає гіршою, – це часто свідчить про педагогічно не доцільну поведінку 
самого дорослого.  

Розглянемо деякі типи акцентуацій характеру [14]: 
1. Гіпертимний (Г) тип  
Основна риса цього типу – постійне перебування у гарному настрої, що 

лише зрідка затьмарюється спалахами агресії у відповідь на протидію 
оточуючих, а тим більше при їх прагненні подавити бажання і наміри 
підлітка, підкорити його своїй волі.  

Гіпертими переповнені енергією, бажанням спілкуватися, розважатися, 
отримувати нові яскраві емоції. Часто проявляють тенденції до лідерства, що 
звичайно підкріплюється існуванням організаторських здібностей, 
ініціативності та оптимізму. 

У конфліктні відносини вступають лише в умовах жорсткої дисцип-ліни, 
монотонної діяльності, вимушеної самотності. Тому гіпертими часто бувають 
“незручними” на уроках, не насиченими різноманітною, доступною для них 
діяльністю. 

Найкращий спосіб нейтралізації гіпертима на уроках – включення його в 
цікаву для нього діяльність, що потребує певних енергетичних затрат. Ще 
краще, якщо ця діяльність з відтінком лідерства: фізорг, відповідальний за 
культмасовий сектор, організатор КВК. Цю діяльність необхідно будувати 
під конкретного підлітка-гіпертима, враховуючи його інтелект, здібності, 
нахили тощо. 

Для позитивного розвитку характеру гіпертима однаково небажані як 
умови бездоглядності, так і жорсткий контроль, проти якого гіпертими 
звичайно дають бурхливу реакцію протесту. 

У той же час вони можуть бути активними помічниками вчителя, 
лідерами у підліткових колективах, організаторами важливих, корисних 
справ. 

У більш дорослому віці колом інтересів гіпертима є робота, пов’язана з 
постійним спілкуванням: служба побуту, організаторська діяльність. 

2. Циклоїдний (Ц) тип  
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Даний тип поведінки частіше за все спостерігається у старшому 
підлітковому віці. Його особливістю є періодичне (з фазою від кількох 
тижнів до декількох місяців) коливання настрою та життєвого тонусу. У 
періоди підйому циклоїдним підліткам властиві якості гіпертимного типу. 
Потім наступає період спаду настрою, різко зменшується контактність, 
стають песимістичними, починають уникати спілкування, компаній. Дрібні 
неприємності та невдачі, що стають частішими внаслідок падіння 
працездатності, переживаються дуже важко. На зауваження та докори 
підлітки-циклоїди можуть відповісти роздратуванням, навіть грубістю та 
гнівом, але в глибині душі впадають у смуток. 

Оптимальна позиція близьких та педагогів по відношенню до підлітка, що 
знаходиться в субдепресивній фазі – ненав`язлива турбота та увага (при цьому 
категорично протипоказані запитання типу: “Ну чому у тебе такий поганий 
настрій?”). Взагалі в цей період треба по можливості зменшити різноманітні 
вимоги до підлітка. Для нього стає особливо важливим можливість теплого 
спілкування із близькою для нього людиною: батьками, другом. 

3. Лабільний (Л) тип 
Головною рисою цього типу є велика мінливість настрою у його 

представників. Зрозуміло, що зміна настрою властива всім людям, але про 
певну акцентуацію характеру говорять у випадку, коли приводи для цих змін є 
дуже незначними. Десь випадково почуте непривітне слово, отримана небажана 
оцінка, ґудзик, що відірвався, – все це сприймається як трагедія і може довести 
до сліз. І навпаки, малозначущі, але приємні речі (наприклад, звичайний 
комплімент, привітний погляд), суттєво покращують настрій такого учня. 

Від настрою в даний момент залежить і самопочуття, і апетит, і 
працездатність, і бажання побути одному чи в шумній компанії. Під час 
коливань настрою змінюється ставлення до майбутнього: від оптимістичного 
– до сумного і похмурого, можливі миттєві конфлікти із ровесниками та 
дорослими, що змінюються каяттям та пошуком шляхів примирення. 

Хоча іноді лабільні підлітки здаються легковажними, насправді у 
більшості випадків вони здатні на глибоку та щиру прив’язаність до рідних 
та друзів.  

Якщо педагог бажає ефективно впливати на лабільного підлітка, він, 
ураховуючи його підвищену чутливість, повинен діяти виключно добротою 
та ласкою, намагаючись уникати докорів та покарань.  

4. Астено-невротичний (А) тип  
Головними рисами антено-невротичного типу є підвищена психічна та 

фізична втомлюваність, роздратованість. Втомлюваність особливо 
проявляється при розумових вправах. Помірні фізичні навантаження 
переносяться краще, одначе фізична напруженість, наприклад, під час 
спортивних змагань, переносяться також погано. Швидко втрачаючи сили під 
час роботи, антено-невротик стає більш збуджуваним, імпульсивним.  

Роздратування, що нагромадилося, з незначного приводу легко 
виливається на навколишніх, що випадково потрапили “під гарячу руку”, і 
настільки ж легко змінюється каяттям і навіть сльозами. На відміну від 
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збудливого типу, афект астено-невротичного типу не має ознак поступового 
наростання, сили, тривалості. У даному випадку афект – завжди прояв 
слабкості. Це ослаблення організму виявляється і в зовнішньому вигляді 
астено-невротика – він блідий, у нього синява під очима. Саме його 
ослаблення породжує підвищену збудливість, однак, розлютившись, астено-
невротик швидко втрачає сили. Він “заводиться з півоберту”, не 
орієнтуючись у ситуації: сусід по парті, штовхнувши його, сидить з 
безневинним виглядом, – у відповідь він з лементом образи вдаряє його 
книжкою і, виявившись в усьому винним, плаче за дверима. Педагог повинен 
знати, що знайшовши ці ”особливості” астено-невротика, інші учні можуть 
часто провокувати його на подібні реакції щоб порушити хід уроку.  

У астено-невротиків, як правило, помітні добові «цикли бадьорості і 
виснаженості». Для інтенсивної навчальної роботи з астено-невротиками 
педагог повинен, по можливості, використовувати їхні кращі періоди – це 
другий і третій уроки, початок і середина тижня, перша половина чверті 
(особливо болісна для таких підлітків третя чверть). 

5. Сензитивний (С) тип. Цей тип складається досить пізно, як правило, 
до 16–19 років. Але більшість його елементів, у тому числі й ведучі риси, 
починають закладатися вже у підлітковому віці. Це, насамперед, надзвичайно 
висока вразливість, до якої пізніше приєднується різко виражене почуття 
власної неповноцінності. 

Школа лякає таких дітей масою однолітків, шумом, метушнею і бійками 
на перервах, але, звикнувши до одного класу, і навіть страждаючи від деяких 
однокласників, вони вкрай неохоче переходять в інший колектив. 
Навчаються звичайно старанно, але дуже бояться всякого роду перевірок, 
контрольних, іспитів. Нерідко соромляться відповідати перед класом, 
боячись збитися, чим викликати сміх, відповідають менше того, що знають, 
щоб однолітки не вважали вискочкою чи надмірно старанним учнем. 

Контактність нижче середнього рівня, надають перевагу вузькому колу 
друзів. Рідко конфліктують, оскільки звичайно займають пасивну позицію, 
образи зберігають у собі. Альтруїстичні, жалісливі, вміють радіти чужим 
перемогам. Однак крайня чутливість межує зі сльозливістю, що може 
провокувати нападки на їх адресу з боку невихованих чи дратівливих людей. 

До рідних протягом усього життя зберігається дитяча прихильність, до 
опіки старших відносяться терпимо, і навіть охоче їй підкоряються. Тому їх 
часто називають «домашніми дітьми». 

У них рано формуються високі моральні й етичні вимоги до себе і 
навколишніх. Однолітки нерідко жахають їх своєю брутальністю, 
жорстокістю, цинічністю. У себе вони також знаходять безліч недоліків, але 
це недоліки зовсім іншого роду – в основному пов’язані зі слабкістю волі. 

Нестерпною для них виявляється ситуація, де вони стають об’єктом 
глузувань чи підозри в непорядних вчинках, коли їх піддають 
несправедливим звинуваченням. Це може штовхнути такого підлітка на 
гостру афективну реакцію, конфлікт, спровокувати депресію чи навіть 
спробу самогубства. 
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6. Тривожно-педантичний (Т) тип. Головними рисами цього типу у 
підлітковому віці є нерішучість і схильність до розмірковувань, тривожність 
думок і любов до самоаналізу, легкість виникнення нав’язливих страхів, 
побоювань. 

Страхи і побоювання тривожно-педантичного підлітка цілком 
адресуються до можливого, хоча і малоімовірного майбутнього: хоч би не 
трапилося чогось жахливого чи невиправного, хоч би не відбулося 
непередбаченого нещастя з ним самим, а ще страшніше – з близькими 
людьми. Психологічним захистом від постійної тривоги за майбутнє стають 
спеціально придумані прикмети і ритуали: жести, заклинання, цілі 
поведінкові комплекси (наприклад, йдучи до школи, обходити всі люки, щоб 
“не провалитися при відповіді” тощо). 

Іншою формою “захисту” буває особливо вироблений формалізм і 
педантизм (“якщо все передбачити і багаторазово перевірити ще раз, то 
нічого поганого не трапиться”). 

Нерішучість у діях і розмірковування у тривожно-педантичного підлітка 
яскраво поєднуються. Будь-який самостійний вибір, яким би малозначущим 
він не був (наприклад, який фільм піти подивитися, який купити годинник), 
може стати предметом довгих і болісних вагань. Однак уже прийняте 
рішення тривожно-педантичні підлітки повинні негайно виконати, чекати 
вони не вміють, виявляючи дивну нетерплячість. 

Нерішучість часто призводить до гіперкомпенсації у вигляді 
несподіваної самовпевненості, безапеляційності у судженнях, перебільшеній 
рішучості та імпульсивності у діях саме в тих ситуаціях, коли потрібно 
проявити обачність та обережність. Невдачі, що після цього напевно 
трапляються, ще більше підсилюють нерішучість і сумніви. 

Педагогічна помилка, що допускається часто по відношенню до 
підлітків тривожно-педантичного типу – доручення їм справ, що вимагають 
спілкування та ініціативи. Педагог повинен уникати делегувати 
відповідальність акуратному тривожно-педантичному учневі, оскільки це 
може викликати у нього нервово-психічний зрив, посилення субдепресивної 
симптоматики. Хоча в умовах спокійної, розміреної, чітко регламентованої 
роботи, що не потребує ініціативи і численних контактів, такий учень 
почувається добре.  

Для зменшення акцентуйованих рис даного типу педагогам і батькам 
можна порекомендувати, насамперед, постійно дотримуватися 
оптимістичного стилю спілкування з підлітком, уникати методів покарання і 
залякування, ширше практикувати заохочення і підтримку проявів активності 
і самостійності. Особливо бажані часті прояви доброзичливості з боку 
близьких і вчителів.  

7. Інтровертований (І) тип. Найбільш істотними рисами даного типу 
вважаються замкнутість, відгородженість від навколишнього світу, 
нездатність чи небажання встановлювати контакти, знижена потреба у 
спілкуванні; характерне також сполучення суперечливих рис в особистості і 
поведінці – холодності і витонченої чутливості, упертості і піддатливості, 
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обережності і легковір’я, апатичній бездіяльності і напористій 
цілеспрямованості, замкнутості і раптовій, несподіваній настирливості, 
сором’язливості і безтактності, раціональних міркувань і нелогічних вчинків, 
багатства внутрішнього світу і безбарвності його зовнішніх проявів. Усе це 
змушує говорити про відсутність у структурі особистості інтровертованого 
підлітка “внутрішньої єдності”. Істотною особливістю є також недолік тонкої 
інтуїції, емпатії в міжособистісних стосунках. 

З настанням статевого дозрівання названі риси виступають з особливою 
яскравістю. Особливо впадають в око замкнутість, відгородженість від 
однолітків. Іноді духовна самітність навіть не обтяжує інтровертованого 
акцентуата, що живе в своєму світі зі своїми незвичайними для інших 
інтересами і схильностями, відносячись із зверхністю чи явною ворожістю до 
всього, що наповнює життя інших підлітків. Тим не менше частіше за все 
такі підлітки самі страждають від своєї самітності, нездатності до 
спілкування, неможливості знайти собі друга. 

Недолік інтуїції і нездатність співпереживання зумовлюють, імовірно, 
те, що називають холодністю інтровертованих акцентуатів. Їхні вчинки 
можуть здаватися жорстокими, але вони пов'язані з невмінням співчувати 
стражданням інших. Невипадково вони часто здаються чужими, 
незрозумілими не тільки одноліткам, але й педагогам, власним батькам. 

Погрозу для інтровертованих акцентуатів представляє алкоголь, який 
вони іноді можуть вживати у невеликих дозах з метою “побороти 
сором’язливість” і полегшити контакти. Не меншу небезпеку для підлітків 
цього типу представляють інші дурманні речовини, що можуть викликати 
“кайф”, фантастичні мрії, що заміняють реальне спілкування і діяльність. 

Значне місце у житті інтровертованих акцентуатів займають захоплення, 
що нерідко відрізняються сталістю і незвичайністю. Найчастіше це 
інтелектуально-естетичні хоббі (читання, моделювання, конструювання, 
колекціонування). 

Якщо такий підліток попадає в ситуацію, що входить у протиріччя їх 
внутрішнім принципам, то він може із дивовижною послідовністю і 
стійкістю відстоювати свою позицію (наприклад, піти з іспиту, не 
погодившись з темою запропонованого твору). 

Особливо бурхливо реагують інтровертовані акцентуати на недотепні, 
грубі спроби дорослих проникнути в їхній внутрішній світ, “влізти в душу”. 
У цьому відношенні набагато краще спроби продемонструвати щиру, 
компетентну зацікавленість захопленням вихованця. Відгородженість 
інтровертованого підлітка від світу погіршує його соціалізацію, зокрема, 
корекцію моральних і інших установок (у тому числі сексуальних), що 
можуть бути дуже своєрідними і далеко не відповідати загальноприйнятим 
нормам. Крім того, риси інтровертованості лише підсилюються, якщо такого 
підлітка намагаються виховувати на основі домінуючої гіперпротекції 
(надмірний контроль і опіка, суворість покарань при непослуху). 

8. Збудливий (З) тип. Головними рисами цього типу є схильність до 
дисфорії (зниженого настрою з дратівливістю, озлобленістю, похмурістю, 
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схильністю до агресії) і тісно пов’язаною з нею афективною вибуховістю. В 
інтелектуальній сфері звичайно спостерігається в’язкість, ригідність, що 
відкладають відбиток на всю психіку. 

Афективні розряди можуть бути наслідком дисфорії – підлітки у цих 
станах самі можуть шукати привід для скандалу. Але афект може бути 
викликаний і тими конфліктами, що легко виникають у збудливих підлітків 
унаслідок їхньої владності, прагненню до придушення однолітків, 
непоступливості, жорстокості і себелюбства. 

Привід для гніву може бути незначний, але він завжди поєднаний хоча б 
із незначним обмеженням прав та інтересів збудливого підлітка. При 
безперешкодному розвитку афекту упадає в око невтримна лють – погрози, 
цинічна лайка, жорстокі побої, байдужість до слабкості і безпорадності 
супротивника і нездатність урахувати переважаючу силу. В афекті дуже 
яскраво виявляється вегетативний компонент: збліднення чи почервоніння 
обличчя, виступає піт, напружуються і тремтять м’язи обличчя, підсилюється 
слиновиділення . 

Як правило, до підліткового віку у збудливих дітей відбувається падіння 
мотивації до навчальної діяльності, що, у той же час, часто сполучається з 
досить високими ”претензіями” до своїх оцінок. Взагалі, до всього “свого” 
вони найчастіше відносяться з педантичною акуратністю (у тому числі і до 
свого здоров’я, що утримує їх від уживання “шкідливих” токсичних і 
дурманних речовин, хоча до алкоголю вони звертаються досить часто, “для 
підняття настрою”). 

Збудливий підліток починає боротися за “позитивні оцінки” 
найрізноманітнішими способами: від запобігання перед учителем до лютих, 
важких конфліктів з ним. У цих умовах педагогу необхідно, з одного боку, 
дати можливість збудливому підлітку дійсно “заробити” гарну оцінку (вміло 
реалізуючи принцип диференціації у навчанні), а з іншого – доброзичливо і 
доказово аргументувати виставлення підлітку тієї чи іншої оцінки. 

Дуже важливо також взагалі не провокувати конфлікти, з огляду на, 
зокрема, легкість емоційних спалахів збудливих учнів – ні в школі, ні вдома 
вони не в змозі зберегти байдужість чи виявити витримку, причому не тільки 
у конфліктній, але й у нейтральній ситуації. На уроці спровокувати 
афективний спалах у збудливого підлітка може, наприклад, дратівлива, 
нестримана манера поводження вчителя, грубість його мови (причому зовсім 
не обов’язково, щоб це було адресовано саме збудливому підлітку). Тим 
більше небезпечно, якщо відбувається грубе обмеження його інтересів і 
власної гідності. 

Однак, зберігаючи підкреслено доброзичливий (але ні в якому разі не 
запобігливий!) тон у спілкуванні зі збудливим підлітком, необхідно вести 
постійне спостереження за його поведінкою на уроках, перервах і в 
позаурочній діяльності. 

Одним із способів корекції поводінки збудливих підлітків є апеляція до 
їхньої свідомості, аналіз і оцінка їхньої поведінки у процесі індивідуальної 
бесіди. Мова, звичайно, не йде про банальне “Ну, хіба ж так можна!”. Така 
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бесіда повинна включати усний, “а іноді й письмовий” компромісний 
договір. 

По-перше, наголос потрібно зробити на шкоді, яку підліток приносить 
собі чи своїм близьким (якщо в нього є дійсно значущі для нього близькі). 
Потім, виявляючи щиру зацікавленість проблемами підлітка, спробувати в 
спільному пошуку вибрати з усіх компромісних (тобто тих, що влаштовують 
й інших) способів вирішення проблеми такий, котрий був би для нього 
найбільш сприйнятливим. З огляду на прагматизм збудливих, такі угоди (при 
чіткому дотриманні їх обома сторонами) цілком реальні і досить діючі. 

Природно, проводити подібні бесіди необхідно в такий час, коли по 
зовнішніх проявах і поведінці ми не виявляємо ні важкої дисфорії, ні 
“накипання” афекту. 

Дуже важливо, щоб у процесі бесіди учень відігравав активну роль, 
учився говорити про свої відчуття, переживання, проблеми, так як бідність 
мови, нездатність чітко і аргументовано виразити свою думку може 
провокувати афективні спалахи збудливих у конфліктних ситуаціях. 

У процесі бесіди педагог повинен використовувати всі способи 
попередження агресивної реакції: довірчу, інтимну інтонацію, ласкавий 
дотик, легкий гумор (але такий, звичайно, який у жодному разі не торкався б 
самолюбства учня). 

10. Демонстративний (Д) тип. Головні риси цього типу: необмежений 
егоцентризм, ненаситна жадоба уваги до своєї особи, подиву, шанування, 
співчуття. Для них краще навіть обурення чи ненависть навколишніх у свою 
адресу, але тільки небайдужість і зневага, тільки не перспектива залишитися 
непоміченим. 

Вважається, що суть демонстративного типу полягає в аномальній 
здатності до витіснення, у виборчому доборі інформації і вражень про себе і 
про світ. Усе, що приємно, що спрямовано на прикрашання своєї особи, 
демонстративний тип ретельно зберігає і гіпертрофує; усе, що має 
нейтральне, а тим більше протилежне значення, витісняється з пам’яті і 
свідомості. 

Для демонстративних учнів характерне незмінне прагнення домагатися 
для себе всіляких пільг і послаблень за рахунок інших (родини, 
однокласників, колег). Спроби реалізації цього йдуть за двома напрямками: 
по-перше, робляться певні кроки з метою викликати стосовно своєї персони 
якнайбільше симпатії, поваги, замилування і т.д.; по-друге, якщо не 
спрацьовує перший спосіб, з боку навколишніх стимулюються почуття жалю 
і співчуття. 

На випадок невдачі резервується ще і третій шлях – фронда, епатаж, 
порушення дисципліни, коротше – залучення до себе уваги через негатив. 

Вищезазначені прояви демонстративності часто супроводжуються 
високою мімікрією у поводженні (в залежності від специфіки середовища – 
школа, вулиця, будинок – підліток виступає в різноманітних ролях). 

Ставлення до навчання у демонстративних учнів залежить від того, 
наскільки навчальна діяльність сприяє задоволенню їх ведучої установки 
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(домогтися ефекту визнання, “блиснути” тим чи іншим способом). Так, при 
розвинутому інтелекті успішність у таких підлітків найчастіше хороша, але 
виборча: краще за тими предметами, які викладають учителі, що зуміли 
встановити гарні стосунки з підлітком (які приділяють йому особливу увагу), 
і навпаки, маса проблем аж до повної неуспішності з предметів, з 
викладачами, з якими у демонстративного учня не склалися бажані для нього 
відносини (при цьому свої навчальні невдачі він пояснює практично завжди 
зовнішніми обставинами). 

Якщо у навчанні демонстративному підлітку за тими чи іншими 
причинами не вдається виділитися, то він вибирає інший спосіб залучення 
уваги до себе: бравада, відхилення в поведінці. Успішність у таких випадках 
падає, настає повна байдужість до навчання. 

Дуже часто демонстративні підлітки дошкуляють учителям на уроках 
своєю балакучістю, постійними відволіканнями, жартами і т.д. У цій ситуації 
добре себе зарекомендував наступний прийом. 

Спочатку педагог йде назустріч потребам демонстративного підлітка у 
підвищеній увазі: часто підхвалює його, робить на його адресу різного роду 
нейтральні зауваження, звертає до нього свій погляд, підходить до нього, 
дивиться зошит тощо. У результаті учень відразу ж починає краще 
поводитися, зростає продуктивність його навчальної діяльності. 

На другому етапі, коли закріпилися позитивні результати першого етапу, 
вчитель звертає увагу на демонстративного учня тільки тоді, коли його 
поведінка і діяльність відповідають очікуванням педагога, підкріплюючи тим 
самим позитивні зрушення у його поведінці. 

Нарешті, на третьому етапі, коли позитивні тенденції у поведінці 
демонстративного підлітка остаточно закріпилися, педагог переходить до 
переривчастої схеми підкріплення, – звертає на нього увагу лише у відповідь 
на прояви позитивного поводження, поступово збільшуючи при цьому 
інтервали між окремими підкріпленнями. Поступово, у результаті постійного 
підкріплення недемонстративної поведінки і гальмування проявів 
демонстративної, останнє згасає, акцентуація характеру зменшується. 

Іншим методом поводження з демонстративним учнем є систематичні 
індивідуальні бесіди з ним, що формують розуміння того, що найбільш 
надійним, стійким способом залучення уваги навколишніх, поваги і турботи з 
їх боку є соціально корисна, важлива для інших діяльність. Педагог повинен 
організувати таку діяльність і включити в неї підлітка. Це можуть бути різні 
класні і загальношкільні заходи, драматичний гурток, виставки, конкурси, 
інші справи, де демонстративні учні будуть мати можливість дійсно 
“блиснути”, використати свої, часто неабиякі, задатки до акторського 
виконавства чи літературної творчості. Важливо усвідомити: якщо 
демонстративний підліток не розвине в собі жодного з цікавих, корисних, 
престижних умінь, він у майбутньому може стати важким у спілкуванні 
істероїдом, скиглієм, симулянтом. Альтернатива цьому більш приваблива – 
всіма улюблений актор чи просто розумниця-оповідач, “душа компанії”. 
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10. Нестійкий (Н) тип. Основна риса представників цього типу – 
надзвичайна слабкість волі. Їхня безвільність насамперед виявляється, коли 
справа стосується навчання, праці, виконання обов’язків, боргу, досягнення 
цілей, що ставлять перед ними рідні, суспільство. Однак і в розвагах нестійкі 
учні не виявляють особливої наполегливості, скоріше пливуть за течією, 
примикаючи до більш активних та ініціативних однолітків. З цим пов’язані 
відсутність складної мотивації вчинків, недостатня здатність гальмувати свої 
потяги, втриматися від задоволення раптово виниклого бажання (якщо його 
здійснення не пов’язане з будь-якими труднощами). Крім безвільності, 
відзначається підвищена сугестивність нестійких особистостей, їхня 
нецілеспрямована кримінальність. 

Відзначається, що соціальна поведінка нестійких більше залежить від 
впливу навколишнього середовища, ніж від них самих. Мається на увазі, з 
одного боку, їх підвищена сугестивність і імпульсивність, з іншого – 
незрілість вищих форм вольової діяльності, нездатність до вироблення 
стійкого соціально прийнятного життєвого стереотипу, і, як наслідок, 
неорганізованість, відсутність прагнення до подолання труднощів, схильність 
йти шляхом найменшого опору, слабкість власних заборон, схильність до 
негативних впливів. Психічна нестійкість (насамперед вольова) є ґрунтом, на 
якому нерідко формуються різні варіанти невротичних розладів, алкоголізм, 
наркоманія. 

Нестійка акцентуація виявляється часто вже у перших класах школи. У 
дитини цілком відсутнє бажання вчитися. Тільки при неперервному контролі, 
підкоряючись тиску дорослих, вони виконують отримані завдання, але 
постійно намагаються уникати занять. Перші порушення поведінки у 
дитинстві, пов’язані з емоційно-вольовою незрілістю, підсилюються в 
підлітковому віці. Усе “дурне” починає начебто притягуватися до цих дітей. 
Зразком для наслідування служать лише ті моделі поведінки, що обіцяють 
негайну насолоду, зміну легких вражень, розваги. 

Для корекції поводження таких учнів надзвичайно важливий повний 
контроль за їхньою поведінкою і діяльністю (насамперед, навчальною), 
система розумно організованих вимог. Це повинна бути ціла система 
контрольованих заходів у шкільних заняттях, у родині (перевірка 
результативності навчання, спільна праця з дорослими), наповнення дозвілля 
нестійкого підлітка гуртковими заняттями тощо). Дуже важливо, щоб 
жорсткість режимних моментів поєднувалась із щирою зацікавленістю 
дорослих (педагогів, батьків) в успіхах учня, відбувалася на тлі позитивних 
емоційних контактів. Важливо (хоча в цьому випадку і складно) розбудити в 
учня інтерес, повагу до своєї особистості, власних позитивних якостей, свого 
майбутнього. У таких умовах учень може тривалий час не допускати 
порушень у поведінці, непогано вчитися. Але як тільки контроль слабшає, 
нестійкий підліток починає прагнути в “прийнятну компанію”. Особливо 
небезпечно для нестійких підлітків така зміна життєвої ситуації, що веде до 
бездоглядності, обставинам потурання, що відкривають простір для 
ледарства і неробства. 
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Отже, розглянуто основні типи акцентуацій характеру. Уже саме по собі 
знайомство з їх описом дозволяє педагогу більш-менш успішно виявляти їх 
представників у середовищі своїх вихованців. Іноді людина може мати не 
одну переважаючу рису характеру, а декілька. В такому випадку описати 
акцентуацію дещо складніше, оскільки більш складною, різноманітнішою 
стає і її поведінка. 

На основі даних спостережень можливі наступні комбінації окремих 
типів [14]: 

 
 Г Ц Л А С Т І В Д Н 
Г  Г-Ц       Г-Д Г-Н 
Ц   Ц-Л        
Л    Л-А Л-С    Л-Д Л-Н 
А     А-С А-Т   А-Д  
С      С-Т С-І    
Т       Т-І    
І        І-В І-Д І-Н 
В         В-Д В-Н 
Д          Д-Н 

 
За К.Леонгардом, сполучення деяких акцентуацій характеру може 

призводити до взаємної компенсації одна одної, або взагалі не зустрічатися, 
наприклад, як акцентуації тривожного та демонстративного типу. 

Пропонуємо перевірити своє вміння визначати тип акцентуацій 
характеру учнів, проаналізувавши їх шкільні характеристики: 

• Володя завжди у підвищеному настрої, веселий, балакучий. У гарних 
відносинах з усіма. У нього повно різноманітних задумів та ідей, з ним 
цікаво. Але він не дуже надійний. Може пообіцяти і забути, запустити 
справи, навчання. Коли на нього як слід “натиснути”, швидко все наздоганяє, 
не особливо турбуючись про якість роботи. Багато чого йому вибачається за 
веселу вдачу. Він шукає зміну місць, усе нових та нових друзів. Самооцінка у 
Володі дещо завищена, він некритичний до себе. Свою провину звичайно 
звалює на інших. Разом з тим легко вибачає недоліки, ні на кого не тримає 
зла. (Гіпертимний) 

• Віра спочатку сподобалась усім дітям. Дуже слідкує за собою, за тим 
враженням, яке створює. На уроках виступає серйозно, аргументовано. Її 
вибрали до ради класу. Всі справи у неї в порядку. Вольова, цілеспрямована, 
вона намагається, щоб у неї все було краще, ніж у інших. Нове сприймає 
важко, ніколи не забуває образ і нікому нічого не вибачає, полюбляє 
“зводити рахунки”. Якщо хто-небудь починає суперечити, може різко 
обірвати, покаже, хто тут головний. (Збуджуваний)  

• Марину в класі поважають, але й побоюються. Дехто вважає її 
зарозумілою. Знайти до неї підхід складно, вона може легко обірвати чи 
спалахнути, замкнутися. Про себе нічого не розповідає і зовні не відчуває 
потреби в цьому. Дуже захоплена навчанням, але може надати більшу 
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перевагу розвагам, ніж урокам. Добре розбирається в літературі, мистецтві, 
одначе в суперечках і дискусіях не розкриває своїх переживань, висловлює 
чисто раціональну оцінку. Тому багато хто вважає її “сухарем”, здібною, але 
холодною. Спілкуватися з нею хоча й не просто, але завжди цікаво. 
(Інтровертований)  

• Чого тільки не робить Наташа, щоб привернути увагу. Часто змінює 
наряди, завжди в курсі всіх новин та пліток. Може говорити про речі мало 
знайомі, але впевненим тоном. Любить похвастатись, здатна говорити 
неправду. Вона постійно в центрі уваги, намагається досягти цього своїм 
одягом, голосом, манерами. Багато хто вважає Наташу щирою, доброю і 
чуйною людиною, оскільки вона вміє вислухати, порадити, поспівчувати. 
Цікавість до людей Наташа швидко втрачає. Вона чудова актриса. З кожною 
іншою людиною вона інша. Тонко відчуваючи, якою її хочуть бачити, стає 
саме такою. (Демонстративний) 

• Микола має постійні проблеми у навчанні, недисциплінований на 
уроках, часто проявляє агресивну поведінку по відношенню до ровесників. 
Під час уроків Микола швидко стомлюється, втрачає зосередженість, 
вкладається на парту, чим викликає нарікання вчителів. 

З тими, хто його ображає, може створювати гострі конфліктні ситуації 
навіть під час уроків, на зауваження вчителів відповідає зухвалістю, але при 
цьому в очах у нього можуть стояти сльози.  

Хронічними захворюваннями Микола не страждає (за даними медичної 
картки), тому можна було припустити, що його поведінка зумовлюється 
психогенними причинами (і дійсно, в його сім’ї не все було гаразд). 

Індивідуальний підхід до нього, робота з батьками дещо покращили 
його положення в класі. (Астено-невротичний) 

• Оксана перейшла до 10 класу. Але на заняттях майже не з`являється, 
проводить час у компанії веселих друзів. Розбитна, балакуча, зауважень на 
свою адресу майже не сприймає. Знайшла собі подругу, яка стала для неї 
беззаперечним авторитетом. Зміст життя – у розвагах. За неї взялись батьки. 
Батько став жорстко контролювати записи уроків, відвідування, виконання 
домашніх завдань. Оксана змінилася – стала старанною, активною на 
заняттях, оцінки у неї покращились. (Нестійкий) 

• Галю зрозуміти важко. У неї завжди змінюється настрій. То вона 
отримує одні п’ятірки, весела, дружелюбна, активна. То раптом замкнеться, 
перестане готуватися до занять, сумує, трохи не плаче. “Щось трапилось?” – 
запитують подруги. “Ні, нічого не трапилось!”. Проходить тиждень, другий, і 
знову все, як і раніше, – і успішність на висоті, і знову оточена людьми. 
(Циклоїдний) 

• Алла вся в емоціях. Постійно чимось натхненна і схвильована. То 
закохана, то ненавидить. Протягом дня настрій змінюється декілька разів, і 
не встигаєш вслідкувати. Тільки що була сумна, на обличчі туга і скорбота, 
раптом починається бурхлива радість та веселощі. Будь-яка подія її ранить, 
тривожить, хвилює. (Лабільний) 
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• Ігор тихий, не дуже говіркий. Легко може зніяковіти, червоніє. Довго 
переживає невдачу. Старанний, важко приймає рішення. Він може довго 
думати, як йому підійти до дівчини, що подобається, але так і не підійде, так 
як боїться не знайти потрібних слів. Оскільки його контакти з людьми 
обмежені, він більше зайнятий собою. Постійно аналізує свої думки та 
переживання. Коли виступає в ролі керівника, ночі не спить, усе міркує, 
переживає, відповідальність та сумлінність не дають йому спокою. У нього 
завжди маса варіантів одного розв'язку, але на якому зупинитися – він не 
знає. (Тривожно-педантичний) 

• Насамперед, в Ірині звертало на себе увагу рідке сполучення 
зовнішньої та внутрішньої краси. Вона приємно вражала педагогів високою 
культурою спілкування, причому не тільки з учителями, але й з однолітками. 
Принаймні, кілька людей, що знають Ірину, могли б заприсягтися, що 
жодного разу не чули від неї брутальних слів у чиюсь адресу. 

Вчиться вона дуже добре, хоча й не є відмінницею. Спостерігаючи за її 
поводженням на уроках, можна побачити, як іноді в неї йде боротьба двох 
протилежних бажань – підняти руку і відповісти (тому що знає відповідь), і 
не піднімати руки (щоб не “виставлятися” перед класом); якщо все-таки гору 
бере бажання відповісти, почувається, що їй якось ніяково, є бажання 
швидше сісти на місце, стати непомітною. Батьки вважають Іру прекрасною 
дочкою, розповідають, що вона захоплюється збиранням листівок з 
картинами відомих художників, сама із задоволенням малює, вишиває. 

Одне турбує батьків Ірини – її надмірна чутливість: дівчинка украй 
важко переживає неприємності, що трапляються з близькими, може 
розплакатися під впливом жалісливої сцени у фільмі чи книзі. (Сензитивний) 

Знайомство з основними типами акцентуацій є корисним не тільки для 
учителя, наприклад, для того, щоб визначати програму корекційних мір по 
відношенню до відповідних учнів, створювати для них оптимальні зовнішні 
умови в залежності від типу акцентуації. За компетентної учительської 
допомоги знання типології характерів дає можливість самим учням пізнати 
себе, усвідомити причини та закономірності своєї поведінки. Це, на думку 
психологів Е.Г.Ейдеміллера та В.В.Юстицького, має декілька позитивних 
прикладних напрямків. По-перше, учень навчається розпізнавати ситуації, які 
на нього мають травмуючий психогенний вплив. Так, при гіпертимній 
акцентуації такими є ситуації, що вимагають від дитини стримування прояву 
його енергії, для лабільної – ситуації емоційної байдужості з боку значущих 
людей, при демонстративній – нестача уваги до нього як до особистості. По-
друге, сформувати в учня властивість об’єктивно сприймати такі 
психотравмуючі ситуації, оцінювати їх як би з боку стороннього спотерігача, 
аналізувати, продуктивно використовувати досвід власних помилок. По-
третє, розширити діапазон можливих способів поведінки у складних для себе 
ситуаціях. Важливість останнього напрямку підтверджується 
спостереженнями психологів, згідно з якими шаблонність, стереотипність 
поведінки – це головне, що спостерігається, коли до особистості ставляться 
нестерпні для неї вимоги.  
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Слід зауважити, що поширення психологічних знань повинно 
проводитися не тільки у вигляді лекцій чи бесід, а й через практичне рольове 
програвання певних ситуацій, в яких моделюються реальні проблеми учнів. 
Під час таких занять діти вчаться самостійно при дозованій допомозі вчителя 
та теплій підтримці інших учасників групи знаходити відповіді на хвилюючі 
їх питання. Більш докладну інформацію про групові заняття такого роду 
можна знайти у джерелах, що висвітлюють тренінгові форми роботи.  

Важливість знання розвитку дитячого організму, правильного підходу 
до навчання та виховання – це проблема не тільки здоров’я наших дітей, це 
величезна проблема соціального росту, розвитку, соціального благополуччя 
та соціальної адаптації людини. Тільки такий учитель, котрий добре знає і 
розуміє здібності і можливості учня, його проблеми й труднощі, знає, як і 
чим йому допомогти, не “зломити” його, не зашкодити здоров’ю.  

Знання дитини – складна наука, а застосування цих знань на практиці – 
мистецтво, що потребує самовіддачі, творчості, власних рішень, коли немає 
готових рецептів; це комплекс знань з фізіології та психології, педагогіки та 
шкільної гігієни. А учительська психодіагностика є ключем до педагогіки 
співробітництва – педагогіки знання особистості, знання і врахування 
особливостей дитини в процесі навчання і виховання. 

 
Тести та завдання для самостійної роботи: 
 
1. З яких блоків складається модель соціально-психологічної 

компетентності? 
2. Що розуміють під поняттям “педагогічна психодіагностика”? 
3. Яка процедура встановлення психологічного діагнозу? 
4. Які методи педагогічної психодіагностики Ви знаєте? 
5. Визначте характер знань, якими Вам потрібно опанувати для 

складання психологічної характеристики учня. Вкажіть конкретні пункти 
характеристики. 

6. Які Ви знаєте типи акцентуацій характеру? 
7. Як учитель може практично використати свої знання про акцентуації 

характеру? 
8. У чому актуальність питання педагогічної психодіагностики? 
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О.О. Новак 
 

Лекція 2.8. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ  
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Мета: ознайомити слухачів із сучасними теоретичними концепціями у 

сфері формування навичок здорового способу життя учнівської молоді. 
Підвищити рівень знань слухачів з питань планування, організації та 
проведення заходів щодо формування здорового способу життя.  

 
Основні поняття: формування здорового способу життя (ФЗСЖ), 

здоров’я, рівні профілактики, наркотичні речовини, залежність, зловживання, 
життєздатна особистість, фактори ризику і захисту, профілактичні підходи: 
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надання інформації, емоційне навчання, апеляція до цінностей і знань, 
виховання протидії, надання альтернативи, вплив соціального середовища і 
однолітків, зміцнення здоров’я; виділення паління серед інших, демонізації, 
допомоги курцям кинути палити; техніка безпеки щодо ФЗСЖ. 

 
Експрес-контроль: 
 
1. Що означає термін «здоровий спосіб життя» (ЗСЖ)? 
2. Розкрийте зміст понять: «рівні профілактики», «залежність», 

«наркотичні речовини», «зловживання», «позиція щодо ЗСЖ». 
3. Які псевдопрофілактичні ідеї поширюються у навчальних закладах? 
4. Назвіть ознаки і принципи результативної профілактичної роботи. 
5. Які засоби реклами використовуються у навчальному закладі? 
 
Розглянемо науково-понятійний апарат щодо ЗСЖ [4; 5; 6; 13; 14]. 
Сучасне розуміння здоров’я людини і його основних складових  
Формування здорового способу життя виступає як самостійна наукова 

дисципліна, якій притаманні всі відповідні компоненти – власна теорія, 
методологія, методика, ідеологія, принципи тощо. Введення цієї дисципліни 
у школі потребує певних знань щодо сучасного розуміння феномена здоров'я 
людини взагалі.  

Згідно із сучасними уявленнями про здоров’я, останнє не розглядається 
як суто медична проблема. Більше того, комплекс медичних питань 
становить лише малу частину феномена здоров'я. Так, узагальнені підсумки 
досліджень залежності здоров'я людини від різних чинників переконують, що 
стан системи охорони здоров'я обумовлює в середньому лише близько 10% 
усього комплексу впливів. Решта 90% припадає на інші чинники: екологію 
(близько 20%), спадковість (близько 20%) і найбільше – на умови і спосіб 
життя (майже 50%). 

Загальноприйнятим у міжнародному обігу є визначення здоров'я, 
викладене у преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ) (1948 р.): “Здоров'я – це стан повного фізичного, духовного і 
соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад». 

Формування здорового способу життя – процес застосування зусиль 
щодо сприяння зміцненню здоров’я та благополуччя взагалі, тобто ефективна 
політика, розробка доцільних програм, надання відповідних послуг, що 
можуть підтримати та поліпшити наявні рівні здоров’я, надання людям змоги 
посилити контроль над власним здоров'ям і покращити його тощо. 

ФЗСЖ ґрунтується на певних ідеологічних засадах, у т.ч., – на ідеї так 
званого перерозподілу відповідальності: контроль способу життя повинен 
здійснюватись і державою, і громадою (суспільством), і самою людиною, 
котра сама себе наділяє певною відповідальністю щодо контролю власного 
життя, бере на себе особисту відповідальність за дії, рішення, їх наслідки. 
Так само і громада переймається деякою часткою відповідальності за 
здоров'я своїх членів. А держава делегує частину своєї влади громаді й 
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окремій людині. Відповідно, ця ідея передбачає і спрямування певної 
частини ресурсів і прав контролю від держави до громад і окремих осіб. 
Також і певна частка відповідальності за здоров’я припадає на саму людину і 
громаду, де вона перебуває. 

Види профілактики 
Первинна профілактика – комплекс соціальних, просвітницьких і 

медико-психологічних заходів, спрямованих на формування навичок 
здорового способу життя, що попереджають небезпечну статеву поведінку, 
залучення до вживання наркотичних речовин. У первинній профілактиці 
головним методом боротьби є інформація – детальна і конструктивна. 
Необхідно донести до суспільства знання і тим самим зруйнувати всі міфи 
про безпечність наркоманії. Крім того, необхідно подавати позитивний 
власний приклад молоді, створювати орієнтир відповідальної поведінки.  

Вторинна профілактика – комплекс соціальних, просвітницьких і 
медико-психологічних заходів, що попереджають формування хвороби та 
ускладнень, пов'язаних з нездоровим способом життя, вживанням 
наркотичних речовин в “епізодичних” споживачів, що не виявили ознак 
хвороби. Цей вид профілактики полягає у виявленні людей, що починають 
вести або ведуть ризикований спосіб життя і у втручанні, здатному зупинити 
ризиковану поведінку або, принаймні, зробити її більш безпечною.  

Третинна профілактика, або реабілітація, – комплекс соціальних, 
просвітницьких і медико-психологічних заходів, спрямованих на 
попередження зривів і рецидивів хвороби, що сприяють відновленню 
особистого та соціального статусу хворого і повернення його у сім'ю, в 
освітню установу, у трудовий колектив, до суспільно-корисної діяльності. 

Наркотичні засоби (наркотики) – (від грец. Narkotikos – той, що 
знерухомлює) – речовини рослинного чи синтетичного походження, які 
чинять стимулюючий, збуджувальний, депресивний чи галюциногенний 
вплив на центральну нервову систему. Згідно з переліком наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначених законодавством 
України, вони підлягають державному контролю. Це речовини, вживання 
яких призводить до зміни психічного стану людини, а також викликає 
отруєння організму, соціальну, психічну та фізичну залежність людини. 
Головна ознака наркотичних речовин – наявність визначеного або 
невизначеного психоруйнівного (психоделічного) ефекту. Всесвітня 
організація охорони здоров’я у 1981 р. визначила наркотики у широкому 
змісті як “хімічну речовину, або суміш, що відрізняється від необхідних для 
нормальної життєдіяльності (подібно їжі), прийом якої викликає зміни 
функціонування організму, і, можливо, його структури”. 

Термін “наркотичні засоби” має синоніми: “наркотик”, “психоактивні 
речовини” (ПАР).  

За класифікацією ВООЗ (1989) до психоактивних речовин відносяться2: 

                                           
2 Якщо в роботі з учнями називати алкоголь, тютюн, каву, шоколад (те, що 
вже інтегровано в нашу культуру) наркотичними речовинами, ми можемо 
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алкоголь; опіати; канабіс; седативні препарати (гіпнотичні); кокаїн і 
стимулятори (у тому числі й кофеїн); галюциногени; тютюн; летючі 
речовини; неідентифіковані речовини, що вживаються з психоактивною 
метою.  

Залежність – це стан несвободи суб’єкта (особи, групи людей, спільноти, 
суспільства чи людства в цілому) від будь-якого зовнішнього чинника.  

Залежна особа – людина з деструктивною (адиктивною) поведінкою, що 
виражається в прагненні до відходу від реальності шляхом зміни свого 
психологічного стану через встановлення емоційних відносин не з іншими 
людьми, а з предметами чи з активністю (наркотики, алкоголь, азартні ігри, 
Інтернет тощо). 

Соціальна залежність полягає в тому, що, знаходячись під впливом 
того чи іншого оточення, наприклад серед людей, які вживають ПАР, людина 
теж починає так себе поводити, узалежнюється від поведінки інших, 
забуваючи про свої особисті наміри і потреби. 

Психологічна залежність – емоційний стан, що характеризується 
прагненням неперервно або періодично приймати наркогенний препарат з 
метою відчути певні переживання, але частіше – зняти явища психічного 
дискомфорту, для подолання почуття незадоволення, що виникає при 
відсутності наркотику. Психічна залежність виникає в усіх випадках 
уживання наркотиків, і досить часто – після разового їх прийому. Коли 
говорять про психологічну залежність, мають на увазі те, що без дії тієї чи 
іншої наркотичної речовини, людина не в змозі відчути ті чи інші емоції, 
почувати себе в емоційній злагоді і гармонії. Така неспроможність є 
закономірним наслідком уживання наркотичних речовин. Найважче 
подолати саме цю залежність.  

Фізична залежність – перебудова всієї життєдіяльності організму 
людини у зв’язку із хронічним уживанням наркотичних препаратів. Як 
правило, вона проявляється фізичними розладами, що розвиваються при 

                                                                                                                                        
знизити психологічний бар’єр для переходу до вживання інших речовин, що 
містять наркотики або є такими (тим більше, якщо їх дія не здається 
такою руйнівною, як, скажімо, алкоголю). Учень, який, наприклад, палить, 
або сам себе може почати сприймати наркоманом, або за допомогою інших, 
що навішують “ярлики”. Звичайно, треба розвивати культуру вживання 
речовин, що містять наркотичні речовини і не приховувати можливої 
небезпеки (від їх зловживання (надуживання)), розвиваючи відповідальне 
ставлення до власної поведінки. Акцент при цьому варто робити на 
медичному вживанні цих речовин. Але якщо існує небезпека вищезазначених 
результатів просвітницької діяльності з учнями, називати наркотиками 
краще тільки нелегалізовані наркотики: препарати з коноплі, героїн, кокаїн 
та всі інші з Міжнародного та Національного переліку заборонених 
психоактивних речовин (за критерієм соціальної оцінки в класифікації 
наркотичних речовин) 
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припиненні дії препарату (абстинентний синдром). Ці розлади полегшуються 
або повністю знімаються тільки новим введенням даного наркотику або 
речовини з подібним фармакологічним впливом. Фізична залежність 
обумовлена неперервним уживанням наркотиків або поверненням до них 
після відмови. 

Толерантність (одне із значень цього поняття) – прояв адаптації, тобто 
звикання до наркотичних препаратів, коли спостерігається все менш 
виражена реакція на чергове введення тієї ж кількості наркотику. Тому для 
досягнення попереднього психофізичного ефекту наркоману потрібна більша 
доза наркотику. Через деякий час і ця доза стає недостатньою і необхідно її 
збільшити. 

Абстиненція – захворювання, викликане припиненням прийому 
наркотиків чи його зменшенням після того, як організм настільки звик до 
присутності в ньому наркотику, що далі не може функціонувати без нього. 
Чітко виражений абстинентний синдром (синдром відмови) викликають не 
всі наркотики. Симптоми абстиненції можуть бути сильнішими чи слабшими 
в залежності від індивідуальних характеристик і тривалості прийому 
наркотику. Звичайно частиною абстинентного синдрому є психологічні 
симптоми, такі як дратівливість, депресія і наполегливе бажання наркотику.  

Tолерантність і абстиненція впливають на характер уживання 
наркотику. Наприклад, якщо толерантність підсилюється, то людині 
необхідно споживати усе більшу кількість наркотику для одержання 
потрібного ефекту. Це, у свою чергу, приводить до того, що людина витрачає 
більше часу на придбання і вживання наркотику. Зрештою, збільшення 
кількості і частоти споживання наркотику веде до появи нових фізичних, 
соціальних та інших проблем. Толерантність і абстиненція – основні 
показники, за якими роблять висновки про наявність (відсутність) 
залежностей. 

Зловживання наркотиками – вживання наркотиків, що наносить 
шкоду фізичному і психічному стану, “правоздатності” та соціальному 
становищу людини та людей, що підпадають під вплив даної людини. Суть 
зловживання (тобто вживання на шкоду) полягає в тому, що той, хто приймає 
наркотики, в дійсності не має потреби в них з медичної точки зору, і вони 
становлять небезпеку для його організму (особливо підліткового).  

Наркоманія (від грец. Narke – знерухомлення + Mania – безумство) – 
хвороба, що супроводжується складними порушеннями фізичних і психічних 
функцій внаслідок різко вираженого потягу до наркотичних засобів. 
Наркоманія визначається як хворобливий психічний стан, зумовлений 
хронічною інтоксикацією внаслідок зловживання наркотичними засобами, 
що віднесені до таких Конвенцією ООН чи Комітетом з контролю за 
наркотиками при Міністерстві охорони здоров’я України, і який 
характеризується психічною або фізичною залежністю від них. 

Наркоспоживачі – особи, що вживають наркотичні засоби та 
психоактивні речовини у немедичних цілях. 

Прекурсори – хімічні речовини, які використовують при виробництві 
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наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку (в т.ч., 
– кустарно виготовлених опіатів). 

Нікотин – хімічна речовина, яка міститься у тютюновому димі і 
зумовлює шкідливу звичку палити (залежність). Належить до наркотичних 
речовин. Спричиняє порушення функції дихальної, нервової, серцево-
судинної, травної та інших систем організму. 

Девіантна поведінка – поведінка (окремі вчинки або їх сукупність), що 
входить у суперечність із загальноприйнятими в даному суспільстві 
юридичними, моральними і соціальними нормами суспільства 
(правопорушення, алкоголізм, наркоманія тощо). 

Життєві навички – здатність людини до позитивної поведінки і 
подолання труднощів повсякденного життя.  

Життєздатна особистість: 
• активно інтегрується в сучасне суспільство, орієнтується в 

економічній, соціально-політичні обстановці, зберігаючи свою світоглядну 
позицію, гуманістичні ідеали і цінності; 

• володіє високою соціальною активністю, підприємливістю, 
прагненням до пошуку нового і здатністю знаходити оптимальні розв’язання 
життєвих проблем у нестандартних ситуаціях; 

• має потребу в життєвих досягненнях і успіхах, здатність до 
самостійного прийняття рішень, постійного саморозвитку; 

• володіє альтернативним, критичним мисленням. 
Сформована свідома позиція передбачає наявність необхідних знань, 

сформованих переконань та цінностей щодо здоров’я і здорового способу 
життя та володіння певними навичками, необхідними для реалізації цих 
знань, переконань і цінностей. 

Сучасні підходи та методичні аспекти ФЗСЖ [5; 6; 7; 9; 10; 12; 14] 
Нині існують вкрай різноманітні за своїм змістом, якістю та 

собівартістю програми профілактики вживання тютюну, алкоголю, 
наркотичних речовин, інших видів ризикованої поведінки3. Деякі навчальні 
заклади використовують відео-презентації, інші – наклейки, плакати та 
спеціальну літературу. Деякі надають перевагу проведенню занять у 
спеціально відведені для цього години, інші включають окремі заняття до 
навчальних програм з суспільствознавства або біології, валеології, ОБЖ.  

Підвищує ефективність профілактичних програм врахування деяких 
науково-методичних аспектів проблеми ФЗСЖ.  

Для кого?  

                                           
3 Зауважимо, що будь-яка програма спочатку має бути схвалена фахівцем 
психологічної служби та затверджена шкільною адміністрацією, а вже потім до 
її реалізації беруться або вчителі, або ж запрошені особи. У випадку, коли у 
навчальному закладі (в якому немає фахівця психологічної служби) працюють 
спеціалісти не з системи освіти, їх програми мають бути погоджені 
методистом, що відповідає за районну (міську) психологічну службу або обласним 
центром практичної психології і соціальної роботи.  
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Треба якомога точніше визначити цільову групу – групу підлітків з 
подібними потребами і цінностями, що мають приблизно однаковий досвід з 
певної розглядуваної проблеми4. Цільова група – учні 8-9 класу – 
неправильна (не сегментована), оскільки це група взагалі, хоча для її членів 
можна знайти спільні риси. Можна об’єднати їх, наприклад, за тим, хто ще не 
починав палити, хто експериментує, хто палить (для більш старших – хто 
кинув палити). Кожна група вимагає (відповідно рівня профілактики) 
диференційованого обсягу інформації, аргументів, форм і методів роботи. До 
цього часу ще досить поширеним є явище, коли збирають в актовому залі 
певного навчального закладу всіх представників 9-11-х класів і проводиться 
така собі “просвітницька” лекція. Виходячи з актуальності проблеми, лектори 
прагнуть охопити якомога більшу кількість учнів. При цьому дуже імовірно, 
що результати такої роботи будуть або шкідливі, або малоефективні.  

Так, якщо ведучий орієнтується на тих, хто ще не вів певний спосіб 
життя (група, що потребує первинного рівня профілактики) – учні з групи 
вторинної профілактики почуваються спеціалістами, можливо “героями”, 
можливо хтось отримав шок, але все це – “поза ціллю”, оскільки створює в 
залі атмосферу скепсису або напруження. Якщо інформація розрахована на 
рівень вторинної профілактики, учням з групи первинної і на змістовому 
(розширення інформаційного поля), і на емоційному рівні сприйняття є ризик 
нанести психологічну шкоду: зробити рекламу цим засобам, розширити 
інформаційне поле учнів, тим самим підштовхнути їх до експериментів, 
увести нові поняття наркотичної культури, сформувати враження, ніби вони 
все одно будуть “там”, почнуть споживати. На останнє впливає позиція 
ведучого, який до учнів ставиться так, ніби вони це вже роблять, або можуть 
робити.  

Щира розмова та досягнення запрограмованого позитивного результату 
просвітницької роботи з великою негомогенною групою можливі лише у 
випадку залучення до роботи висококваліфікованого спеціаліста.  

Про що? 
Програма МОН України, АПН України та UNDP “Сприяння 

просвітницькій роботі “рівний – рівному” серед молоді України щодо 
здорового способу життя” спрямована на формування позиції учнів щодо 
ЗСЖ, використовує модель факторів ризику і захисту. В основі цієї моделі 
лежить процес визначення показників (факторів), що впливають на здоров’я 
людини та вибір нею способу життя; робота з цими факторами, визначеними 
для певної території на певний час. 

“Безумовно, у житті людини присутні як фактори ризику, так і фактори 
захисту. Таким чином, уся робота з профілактики ґрунтується на зниженні 
активності факторів ризику і підвищенні дієвості факторів захисту.  

Під факторами ризику розуміють умови, обставини, конкретні причини, 
які більше за інших відповідальні за виникнення і розвиток хвороби. 

                                           
4 Відповідно, будь-яка методична розробка повинна містити відомості про цільову 
групу, на яку вона розрахована. 
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Узагальнення результатів великої кількості вітчизняних і зарубіжних 
досліджень дає можливість поєднати фактори ризику в чотири основні групи: 

• фактори ризику способу життя (вживання алкоголю та тютюну, 
неправильне харчування, ризикована статева поведінка, стреси, гіподинамія, 
вживання наркотичних речовин, зловживання ліками, неміцність сімей, 
самотність тощо); 

• успадковані фактори (схильність до успадкованих і дегенеративних 
хвороб); 

• фактори, пов'язані з якістю природи, що оточує, антропогенним 
середовищем і соціальними умовами життя (хімічне, радіаційне забруднення 
повітря, ґрунту, води, продуктів харчування, умови праці, побуту, рівень 
культури, процеси урбанізації, підвищення шумового фону, геліокосмічний, 
метеорологічний та інші впливи), екологія; 

• фактори, що виникають внаслідок недостатньої ефективності 
профілактичних заходів, низької якості та несвоєчасності медичної 
допомоги, слабкої матеріально-технічної бази охорони здоров'я тощо – рівень 
медицини. 

Існують ще й інші класифікації факторів ризику і захисту. Традиційно їх 
поділяють на три групи: “особисті”, “сімейні” і “соціальні”. Останні, в свою 
чергу, можна поділити на середовище друзів (ближнє оточення), 
загальносоціальні та “шкільні”. 

До факторів захисту відносять:  
• близькі, довірчі стосунки з членами сім’ї; 
• контроль з боку батьків, чітка регуляція поведінки; 
• залучення батьків у життя/справи своїх дітей; 
• висока самооцінка дітей; 
• сформована позиція, орієнтована на здоровий спосіб життя; 
• сформовані життєві цінності, орієнтовані на саморозвиток; 
• самостійність; 
•  життєва успішність (у т.ч., – у навчальному закладі). 
Значна кількість профілактичних програм звертає увагу своїх учасників 

на негативні наслідки ризикованої поведінки та спрямовані на вироблення 
спеціальних навичок безпечної поведінки. Вчителі пояснюють учням, що 
утримання є соціальною нормою, що людей, які не вживають певних 
хімічних речовин (ще ширше – не ризикують), набагато більше, що 
найприйнятнішою у суспільстві є відмова від ризикованої поведінки.  

Але при цьому слід пам’ятати, що розповідаючи про “негативне”, про те, 
чого робити не слід, що являє собою небезпеку, ми тим самим наповнюємо 
цією інформацією свідомість учнів. Якщо при цьому порушити техніку 
безпеки (див. нижче), то підтекст такий: “Це все є навколо тебе, але ти цього 
не роби, тому що…”. Якщо після такої просвітницької роботи запитуєш, що 
означає бути здоровим, можна почути: “Не пити, не палити і т.д.”. Тобто ми 
говоримо про позитивне через заперечення! Саме тому під час конкурсів 
плакатів можна побачити на малюнках перекреслені шприци, пляшки, 
цигарки, листя коноплі… Чому часто немає інших зображень? Відповідь 
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очевидна – тому що ми набагато менше (менш зрозуміло) розповідаємо і 
показуємо, що означає вести здоровий спосіб життя, бути здоровим. Можна 
сказати: «30% підлітків палить. Це дуже багато, небезпечно», можна: «70% – 
не палить», а можна: «70% прагне дихати чистим повітрям. Робіть так само». 

Отже, у просвітницькій роботі акценти варто перенести з того, чого 
робити не слід, на те, що треба робити.  

На нашу думку, значна увага має приділятися розвитку всього 
позитивного, що визначає (наповнює) життя підлітка. Це робота над 
формуванням та розвитком позитивної самооцінки, самоповаги, впевненості 
у собі, життєвих навичок, можливості вирішувати життєві труднощі, 
приймати рішення, складати і дотримуватись життєвих планів. Іншими 
словами, розвивати життєздатну особистість, готову та здатну нести 
відповідальність за власне життя. При цьому слід зауважити, що наша робота 
повинна бути спрямована більше на досягнення безпосередніх (не 
відстрочених) ефектів, ніж на досягнення певних результатів через 2, 5 чи 10 
років (апеляції у майбутнє діють, але слабо). Підлітки вже сьогодні повинні 
зрозуміти (відчути) перевагу безпечної поведінки. Це може бути, окрім 
усього, і привабливий зовнішній вигляд (у т.ч., – чистий подих при не 
палінні), і можливість досягнення високих спортивних результатів, і 
авторитет (тому що має життєву позицію і впевнено її реалізує), і 
самостійність та індивідуальність (тому що не боїться приймати рішення і 
протистояти соціальному тиску). У будь-якому випадку, маємо говорити про 
те, що найбільше цікавить і хвилює підлітків, а не тільки про те, що хвилює 
нас, дорослих.  

Причини девіацій. Попередити відхилення в поведінці підлітків можна 
через надання їм своєчасної допомоги, навчаючи досягати бажаного 
результату конструктивними, соціально прийнятними методами. Серед 
причин, що можуть призводити до початку вживання підлітками 
психоактивних речовин (або, ще ширше – до ризикованої поведінки), 
відносять: 

• компенсацію почуття непотрібності власним батькам та, відповідно, 
бажання бути потрібним кому-небудь; 

• відсутність доброзичливого ставлення рідних;  
• прагнення довести одноліткам та старшим свою “дорослість”; 
• наслідування прикладів поведінки, прийнятих у групі однолітків; 
• цікавість; 
• бажання бути матеріально незалежним; 
• несформована система моральних цінностей; 
• для задоволення статевого потягу (діти, що знаходяться у 

пубертатному періоді); 
• неадекватний психічний стан внаслідок алкогольного чи 

наркотичного сп’яніння; 
• негативний вплив засобів масової інформації, соціальні провокації, 

легкість доступу до наркотичних речовин; 
• прагнення до “гострих” відчуттів, “екстриму”; 
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• сильне прагнення до задоволення при низькому рівні самоконтролю; 
• втеча від реальності, неможливість вирішити власні проблеми.  
Вчителі та батьки повинні дати собі відповідь: на які з цих (та інших) 

причин вони здатні вплинути, щоб попередити девіантну поведінку 
підлітків? При цьому не слід перекладати відповідальність на когось іншого: 
батькам – на школу, державу, міліцію і т.д., і навпаки. Якщо Ви можете щось 
змінити на рівні державної політики – дуже добре, але готовність та здатність 
до цього, принаймні сьогодні, є не у всіх. Кожна людина має зробити свій 
вклад у межах свого соціального оточення, причому якомога ефективніше. У 
цьому наша особиста відповідальність. 

Коли? 
Пропаганда ЗСЖ повинна проводитися постійно. Для втручання 

найкраще підходять два періоди: той час, коли підлітки замислюються, чи не 
почати, наприклад, палити, і той, коли в них виникає бажання відмовитись 
від паління. 

Уся інформація повинна відповідати віковим особливостям та рівню 
знань підлітків! 

Основні підходи профілактичної роботи [5; 9]  
В організації первинної профілактичної роботи з підлітками зазвичай 

описують сім основних підходів, а на практиці використовуються різні 
поєднання цих підходів. Розглянемо їх. 

1. Надання інформації – найбільш розповсюджений підхід. Його суть у 
наданні фактичних відомостей про природу, шляхи поширення, наслідки 
ВІЛ/СНІД, інформації про наркотичні речовини і наслідки їх вживання, інші 
ризиковані форми поведінки тощо. Цей підхід припускає, що підвищення 
рівня знань є ефективним засобом для відмови від наркотиків і ризикованої 
поведінки. Робота в рамках такого підходу відповідає моделі “Знання – 
Ставлення – Поведінка”. Надаючи підліткам достовірну інформацію про 
негативні наслідки, ефекти, ризики певної поведінки та їх вплив на здоров’я, 
оточення або майбутнє, розвіюючи існуючі міфи, ми тим самим змінюємо їх 
ставлення до ризикованої поведінки. І тоді, якщо комусь запропонують 
закурити (випити, зробити тату і т.д.), він відмовиться (зміна поведінки).  

При цьому паралельно можна формувати скептичне ставлення підлітків 
до сумнівного задоволення від уживання хімії, відмову від ризикованої 
поведінки, “тому що не все в житті треба спробувати. Певні знання краще 
залишити на рівні академічних знань” (наприклад, перевіряти пальцем, що у 
розетці 220V).  

Але й у цьому підході є певні ризики. Доводилось зустрічатись із 
випадками, коли після циклу заходів з профілактики тютюнопаління 
кількість курців у тих класах зростала. Іноді запрошені лектори надають 
певну інформацію, а потім говорять: “Тепер ви знаєте про можливі ризики. 
Ваше життя – в ваших руках”. І очікують відповідального ставлення дітей до 
власного здоров’я. Але для цього дітям треба мати сформовані навички 
відповідальної поведінки та готовність відповідно себе поводити! Таким 
лекторам зручніше думати, що позитивні зміни є, бо так має бути. 
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Тому треба точно зважити на терезах готовність та здатність учнів 
“переварити” зміст і обсяг отриманої інформації, передбачити ймовірний 
результат (наслідки) інтеграції знань у свідомості кожного підлітка. 
Нанесення психологічної шкоди бодай одному учневі не може виправдати 
безумовних переваг від просвіти інших. Таким чином, керуючись принципом 
“не зашкодь”, варто дуже обережно та відповідально ставитись до надання 
знань такого роду.  

Усе сказане не зменшує важливості цього підходу (його ще називають 
“підходом ризику”), оскільки саме від дорослих підліток має одержувати 
своєчасну та достовірну інформацію про ризики оточуючого середовища. 
Якщо дорослі стануть у позицію псевдоцнотливого замовчування, підлітки 
самостійно одержать інформацію, що їх цікавить, а не з “вулиці”, з невідомо 
яких джерел. Якість її можна лише уявити. 

2. Емоційне навчання базується на припущенні, що залежність від 
наркотиків найчастіше розвивається у людей, які мають труднощі у 
вираженні власних емоцій (емоційного спілкування). Такі люди низько 
оцінюються однолітками, а тому здатні за будь-яку ціну ввійти до групи і 
бути нею прийнятими. Зміст програми зводиться до надання допомоги у 
подоланні “емоційної глухоти та німоти”, підвищення рівня самооцінки 
підлітка. Це цілком позитивний підхід, у рамках якого розвиваються 
комунікативні вміння та навички.  

3. Апеляція до цінностей і знань базується на теоріях про зміну 
поведінки та використовує методи поведінкової терапії. Розробляються 
програми життєвих навичок, які фокусуються на підвищенні у підлітків 
стійкості до негативних соціальних впливів. Традиційно ці програми 
охоплюють дві області: інформаційну і соціальну резистентність (стійкість). 
Інформаційний компонент полягає у наданні інформації; а соціальний є 
розробкою планів самовдосконалення, навчання стратегіям прийняття 
рішень, стійкості до впливу інших. У рамках цього підходу актуалізується 
ціннісна сфера підлітків, будуються плани на майбутнє. Коли ти знаєш, чого 
прагнеш, і що можеш втратити, ймовірність відмови від ризикованої 
поведінки набагато вища. Запитання для учнів з цього підходу можуть бути 
такі: “Ким ти хочеш стати?”; “Яким ти хочеш бути?”; “Що ти сьогодні робиш 
такого, що дозволяє тобі стати сильнішим, одержати омріяне?”; “Що може 
послабити твої можливості досягти своєї мети?”; “Що я люблю і ціную в 
житті? Що для мене має дійсну цінність?”  

4. Виховання протидії фокусується на прищепленні соціальних 
навичок: уміння чинити опір впливу однолітків, уміння сказати “Ні”. Дорослі 
не завжди можуть допомогти дитині, якщо вона потрапить у ризиковану 
ситуацію: їй запропонують (вимагатимуть) випити, закурити, вступити у 
статеві зносини і т.п., а нас, щоб захистити, поряд не буде. Єдине, що ми 
можемо зробити – підготувати її до того, як, по-перше, розпізнати ситуацію 
ризику і не потрапити в неї, а якщо вже так трапилось, то, по-друге, як 
захистити своє життя і здоров’я, відмовитись, сказати “Ні”. В рамках такого 
підходу розширюється поведінковий діапазон підлітків. На основі аналізу 
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власної поведінки вони навчаються найбільш ефективним для певної 
конкретної ситуації стратегіям захисту свого здоров’я (відмови). Наприклад, 
уміння перехопити ініціативу в розмові, перевести розмову на іншу тему, 
виступити із зустрічною неприйнятною пропозицією, перевести на жарт, 
упевнено відмовити тощо.  

Одним із інструментів цього підходу є навчання підлітків стратегіям 
прийняття рішень.  

Наприклад, користуватись алгоритмом:  
Рівень А. Розшир базу знань (Крок 1. Зупинись та подумай, що ти знаєш 

про проблему. Крок 2. Відшукай, підбери факти та вивчи проблему). 
Рівень Б. Зроби виважене рішення (Крок 1. Визнач своє ставлення до 

проблеми. Крок 2. Запропонуй декілька варіантів рішення та проаналізуй 
позитивні та негативні наслідки кожного з них).  

Рівень В. Виконай план заходів (Крок 1. Розроби і застосуй план заходів. 
Крок 2. Оціни результати і внеси зміни). 

5. Надання альтернативи передбачає необхідність розвитку 
альтернативних соціальних програм, у яких молоді люди могли б реалізувати 
прагнення до ризику, пошуку гострих відчуттів, підвищену активність 
поведінки. 

Те, що людина вперше бере в руки цигарку, означає, що вона одержала 
про цигарку певну позитивну інформацією, і тепер експериментує, 
перевіряючи її дію на собі. Переважна більшість курців-початківців мають 
неприємний перший досвід: нудота, запаморочення голови, неприємний 
запах і т.д. Ті з експериментаторів, хто продовжує, по суті, ґвалтувати свій 
організм, очікують одержати певний позитив, і якщо хтось продовжує палити 
– це означає, що суб’єктивний позитив знайдено. Чому, коли в рамках 
вторинної профілактики розповідаємо про шкідливість паління, це часто не 
призводить до масового кидання цієї негативної звички? Змоделювати цю 
ситуацію дозволяє один з алгоритмів, за допомогою якого можна допомогти 
людині позбутися певної звички. 

Листок паперу ділиться навпіл. У лівій частині збираємо всю 
інформацію про суб’єктивний позитив, який для себе знаходить людина у цій 
звичці (запитання: “Як ви вважаєте, що позитивного для себе може 
знаходити людина у цій звичці?”) на трьох рівнях – соціальному, психічному 
і фізіологгічному. Справа, у відповідних рядках, просимо людину (цільову 
групу) розповісти, як ще, в інший спосіб можна досягти бажаних ефектів, але 
без цієї дії. 
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Паління 

Піднімає авторитет Як ще в групі можна 
підняти авторитет? 

Доводить приналежність групі, 
задоволення від спільної 
діяльності 

У який спосіб ще можна 
довести свою приналежність 
групі? 

Соціаль-
ний 

Допомагає в контактах з 
людьми, спосіб знайомства 

Хто знає ще якісь способи 
знайомства? Давайте 
потренуємось 

Заспокоююсь  
Збираюсь із думками  

Психіч-
ний 

Зменшення тривоги, 
напруженості, долаю стреси 

 

Фізіоло-
гічний 

 Жуйка, пластир, цукерки з 
нікотином  

 
Коли дорослий говорить підлітку про небезпеку паління і агітує його 

кинути палити, по суті, він пропонує відмовитись від усього того позитиву 
(що має тільки суб’єктивне значення), який сьогодні приносить підлітку цей 
спосіб життя (лівий стовпчик таблиці). Потрапляючи в складну ситуацію, і не 
знаючи, як заспокоїтись, зібратися із думками тощо, дуже ймовірно 
відбудеться повернення до того, що раніше допомагало. Надаючи 
альтернативу, ми тим самим полегшуємо відхід від небажаної поведінки до 
більш конструктивної.  

Звичайно, цей алгоритм можна використовувати і в рамках проведення 
первинної профілактики.  

6. Вплив соціального середовища й однолітків ґрунтується на 
розумінні того, що вплив однолітків і родини відіграє важливу роль у житті 
підлітка, сприяючи чи перешкоджаючи початку вживання наркотиків. З 
точки зору цього підходу найважливішим фактором розвитку людини є 
соціальне середовище як джерело зворотного зв’язку, заохочень і покарань. 
Найпопулярнішими серед таких підходів є метод «рівний – рівному», 
власний приклад авторитетних ровесників і дорослих, тренінги стійкості до 
соціального тиску однолітків, де підлітки одержують “щеплення” проти 
впливу засобів масової інформації (наприклад, щодо легальних наркотичних 
речовин), впливу батьків, які вживають тютюн і алкоголь. 

7. Зміцнення здоров’я ґрунтується на поєднанні особистого вибору і 
соціальної відповідальності за здоров’я, де зміцнення здоров’я є деяким 
об’єднуючим поняттям і являє собою процес “примирення” людини з 
навколишнім середовищем. З цієї позиції здоров’я розглядається як джерело 
благополучного повсякденного життя, а не як ціль існування. Це – позитивна 
концепція, що бере за основу соціальні, особистісні та фізичні можливості 
людини. Важливою складовою цієї концепції є життєва компетентність. 
Основною діяльністю в рамках програм зміцнення здоров'я є розвиток 
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здорової особистості, що виявляє здоровий життєвий стиль, який впливає не 
тільки на власне благополуччя, а й сприяє позитивним змінам у середовищі, 
соціальній і культурній ситуаціях. 

Український інформаційний центр з проблем алкоголю і наркотиків 
(УІЦПАН) серед інших, виділяє такі підходи профілактики паління: 

• Підхід виділення паління з-поміж інших видів проблемної поведінки. 
Якщо досягнути успіху в профілактиці паління, можна суттєво вплинути і на 
рівень наркоманії. Паління може бути першим кроком до ризикованої 
поведінки – попередивши його, попередимо наступні кроки у підвищенні 
ступеня ризикованості поведінки. Тим більше, що внутрішні психологічні і 
соціальні процеси, які стоять за немедичним споживанням хімічних речовин, 
відрізняються несуттєво. До того ж, ці технології впливу можуть бути 
використані до інших форм проблемної поведінки.  

• Зниження рівня паління серед підлітків через зниження рівня паління 
серед дорослих: учителів, шкільного персоналу, батьків, старших братів, 
сестер, авторитетних дорослих. У цьому плані наводимо вислів Альберта 
Швейцера (не дослівно): “Власний приклад – не головне, за допомогою чого 
можна навчити інших, це – ЄДИНЕ”. Діти наслідують нашим діям, а не 
словам, тому дорослим треба починати з себе. Якщо дорослий палить або 
зловживає алкоголем – його профілактична робота не ефективна.  

• Підхід демонізації тютюнової індустрії. Викриваються приховані 
механізми, за допомогою яких тютюнова індустрія намагається залучати 
підлітків до числа нових споживачів своєї продукції, формувати бажання у 
людини, коли вона смокче димлячу трубочку, одержувати відчуття 
успішності, багатства, заспокоєння тощо. Представляючи механізм 
суб’єктивності одержаного задоволення (так само можна говорити про 
позитивність побиття іншого, якщо при цьому сам заспокоюєшся), 
розвінчується ілюзорність та міфічність гасел тютюнової реклами, за якою 
стоїть єдине прагнення – залучити якомога більше людей платити гроші за 
цигарки, тим самим збагачуючи тютюнову (чи алкогольну) індустрії. В 
основі цього підходу лежить урахування психологічних особливостей віку – 
реакцій емансипації (“ви хочете, щоб вами керували, маніпулювали, 
підказували, що вам треба для щастя, від чого ви одержите задоволення, 
вирішували це за вас, ставились до вас, як до діточок, яких легко обдурити”), 
реакції групування (“Давайте об’єднаємося разом у боротьбі проти 
зовнішнього ворога”). Цей підхід має певний ризик – молоді курці можуть 
відчути, що вони мають спільну з тютюновою промисловістю мету 
протистояти прийнятим нормам і цінностям, і об’єднатись з нею. Тим не 
менше, підхід показав себе ефективним та перспективним. 

Профілактика загрожує життю тютюнової індустрії. Якщо індустрія не 
буде вводити заміну тим людям, хто або вмирає від пов’язаних із тютюном 
хворобами, або кидає палити, новими курцями, – вона неминуче загине. І 
ресурс для такої заміни один – це наші діти. Тому тютюнова індустрія не 
шкодує мільярди доларів на рекламу, спонсорство, конкурси і все інше, щоб 
залучити підлітків до експериментування з палінням. Вони знають, що в 
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результаті таких експериментів одержать безліч рабів, які щодня будуть 
платити данину, що дозволяє цілком окупити всі рекламні витрати. При 
цьому тютюнова індустрія буде лицемірно заявляти про те, що вона проти 
паління серед неповнолітніх, і навіть фінансово підтримувати свідомо 
неефективні заходи. 

Цей підхід розвиває критичне сприйняття негативного соціального 
впливу, що нав’язується індустріями із заробляння грошей на здоров’ї, та 
розвиток толерантності до цього впливу. Якщо рекламу тютюну заборонити 
не в наших силах, ми її нейтралізуємо у свідомості підлітків, навчимо 
розпізнавати спроби маніпулювання нашими бажаннями, нашою свідомістю 
та не “куплятися” на це.  

Тютюнова індустрія запроваджує навіть у навчальних закладах 
профілактичні програми, спрямовані на попередження паління серед учнів, 
які насправді є псевдопрофілактичними. Тези їх плакатів, заходів: «Ми не 
продаємо цигарок неповнолітнім»; «Вибирай сам – бути здоровим чи 
курити»; «Курити – на це немає часу»; «Я досягну успіху без куріння» т. ін. 
Вони часто містять ключові повідомлення такого плану: паління – це вибір 
дорослої людини, мають право палити тільки дорослі, паління загрожує 
здоров’ю тільки дітей тощо. У такий спосіб формується ставлення до 
цигарки, як до ознаки дорослої поведінки, вона перетворюється у маркер 
дорослості.  

До найбільш ефективних підходів відносять:  
1. Просвіту населення щодо шкоди паління тютюну для здоров’я 

людини (пасивне та активне паління). Розвивати вміння захищатися від 
пасивного паління, захищати свої цінності. 

2. Вказати на роль тютюнової індустрії у зумисному підштовхуванні 
дітей до розвитку шкідливої звички. Викривати спроби тютюнової індустрії 
маніпулювати цінностями, свідомістю підлітків, нав’язуючи неприродні 
варіанти досягнення бажаного, формуючи залежність на всіх рівнях. 

3. Допомагати курцям кинути палити. 
Щоб профілактичні програми щодо тютюнопаління були ефективними, 

УІЦПАН пропонує, серед інших, дотримуватись наступних рекомендацій 
(книга «Навіщо тютюнові компанії фінансують програми запобігання 
курінню серед підлітків») [12]: 

1. Якщо вам пропонують проведення чи фінансування програми 
профілактики куріння серед молоді, вимагайте доказів її ефективності. 
Відмовляйтеся від програм, що базуються на свідомо неефективних підходах 
таких, як навчання «свободі вибору», «прийняттю самостійних рішень», 
«оцінці ризику». 

2. Якщо вам пропонують провести серед підлітків опитування або інше 
дослідження щодо куріння, вимагайте, щоб вам конкретно розповіли, яким 
чином будуть використовуватися результати опитування, які гіпотези 
перевіряються в ході його проведення, як зміняться передбачувані 
профілактичні дії в залежності від отриманих результатів. Не погоджуйтеся 
на проведення опитувань, які хочуть просто «оцінити стан проблеми 
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куріння». Не погоджуйтеся на проведення опитувань, джерело фінансування 
яких є невідомим чи пов’язаним з комерційними інтересами.  

3. Ефективні заходи проти куріння не можуть бути сфокусовані лише на 
молоді. Такий підхід призводить до того, що куріння визначається як «вибір 
дорослих» і тільки підсилює привабливість куріння серед молоді. Це, 
зокрема, означає, що заборона куріння на території навчального закладу 
повинна поширюватися на усіх, незалежно від посади і віку. Це також 
означає, що потрібно боротися не за перенесення щита з тютюновою 
рекламою подалі від школи, а за повну заборону такої реклами. 

4. Ефективні заходи проти куріння не повинні зводитися тільки до 
профілактики куріння серед підлітків. Допомога в припиненні куріння людям 
будь-якого віку, захист усіх людей від примусового вдихання тютюнового 
диму – не менш важливі. 

За жодних умов не погоджуйтеся на проведення програм і заходів, якщо 
до їхнього фінансування прямо чи побічно причетні тютюнові компанії. 
Бажання тютюнових компаній «допомогти» не є щирим. Їхня головна мета – 
запобігти введенню дійсно ефективних заходів. Краще взагалі не займатися 
профілактикою куріння, аніж займатися нею за допомогою тютюнових 
компаній, тому що результатом такої «профілактики» буде зростання куріння 
і пов’язаних із ним захворювань. 

 На завершення цього методичного блоку даємо ще кілька порад:  
1. Інформацію про шкоду вживання психотропних речовин не варто 

давати дітям ізольовано, у вигляді лекції. 
2. Комплексне та систематичне викладання всіх знань у галузі 

превентивної освіти має стати частиною обов’язкового навчання в школі, 
починаючи з молодших класів. 

3. Превентивна освіта повинна перш за все виховувати у підлітків 
(учнів) почуття відповідальності за своє здоров'я і свою поведінку, яка 
впливає на їх здоров'я. 

4. Превентивна освіта не повинна фіксуватися на якісь одній 
ізольованій інформації, а повинна охоплювати всі фактори, які впливають на 
здоров’я. 

5. У ході превентивної освіти пропаганда тверезості, життя без паління 
повинне концентруватися не на фіксації шкідливих наслідків, а на реальних 
перевагах, які дає життя без алкоголю та паління. 

6. Викладання курсу треба проводити у нетрадиційній формі 
(Т.Авельцева). 

“Техніка безпеки” у роботі з інформаційними матеріалами [5; 6] 
У роботі з профілактики алкоголізму та наркоманії не рекомендується: 
• Негайно і прямо на місці рятувати слухачів від наркотиків (дуже 

хочеться, але ви не супермен, тому краще підштовхуйте їх до самостійних 
роздумів).  

•Давати конкретну інформацію про наркотики (назви, ефекти, способи 
приготування, використання тощо). Зловживати сленговими виразами. 

• Створювати ореол сенсаційності навколо наркотиків (бо страшне = 
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незвичайне = цікаве).  
• Зловживати статистикою щодо наркоепідемії (бо “всі вже спробували, 

а я ні?”).  
• Залякувати.  
• Брехати (навіть з найкращих міркувань). Бути нудним. Бути клоуном. 

Переконувати “поганих хлопчиків” (які є у кожному класі і які під час лекції 
можуть зайняти пронаркотичну позицію), тому що це: а) безнадійно; б) 
ризикуєте втратити позитивний контакт з частиною класу; в) ваша лекція все 
одно не відкладеться в пам’яті “поганих хлопчиків”. 

• Використовувати матеріали, що можуть дозволити учням виправдати 
свою поведінку. Необхідно виховувати усвідомлення особистої 
відповідальності за прийняті рішення та їх наслідки. 

• Використовувати матеріали, які показують наркоманів та алкоголіків, 
що видужали. Існує небезпека появи у дітей думки про те, що така людина не 
тільки вижила, а ще й, можливо, стала знаменитою. 

• Використовувати матеріали, де зустрічаються такі терміни як 
вживання “за компанію”, усвідомлене вживання, контрольоване вживання. 
Крім того, матеріали, в яких іде мова про можливість використання 
психотропних речовин як засіб змінити настрій. 

• Перед застосуванням інформаційних матеріалів слід переконатися, що 
вони не містять суперечливих тверджень (наприклад, що є “безпечні” 
наркотики, а існує тільки проблема їх неправильного використання). 

• Використовувати матеріали, в яких стверджується, що вживання 
алкоголю та наркотиків – особиста справа окремої молодої людини. 
Очевидно, що вживання потенційно небезпечних для життя або заборонених 
законом речовин не може бути особистою справою молодої людини. 

 
Форми профілактичної роботи у школі (з питань наркоманії, 

ВІЛ/СНІД та інших шкідливих проявів) [2] 
1. Уроки валеології та охорони життя і здоров'я (окремі теми). 

2.Факультативні заняття з даних питань. 3. Лекції. 4. Бесіди (колективні, 
індивідуальні). 5. Агітаційні бригади. 6. Клуби за інтересами (КВК, “Що? Де? 
Коли?” тощо). 7. Виховні заходи (конкурси, ігри, “лінійки”, дні корисних 
порад). 8. Дні (тижні) профілактики шкідливих звичок. 9. Психологічні 
тренінги. 10.Оперативні групи. 11. Служба довіри. 12. Анкетування 
(тестування). 13. Вивчення учнівських інтересів зайнятості в позаурочний час 
шляхом опитування і контролю за діючими гуртками, секціями, клубами. 14. 
Зустрічі з медичними працівниками, представниками правоохоронних 
органів. 15. Регулярний випуск номерів стінної інформації (газети, 
“блискавки”). 16. Надсилання батькам “Листків тривоги”. 17. Профілактичні 
консультації. 18. Перегляд документальних фільмів, фотоматеріалів. 19. 
Тематичні години інформації. 20. Тематичні виховні години. 21.Обговорення 
матеріалів преси, книг. 22. Співпраця з громадськістю (недержавні 
громадські організації (НГО)), пункти охорони порядку, міська рада). 23. 
Облік схильних до правопорушень, уживання наркотиків. 24. Письмові 
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твори. 25. “Суд” над шкідливими звичками, ток-шоу. 26. Диспути, дискусії, 
обмін думками. 27. Рольові ігри (за темою). 28. Свято здоров’я. 29.Круглі 
столи. 30. Гра станціями. 31. Концерт. 32. Вистава. 33. Конкурс плакатів. 

 
Зауваження щодо етики й коректності (як треба і як не бажано 

говорити про ВІЛ і людей, які живуть з ВІЛ) [10] 
Слова, які добираємо і використовуємо, окрім свого основного значення, 

несуть і додаткову (оцінну, емоційну) інформацію. При обговоренні питань, 
пов'язаних з ВІЛ, часто виникає напруження зумовлене табу та забобонами, 
які знаходяться на рівні підсвідомості. Уважне використання засобів мови 
дає змогу уникнути нагадування про такі забобони, а також чітко окреслити 
права людини, подбати про збереження її гідності. 

Наша мова відображає наші знання й уявлення про епідемію, а також 
наше ставлення до людей, яких торкнулася ця проблема. Та мова, якою 
говоримо про СНІД, значно впливає на сприйняття. Щоб відійшли у минуле 
дискримінація, неповага та істерія, щоб у нашому суспільстві поступово 
сформувалося тверезе та гуманне ставлення до різних аспектів проблеми 
СНІД, мова наша має бути точною, вільною від упереджень. 

Мова має об’єднувати людей, а не створювати чи посилювати 
протиставлення «ми – вони». Слова, які ми використовуємо, мають виражати 
поняття, пов’язані з миром і взаємодією, а не з війною (доцільно підшукувати 
синоніми до таких слів, як «кампанія», «контроль», «нагляд» тощо). 

Слова, якими описують людей, повинні їм подобатися або навіть 
обиратися ними самими. Для тих, хто знайомий з програмами роботи з 
дітьми, що були задіяні в секс-бізнесі чи зазнали насильства, варто 
зауважити, суттєву різницю в підходах. Наслідки ВІЛ-інфікування чи СНІД, 
на відміну від травми, це не те, що відбулося. Це те, з чим доведеться жити 
нам усім, особливо інфікованому та його оточенню. 

Словами слід користуватися дуже уважно й обережно. Вони мають 
нести точну й чітку інформацію. 

Вживати термін “СНІД” допустимо лише тоді, коли мова йде про 
встановлений діагноз. В інших випадках доцільно використовувати поняття 
“ВІЛ-інфекція”, “епідемія ВІЛ”, “хвороба/стан, пов’язана/ий з ВІЛ” т. ін. 
Обговорюючи шляхи передачі та способи захисту від інфекції, необхідно 
чітко проводити розмежування. 

Якими словами говорити про ВІЛ. Нижче наведені фрази, яких варто 
уникати, замінюючи їх більш грамотними і сучасними. Нехай вас не турбує, 
що деякі із запропонованих замін звучать незвично: нові ідеї та явища 
потребують нових слів для висловлення. 

• «Чума XXI століття». Цей застарілий журналістський штамп, що 
з'явився на самому початку епідемії, коли люди ще не знали про шляхи і 
причини поширення хвороби і відчували сліпий страх перед нею, живий 
донині. Порівняння з чумою навіює СНІДофобію, істерію і середньовічний 
страх перед інфекцією, а також сприяє дискримінації та ізоляції людей, які 
живуть із ВІЛ. 
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• «Жертви Сніду». Слово «жертва» передбачає пасивність та 
безпорадність перед небезпекою. Більшість людей, які живуть із ВІЛ і СНІД, 
активно борються за своє життя, здоров'я і права людини, допомагають 
іншим уникнути зараження. Саме завдяки їхнім зусиллям у світі досягнуто 
значних успіхів у лікуванні і профілактиці ВІЛ/СНІД. 

• «Невинні жертви СНІД». Так часто називають дітей, інфікованих 
ВІЛ у медичних закладах. При цьому вважається, що люди, що заразилися 
статевим шляхом або вживаючи наркотики, у чомусь винні. СНІД – не 
злочин, а хвороба. Не лише СНІД, а й багато інших захворювань можуть 
бути наслідком ризикованої поведінки людини, проте нікому не спаде на 
думку говорити про невинних жертв раку, гіпертонії або діабету та виявити, 
наскільки людина «сама винна» у своїй хворобі.  

• «Люди, які живуть зі СНІД», а не «жертви СНІД» або «потерпілі від 
СНІД», тому що передусім треба завважувати людину, а не медичний стан. 
Вживання слів «жертви», «потерпілі», «постраждалі» нагадує про безсилля, 
нездатність щось змінити. 

• «Заразитися СНІД». Очевидно, що заразитися можна лише ВІЛ-
інфекцією, яка з часом може перейти у стадію СНІД. Сучасні методи 
лікування спрямовані на те, щоб не допустити переходу ВІЛ-інфекції в СНІД. 

• «ВІЛ-інфіковані», «хворі на СНІД», «носії ВІЛ або вірусу». 
Намагайтеся уникати фраз, які розглядають людей через призму інфекції чи 
захворювання. Фразу «хворий на СНІД» можна вживати стосовно до людини, 
яка дійсно в даний момент хвора і перебуває у стадії СНІДу, якщо мова йде, 
переважно, про хворобу. У світі доречними вважаються фрази: «ВІЛ-
позитивні», «люди, які живуть із ВІЛ/СНІД», «Люди, які живуть з ВІЛ-
інфекцією», тому що в першу чергу треба говорити про людей, а не про 
віруси чи інфекцію. 

• «Наркоман». Фраза, що дискримінує, межує із жаргоном. «Хворий на 
наркоманію» – фраза, доречна стосовно людини, якій поставлено діагноз 
«наркозалежність». «Люди, що вживають наркотики» – фраза найбільш 
нейтральна і точна, до того ж допускає, що людина може змінити поведінку. 

• «Жити зі СНІД», підкреслюючи, що людина продовжує жити і 
долати труднощі, а не «помирати від СНІД». 

• «Людина з гемофілією», а не «гемофілітик», оскільки людина не 
повинна визначатися за її/його хворобою. 

• Оскільки всі ми живемо в умовах епідемії, треба говорити про 
 «нас», а не про «них». 

• «Жити у бідності» краще, аніж «бідняк», адже це слово асоціюється з 
безсиллям, нездатністю самому змінитися і самому змінити своє життя.  

• «Групи ризику». Застаріла, безграмотна і часто дискримінаційна 
фраза, що цілком вийшла з ужитку в антиснідівському співтоваристві. Ризик 
визначає не приналежність до певної групи, а індивідуальну поведінку. Деякі 
спільноти можуть бути більш вразливі для ВІЛ, оскільки, зважаючи на низку 
чинників (бідність, дискримінація, безправність) не можуть себе захистити й 
уникнути ризикованих ситуацій. У такому випадку доречна фраза «вразлива 
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група». Особливо слід робити акцент на тому, що вразливим нині є все 
людство, а поняття «ризик» тісно пов'язане з поняттям «поведінка». 

• «Ті, хто поводять себе ризиковано», а не «групи ризику». Під час 
епідемії ВІЛ саме через свою поведінку людина ризикує заразитися ВІЛ-
інфекцією, а не через належність до групи. 

• «Праця заради життя», а не «боротьба проти СНІД», тому що 
термінологія бою, протистояння, ніяк не наводить на думку необхідність 
співчутливого і дбайливого ставлення до людей хворих чи інфікованих. 

Використання засобів реклами 
Реклама (від лат. reclamo – вигукую), інформація про споживчі якості 

товарів та послуг з метою створення попиту на них, популяризації творів 
літератури, мистецтва і т.д.  

Існує ціла індустрія реклами, тому пропонуємо скористатись певними 
технологіями (засобами), які притаманні класичній рекламі, для поширення 
товару “Здоровий спосіб життя” в підлітковому середовищі (див. нижче). 

Уважно постеживши за технологіями та засобами, які використовує 
рекламна індустрія, можна ще доповнити цей перелік (рис. 1.). У будь-якому 
випадку варто зважити на те, що реклама дійсно просуває певний продукт на 
ринку споживачів. Чому б тоді не скористатись найбільш ефективними та 
прийнятними в педагогічному середовищі засобами реклами, адекватними 
тим, що використовуються в промислових індустріях? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Засоби реклами 
 

Наводимо зразки рекламної продукції, які використовувались у 
м.Комсомольську в рамках кампанії з профілактики поширення ВІЛ/СНІД, 
наркоманії, тютюнопаління (зразки – кольоровий папір з нанесеною чорною 
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фарбою, з внутрішньої сторони – самоклеюча плівка, розмір: приблизно 5 х 9 
см): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для тих, хто прагне поглибити знання з питань формування здорового 

життя учнівської молоді, рекомендуємо звернутися до списку 
рекомендованої літератури (частина є у бібліотеці ПОІППО), до 
сертифікованих педагогів-тренерів Програми «Сприяння просвітницькій 
роботі «рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу 
життя», а також одержати на кафедрі педагогічної майстерності ПОІППО 
електронні варіанти джерел (пп. 12, 14) із нижченаведеного списку 
літератури.  
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ЛЕКЦІЇ ЗА ВИБОРОМ  
 

В.Ю.Стрельніков 
 

Лекція 2.9. ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО  
СПІЛКУВАННЯ І ВИБІР ЗАСОБІВ  

ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ 
Матеріали до вивчення міні-модуля “Педагогічне спілкування” 

 
Мета: розкрити шляхи вдосконалення комунікативних здібностей 

учителя через оволодіння технологіями педагогічного спілкування. 
 
Експрес-контроль: 
 
Правильно чи неправильно? 
1. Учитель (за Холлом (Наll) в особистісно зорієнтованій освіті має  
користуватися переважно особистісною дистанцією в спілкуванні з 

учнями. 



 229

2. Ефект ореола полягає в тому, що, побачивши в учневі будь-яку якість, 
педагог схильний бачити в ньому й інші властивості, що гармонують з цією 
якістю. 

3. Стереотип – порівняно об'єктивне уявлення про групу людей, з якими 
педагог мав обмежені контакти. 

4. Установка “викристалізовується“ у період з 12 до 20 років, і згодом 
змінити її дуже важко. 

6. Для зміни установок учнів педагог може ефективно використовувати 
інформацію, яка апелює до страху. 

7. Цікаве повідомлення про сучасні педагогічні технології може 
кардинально змінити професійні установки педагога завдяки механізмові 
вибіркового сприймання. 

8. У випадку когнітивного дисонансу педагоги всіляко намагаються 
обґрунтувати зроблений ними вибір. 

9. Авторитарний педагог менш схильний до забобонів, ніж інші. 
Що таке педагогічне спілкування? 
Педагогічне спілкування – спілкування з метою сприяння розвитку і 

саморозвитку дитини, зміна її діяльності в певному напрямку, підтримка в 
заданому напрямку чи формування в необхідному напрямку. Це є вербально-
поведінкова взаємодія педагога з учнями, що має на меті корекцію, 
посилення розвивальної функції. 

Які функції вчителя як управлінця? 
Учитель виконує три основні функції управління: 1) дає розпорядження, 

вказівки, щось рекомендує, радить; 2) одержує “зворотну“ (контрольну) 
інформацію від учнів про виконання завдання; 3) дає оцінку виконаного 
завдання учнями. 

Які є види розпорядчої інформації? 
Виділяються два види розпорядчої інформації: 1) директивна форма – 

наказ, вказівка, розпорядження; 2) демократична форма – рекомендації, 
поради, прохання. 

Чи має вплив на здоров’я педагога та його вихованців взаємне 
розуміння, щасливий стан душі? 

Здоров’я – не тільки відсутність захворювання, а й позитивний фізичний 
стан (робота органів, вікові особливості), психічний стан (стан психіки, 
зокрема темпераменту, пам’яті, мислення, поведінка у стресових ситуаціях 
тощо), соціальний стан (уміння спілкуватися з людьми, виходити з 
конфліктних ситуацій, пристосовуватись до людей), духовний стан 
(усвідомлювати свою особистість), пошук ідеалу життя. Тому вказана тема 
безпосередньо стосується здоров’я педагога та його учнів. 

Якими є типи соціальної влади, які може використовувати педагог? 
Френч і Рейвен (1959) виділили п'ять типів соціальної влади: а) влада 

винагороди полягає в можливості винагороджувати за поведінку, якої 
чекають від особи; цією владою користуються батьки і викладачі, а пізніше – 
керівник, де людина працює; б) влада примусовості ґрунтується на практиці 
погроз і тілесних покарань від биття до тюрми і катувань; в) влада експерта 



 230

базується на знаннях у будь-якій галузі або на володінні інформацією, що 
необхідна для успішного ведення будь-якої справи (вчені, політики, 
професіонали); г) влада авторитету базується на повазі або схильності перед 
людиною, знаменитістю або суспільним діячем, вчинки котрого є прикладом 
для інших людей; д) влада закону є в розпорядженні кожної людини, яка 
представляє встановлений соціальний порядок, її здебільшого підтримують 
інші форми влади. 

Владу утримати легше тоді, коли всі їй підкоряються. Той, хто 
відхиляється від норми, вважається джерелом соціальної загрози, і тому 
більшість буде тиснути на нього, щоб він повернувся “на шлях істинний“ і 
знову став “як усі“. Цей тиск конформізму може мати вияв у глузуванні, 
соціальному осуді тощо. Такому тискові особливо піддаються люди, які 
потребують підтримки та схвалення, які відчувають тривогу і недостатньо 
вірять у себе, не стійкі до стресу. 

Еш (Asch, 1951) у своєму класичному дослідженні вперше показав, яким 
чином соціальний тиск породжує конформізм. Він помістив в одну кімнату 
вісім досліджуваних осіб, які мали порівняти відрізок, зображений на одному 
аркуші, з трьома відрізками, зображеними на іншому, і визначити, який з них 
дорівнює першому. Вони по черзі повідомляли номер відрізка, який на їх 
думку має ту ж довжину, що й “еталонний” відрізок. Мета дослідження була 
невідома лише одній людині, інші сім були у змові з експериментатором і 
давали то правильні, то неправильні відповіді. Кінцевою метою 
експерименту було вияснити, як буде вести себе досліджуваний, коли шість 
осіб до нього і один після нього підтвердять факт, що йде у протиріччя з 
власним сприйманням дійсності. 

Еш встановив, що в умовах цього експерименту 77% досліджуваних 
погоджувались із твердженням інших хоча б один раз, і, що один із трьох 
досліджуваних систематично давав відповідь, що співпадала з відповідями 
решти членів групи, навіть якщо відповідь суперечила власному 
сприйманню. 

Пізніші дослідження (Wilder, 1977) показали, що тиск конформізму 
збільшується з чисельністю групи і головним чином проявляється в тих 
випадках, коли у досліджуваного немає ніякої соціальної підтримки. 
Достатньо ввести до групи одну єдину людину, яка знайома зі змістом 
досліду і яка постійно підтримує думку досліджуваного, як той зараз же 
набуває впевненості і починає висловлювати власну точку зору. 

Згідно з даними Констанцо (Сostanzo, 1970), найсильніше тиск 
конформізму виявляється у невеликих групах підлітків. У віці 12-13 років 
цьому тиску піддається кожен другий, а потім тиск слабшає, поширюючись у 
віці 19-20 років лише на кожного третього, і залишаються на цьому рівні у 
дорослих людей. 

Чи завжди вчитель керується в особистісно зорієнтованій освіті так 
званою “особистісною” (або дружньою) дистанцією в спілкуванні з учнями? 

Звичайно, не завжди, адже крім особистісної дистанції (на витягнуту 
руку) – 45 см – 1,2 м, слід зважати на ще три основні типи дистанцій, розмір 
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яких залежить від того, наскільки близькими є стосунки між педагогом і 
дітьми: 1) інтимна дистанція – від прямого фізичного контакту до 20 см від 
тіла партнерів; 2) соціальна дистанція (голосовий контакт) – 1,2 м – 3,3 м;    
3) “публічна” дистанція – більше 3,5 м, яка переважає в класі чи аудиторії. 
Однак, посадка учнів “за круглим столом” сприяє переважанню особистісної 
(дружньої) дистанції у спілкуванні учнів. 

Якими є психологічні афекти у спілкуванні? 
Серед психологічних афектів, які впливають на спілкування педагога з 

учнями, можна виділити наступні: ефект первинності, коли є найміцнішим і 
домінує в стосунках з учнем перше враження про нього; ефект ореола, коли 
педагог інтерпретує поведінку учня його домінуючими рисами; плацебо-
ефект, заснований на навіюванні, коли людина навіть може виліковуватися 
“солодкими пігулками”; ефект Пігмаліона – стан, коли педагог твердо 
переконаний у своїй гіпотезі щодо учня, діє так, що вона фактично 
підтверджується. 

Здебільшого сприйняття педагогом учнів базується на пошуку вражень, 
що відбивають основні характеристики їх особистості. Виявлені одного разу, 
ці характеристики дають підставу пояснювати різні вчинки учня і приводити 
їх у відповідність із враженнями про нього. Це є так званий ефект ореола. 

Що слід знати вчителю про стереотипи і установки в спілкуванні? 
Стереотипи часто породжують занадто умовне і спрощене уявлення про 

інших людей, у тому числі учнів, так як їх сприйняття залежить від того, як 
їх класифікує педагог – за фізичними характеристиками чи відносить до 
якоїсь групи, соціально-економічного класу. 

Стереотипи лише зрідка є результатом власного досвіду. Здебільшого 
стереотипи набуваються від тієї групи, до якої належить учень чи вчитель, 
особливо від людей, у яких стереотипи вже склалися (від батьків, учителів, 
друзів), а також від засобів масової інформації. Стереотипи швидко 
стираються за тісного спілкування з іншою групою людей. Стереотип інколи 
стає упередженням, але не завжди. 

Установки є результатом тих впливів, яких учень зазнає з дитинства. Всі 
свої думки, переконання учень здобуває через контакти в сім’ї, в школі, 
соціальній групі тощо. Свою кінцеву форму установки набувають між 12 і 30 
роками життя. У підлітковому віці установки структуруються, а в 20-30 років 
“кристалізуються” і змінити їх потім дуже важко. 

Чим більше довіри викликає вчитель, тим легше йому переконати учнів і 
викликати зміну їх установок. Однак, важливо, щоб педагог не говорив дуже 
швидко, а вживана ним термінологія була доступна учням. Педагог краще 
вплине на установки, якщо він викликає довіру, буде люб’язним, дружнім, 
чимось схожим на них самих. 

Установки можуть змінитися тим швидше, чим переконливіше 
повідомлення, яке не повинне дуже відрізнятися за своїм змістом від думок 
учнів. З іншого боку, повідомлення краще подіє, якщо показати учням, які 
драматичні події можуть відбутися, якщо вони не змінять свої установки. 
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Дієвим може виявитися страх, за умови, якщо наслідки є правдоподібними і 
одночасно пропонуються нові реальні розв’язки проблеми. 

За яких умов повідомлення про сучасні педагогічні технології може бути 
сприйняте педагогом? 

Педагоги більше сприйнятливі до тих повідомлень, що близько 
стосуються їх: ураховується існуюча ситуація, насущні потреби і мета, яку 
вони поставили. Переважно враховується лише та інформація, що співпадає з 
установками, й ігнорується та, яка їм не відповідає. Таким чином, цей 
механізм вибіркового сприймання дає змогу педагогу зберігати стабільність, 
несперечливість своїх установок, але, в той же час, рідко робить сприймання 
об'єктивним. 

У чому суть поняття “когнітивний дисонанс”? 
Згідно з теорією когнітивного дисонансу, коли потрібно зробити вибір 

між двома речами, які є однаково захоплюючими (запроваджувати 
педагогічну технологію В.Ф.Шаталова чи розвивальне навчання за 
Д.Б.Ельконіним-В.В.Давидовим) або знаходяться у протиріччі 
(користуватися новою педагогічною технологією чи вдосконалювати свою), 
педагог зробить усе можливе, щоб послабити виникаючий дисонанс, 
відшукає тисячу доказів, щоб переконати себе в тому, що вибір, який він 
намагається зробити, є найкращим. 

Які особливості спілкування авторитарного педагога?  
Педагог з авторитарним типом особистості, яка сформувалася 

середовищем і вихованням, найбільше піддається упередженому ставленню 
до людей. Така особистість характеризується схильністю до жорстокості, 
важко налагоджує контакти з іншими людьми, схильна спрощувати ситуації і 
здебільшого твердо вірить у зверхність своєї соціальної групи і своєї 
культури. Саме в авторитарного педагога найчастіше виникає упереджене 
ставлення до дітей, що базується на його потребі мати впевненість у цінності 
власної особи для інших і дає змогу спрямувати свою агресію на “групу-
мішень” (ксенофобія і расизм). 

Перш, ніж розглянути технології ефективного педагогічного 
спілкування і вибір засобів педагогічного впливу, які зміцнюють здоров'я 
вчителя та учнів, звернемось до тих можливостей, які розкриває в цьому 
модульно-тьюторна система. 

У чому полягає суть модульно-тьюторної системи? 
Така система підготовки спеціалістів переважає у передових країнах 

Заходу (на відміну від лекційно-семінарської у нас). Перші спроби 
запровадити її зроблені професором Анатолієм Миколайовичем Алексюком 
(автором підручника “Педагогіка вищої школи: модульне навчання”, 
виданим у 1993 році Національним університетом ім. Т.Г.Шевченка). 
Нагадаємо термінологію: модуль у педагогіці – закінчений блок інформації; 
тьютор – наставник, організатор, співбесідник.  

Сутність модульно-тьюторної системи полягає в наступних позиціях: 
1. Чітка структура вивчення кожного модуля: вступна лекція, кілька 

дискусій (практичних) і семінар чи конференція. 
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2. Демократизм полягає у дії принципу “вільному – воля”: хочеш – 
відвідуй заняття чи ні, але всі хочуть вчитися, бо самі вибрали цей курс. 
Принципово іншими є взаємини між групою і керівником – він не лектор, не 
оракул, “істина в останній інстанції”, а наставник, організатор, співбесідник. 
Тоталітаризм у нашій педагогіці проявляється навіть у посадці учнів – 
“потилиця в потилицю”. За цією системою розмова ведеться “за круглим 
столом”, співвідношення викладачів і студентів від 1:2 в Оксбріджі 
(Оксфорді і Кембріджі) до 1:6 у Массачусетсі. 

3. Інша система оцінювання. Студент (чи курсист) набирає бали – 
лише за присутність на лекції – 20 балів, на семінарі – 10, кожне запитання і 
відповідь на нього оцінюються відповідними балами (від 2 до 10). На Заході 
студенти часто виступають на наукових конференціях, бо існує потужний 
стимул – виступив, його помітили представники фірми і запросили на 
роботу. Максимально за заняття можна набрати 60 балів. За семестр 600 
балів – оцінка “3”, 750 – “4”, 900 –“5”. Екзамену можна не складати. 
Проводяться незалежні від особистості професора письмові зрізи (або 
комп'ютерне опитування) у кінці й на початку модуля. Тьюторне заняття 
завжди закінчується запитаннями викладачеві. 

4. Умови для навчання. Геніальним відкриттям Америки є “кампус” – 
студентські центри, де є бібліотеки, можливість користування комп’ютером, 
консультування у викладачів, тобто, всі умови для навчання. 

5. Фінансове забезпечення індивідуального підходу. Якщо студент 
(курсист) не встиг набрати балів, може з’ясувати незрозумілі для себе 
питання у будь-який зручний для нього час у консультаційні години. На 
кафедрі для цього постійно знаходиться викладач. 

Зрозумілими у сучасній ситуації є складнощі запровадження даної 
системи в закладах післядипломної педагогічної освіти: 

1. Відсутність належної матеріально-фінансової бази – бібліотек, 
комп'ютерів; коштів на поділ груп і проведення консультацій; низький 
професійний рівень спеціалістів-викладачів.  

2. Незацікавленість самих курсистів. Щоб подолати її, скористалися 
досвідом Київського міжрегіонального інституту вдосконалення вчителів і в 
1996-1997 рр. у посвідченні про проходження курсів вказували: “Рівень 
теоретичної підготовки вчителя відповідає другій (першій чи вищій) 
категорії”. У свою чергу, атестаційні комісії на місцях мали право поставити 
вчителеві більш нижчу категорію, ніж зазначена у посвідченні, але не вищу, 
тобто категорія вчителя прямо залежала від результату навчання на курсах. 
На жаль, цей експеримент не мав свого продовження. Світова ж практика 
засвідчує, що, наприклад, в Ізраїлі вчителі періодично здають кваліфікаційні 
екзамени, результати яких постійно враховуються при визначенні кандидатур 
на робочі місця та впливають на розмір заробітної плати.  

Отже, модульно-тьюторна система як технологія навчання є досить 
ефективною, адже надає більші можливості для прояву особистості того, хто 
вчиться. 
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Ефективна технологія педагогічного спілкування передбачає існування 
певних умов, тому важливо знайти відповідь на запитання: 

Які психологічні умови розуміння вчителя учнями? 
В одному з кращих художніх фільмів про школу “Доживемо до 

понеділка” є епізод, коли старшокласники пишуть твір про щастя. Уявлення 
про щастя одного з героїв фільму – хлопця, який безнадійно закохався у свою 
однокласницю, вмістилося в одну, але дуже містку фразу: “Щастя – коли тебе 
розуміють”. 

Спілкування має свій зміст, форму, свої мотиви і мету. І якщо вчитель 
хоче, щоб його правильно зрозуміли учні, потрібно, щоб і зміст, і мета його 
спілкування гармонійно зливалися один з одним. Дуже часто люди говорять 
одне, думають друге, а роблять третє. Таким чином, ніколи не досягнеш 
взаєморозуміння, а отже, ніколи не будеш щасливим. В усі часи і в усіх 
суспільствах поведінка людей регламентується правилами, що відповідають 
конкретним ситуаціям спілкування. Ці правила називаються етикетом. Суть 
етикету – внутрішня готовність до тактовного і делікатного спілкування. 
Педагог має вміти сам і вчити учнів умінню не нав’язувати свого товариства, 
бути ввічливим, намагатися не заважати іншим, залишаючись вільним у 
здійсненні власних дій. 

Можна виділити шість психологічних умов, дотримання яких 
забезпечить розуміння вчителя учнями, колегами, батьками: 

Умова перша: єдина професійна мова. Необхідно, щоб людина розуміла 
ту професійну мову, якою вчитель говорить, дає поради, розпорядження. 
Деякі люди можуть її не знати. Для прикладу, психолог міг би сказати: “В 
інтрапунітивних осіб екстрапунітивні реакції не спостерігаються навіть за 
амбівалентного ставлення”. Зрозуміло лише психологу-професіоналу. У 
практиці педагога також є своя професійна мова – зрозумілі відносно 
вузькому колу спеціалістів терміни, словосполучення тощо (як РМК, 
ПОІППО). 

Умова друга: врахування рівня інтелекту, загальної культури. Педагог 
знає, якому учню (директор – члену колективу) треба пояснювати “на 
пальцях”, а хто розуміє з півслова. 

Умова третя: детальна інформація. Пояснюючи, що треба зробити, не 
слід бути скнарою. Тим більше, “хто володіє інформацією, той володіє 
ситуацією”. 

Умова четверта: врахування індивідуальних особливостей учнів: 
темпераменту, характеру, інтересів, здібностей тощо.  

Умова п’ята: логіка викладу. Трапляються учні, які, пояснюючи суть 
питання, роблять це настільки непослідовно, що тільки з третього чи 
четвертого разу можна зрозуміти, що вони хочуть сказати. Вчитель має 
дотримуватись цієї умови у першу чергу. Важливо також аргументувати 
свою позицію, а не робити демагогічних заяв, – це також неприпустимо для 
вчителя. 

Умова шоста: концентрація уваги співрозмовника. Чи зможе педагог 
змусити учнів чути його? Слухати – експлуатувати свій орган слуху, чути – 
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експлуатувати свій мозок. Можна слухати, але не чути, бо свідомість зайнята 
якимись іншими думками. Наприклад, у той момент, коли він “вичитує” учня 
за його неохайність, невиконане домашнє завдання, той хаотично шукає у 
портфелі підставу для виправдання – зошит, книжку чи щоденник. Чи чує він 
учителя? Ні, бо його свідомість зайнята думками: “Зараз знайду... я правий...” 
Як має діяти вчитель? Тут є дві можливі реакції: 1) відволікає учня від цього 
заняття: “Ні, Ви спочатку, будь ласка, послухайте мене...”; 2) робить паузу, 
щоб потім привернути його увагу. 

Отже, дотримання цих шести психологічних умов забезпечить педагогу 
розуміння його учнями, колегами. А як не хочуть зрозуміти? Здебільшого – 
не бажає, але ж розуміє? Мало, щоб учень знав, що йому треба робити. Хоч і 
говорять, що знання – сила, однак лише потенційна. Можна знати й робити 
всупереч цим знанням. Перший закон педагогічного спілкування стверджує: 
зрозуміти – не означає згодитися. Якщо учні не виконують розпоряджень 
учителя, то не тому, що не зрозуміли, а тому, що не сприйняли їх, тобто не 
згодились. Проблема не у відсутності взаєморозуміння, а в досягненні згоди з 
позицією вчителя, класного керівника чи директора школи. 

Які психологічні умови виконання учнем порад, розпоряджень учителя?  
Умова перша: несперечливість вимоги з поглядами учня. Відсутнє 

протиріччя між тим, що він має зробити, з його принциповими поглядами, 
позиції з даного питання. Психологічна рекомендація: якщо учень не 
сприйняв позицію педагога через те, що вона розходиться з його поглядами, 
то переконуючий вплив педагогу слід спрямувати лише на усунення цієї 
непогодженості, а не на повторення вже сказаного. 

Умова друга: несперечливість вимоги з інтересами, потребами учня. 
Яка робота виконується з більшим задоволенням: та, результати якої 

задовольняють будь-які інтереси, потреби, чи та, виконання якої зовсім не 
зачіпає особистих інтересів? За інших, однакових умов? Звичайно, перша! 
Тому рекомендація тут така: щоб учень сприйняв позицію вчителя, слід 
показати йому, що дії, які від нього чекають, не тільки не будуть йти в 
протиріччя з його принциповими поглядами, а й сприятимуть задоволенню 
якихось його потреб. Якщо його інтереси не співпадають з інтересами 
справи, слід знайти й показати йому цей інтерес.  

Які важливі потреби учнів мають задовольнятися в першу чергу і 
враховуватися педагогами? 

Американський психолог Абрахам Маслоу пропонує наступну ієрархію 
людських потреб. На першому (найнижчому) рівні знаходяться фізіологічні 
(органічні чи вітальні) потреби: голод, спрага, сон, статевий потяг т. ін. Далі 
у порядку зростання розміщені: потреба в безпеці (прагнення відчувати себе 
захищеним, позбавитись страху і життєвих невдач); потреба належати до 
якоїсь спільності, бути поруч з людьми, бути визнаним і зрозумілим ними; 
потреба в повазі (прагнення до компетентності, досягнення успіхів, 
схвалення, визнання, авторитету); пізнавальні потреби (прагнення багато 
знати, вміти, розуміти, досліджувати); естетичні потреби (прагнення до 
краси, гармонії, симетрії, порядку); найвищою є потреба у самоактуалізації 
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(потреба розкрити себе, свій потенціал). Сутність справжнього навчання та 
виховання полягає у виведенні учня на шлях, що може допомогти йому стати 
тим, ким він здатний стати. Це і є спосіб, яким навчаються самоактуалізовані 
особистості. Всі вони захоплюються якоюсь справою, що є дуже цінною для 
них, своєрідним покликанням; присвячують своє життя пошуку справжніх 
цінностей буття – істини, краси, гармонії, добра, досконалості. 

Що означає самоактуалізація у реальному житті учнів? Які основні 
умови самоактуалізації? 

Назвемо основні вісім умов самоактуалізації:  
1. Повне, живе і безкорисливе життя з повним зосередженням і 

захопленням ним. Учням часто притаманна надмірна сором'язливість чи 
зарозумілість, недостатність безкорисливості. 

2. Вибір можливостей росту. Можна уявити життя як процес 
постійного вибору. Кожний момент є вибір: рух уперед чи відступ. Рух до ще 
більшого захисту, безпеки, страху, чи вибір просування і росту. 
Самоактуалізація – неперервний процес, що означає багаторазові окремі 
вибори: брехати чи бути чесним, красти чи ні. Самоактуалізація означає 
постійний вибір з багатьох можливостей – можливість росту. 

3. Наявність “Я”, яке може актуалізуватись. Людина не tabula rasa і не 
податливий віск. У неї завжди є хоча б деяка стрижнева структура. Є власне 
“Я”, і треба дати йому можливість виявити себе. Більшість дітей 
прислуховується не до самих себе, а до голосу мами, батька, педагогів, 
традицій т. ін. 

4. Брати на себе відповідальність. Коли учень бере на себе 
відповідальність – це є великий крок до самоактуалізації. 

5. Бути нонконформістом, висловлювати свою власну думку. 
6. Працювати якнайкраще. Самоактуалізація – не тільки кінцевий 

стан, а й процес актуалізації своїх можливостей. Це, наприклад, розвиток 
розумових здібностей через інтелектуальні заняття. Самоактуалізація – праця 
для того, щоб зробити добре те, що людина хоче зробити. 

7. Високі переживання, мить творчого й духовного екстазу є 
моментами самоактуалізації. 

7. Знати себе, свої позитивні й негативні грані для того, щоб знайти 
самого себе, розкрити, що ти собою представляєш, що для тебе добре, що 
погано, яка мета твого життя. Це вимагає також розвінчання власної 
психопатології, пошук своїх захистів і сміливості їх долати. Це важко, так як 
захисти спрямовані проти чогось неприємного.  

Чи є однією з психологічних умов виконання учнем вказівок учителя, 
особисте ставлення до нього?  

Так, це третя умова названого процесу, яка немов перекриває перші дві, 
а саме – особисті, неформальні й неофіційні взаємини вчителя (чи класного 
керівника) і учня. Справа в тім, що розпорядчу інформацію вчителя учень 
сприймає не абстрактно від нього. Будь-яке повідомлення містить дві 
інформації: текстову (що хочете сказати вчитель) і персоніфіковану 
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(інформацію про нього самого). Ці дві "частини" повідомлення можуть 
сприйматись разом і окремо. 

Другий закон педагогічного спілкування такий: за інших однакових 
умов учні легше сприймають позицію педагога, до якого ставляться 
емоційно позитивно (симпатія, дружба чи любов), і, навпаки, важче 
сприймають (а часто й відкидають) позицію того педагога, до якого 
ставляться емоційно негативно (неприязнь, антипатія, ненависть). Цей 
“закон” випливає із суті людини, особливостей її психології, згідно з яким 
моральний клімат (ставлення людей) для неї більш важливий ніж природний 
клімат.  

Для наочності побудуємо шкалу, на якій покажемо емоційно позитивне 
чи негативне ставлення до педагога учнів:  

 
–     + 
– –   + + 
– – – + + + 
А B C D E F 

 
Буквою F помічено учнів, які обожнюють педагога. Може таких учнів і 

не бути, але, в принципі, це можливе. У стані позитивних емоцій до іншої 
людини все сприймається від неї “із закритими очима”, адже “любов – 
сліпа”. Лише з віком людина все менше сприймає будь-що апріорі. Буква A – 
учні з дуже негативним ставленням до педагога (ненависть), таке теж 
можливе; буква E – учні, які добре ставляться до педагога, яких можна 
вважати друзями, однодумцями; буква D – учні, які симпатизують педагогу; 
буква B – учні, у ставленні яких до педагога домінує явна антипатія, однак не 
настільки сильна, як у позначених буквою A; буква C – учні, які ставляться 
до педагога швидше негативно, ніж позитивно, що знаходить вияв у дрібних 
“шпильках”, “смішках”, але вони не настільки агресивні, як “B” чи тим 
більше “A”. Вільною залишається середина шкали, яка мала б символізувати 
учня з “нейтральним ставленням”. Але так до педагога можуть ставитись 
тільки ті, хто зовсім його не знає, наприклад, новий учень, але через кілька 
днів він обов’язково переміститься вліво чи вправо. 

З ким легше працювати – учнями, які перебувають у лівій половині 
шкали ставлення, чи в правій? Чому? 

За інших однакових умов (освіта, інтелект, стать, вік тощо), зрозуміло, 
що з тими, хто справа на шкалі ставлення. Адже серед них більше 
однодумців, з ними легше знайти спільну мову, швидше розуміють суть 
справи, менше конфліктів. Ці учні легше сприймають точку зору вчителя, 
його думку й позицію; менше часу йде на пояснення, їх, як правило, не треба 
вмовляти. Це не означає, що вони є сліпими виконавцями. Просто вони рідше 
спорять з учителем із-за дрібниць, “на рівному місці”, не прагнуть 
ствердитись за його рахунок. 

Як зробити, щоб учні, які перебувають у лівій зоні шкали ставлення, 
легше сприймали позицію педагога?  



 238

Відповідь очевидна: “перевести” їх у праву зону шкали. А це означає – 
викликати емоційно позитивне ставлення до вчителя. Мовою психології це 
означає сформувати атракцію – викликати до себе симпатію, почуття довіри 
(з латинської “атракція” – тяжіння однієї людини до іншої). 

Які основні прийоми формування атракції? 
Технологія ефективного педагогічного спілкування включає наступні 

психологічні прийоми: “власне ім'я”, “дзеркало ставлення”, “золоті слова”, 
“терплячий слухач”, “особисте життя”, які будуть розглянуті далі. 

У чому суть загальної психологічної технології, що лежить в основі 
ефективного спілкування? 

Тривалий час проблема підсвідомості у вітчизняній науці не те, що 
заборонялась, а асоціювалась з якимись нематеріалістичними вченнями. 
Однак сферою застосування технології формування атракції є саме 
підсвідомість. 

Під час спілкування на органи відчуттів педагога (зір, слух, нюх т. ін.) 
від учнів (чи інших партнерів) йде велика кількість сигналів. Але чи всі вони 
усвідомлюються? Для прикладу, зможе вчитель після уроку сказати, якого 
кольору був одяг в учня К? Не завжди. Звичайно, на сітчатці його ока 
відбивається одяг і його колір. Він його бачив, якщо мати на увазі реакцію 
сітчатки ока, і не бачив, якщо мати на увазі усвідомлення побаченого. Отже, 
можна бачити й не бачити одночасно, слухати й не чути. Все залежить від 
включення в ці процеси свідомості. Це схоже на пошкоджений кадр у 
кіноплівці, який не помічаємо, бо, хоч на сітчатці ока він відображається, але 
свідомість його не фіксує, так як швидкість проекції велика і малий час 
експозиції. 

Сигнал, який впливає на органи почуттів, але не фіксується у свідомості, 
може зникнути безслідно, а може й не зникнути. Все залежить від того, 
наскільки цей сигнал значущий для даної особистості, чи несе він у собі 
достатній емоційний заряд для людини. “Минувши” свідомість, що була в 
цей час “зайнята”, сигнал іде і залишається у підсвідомості, де проявляється у 
вигляді емоційного ставлення. 

А якщо у процесі спілкування педагог посилає учням сигнали таким 
чином, щоб, по-перше, сигнал мав для них емоційне значення; по-друге, це 
значення було позитивним; по-третє, щоб учні не усвідомлювали цей сигнал? 
Виникає такий ефект: вони будуть стверджувати, що “чимось спілкування з 
учителем було приємним”, “щось у ньому є привабливе”. Цей ефект не що 
інше, як переміщення учнів у праву частину шкали ставлення. Якщо це 
робити часто, то в учнів буде вироблятись стійке емоційно позитивне 
ставлення. Сформувавши атракцію, педагог з більшою ймовірністю досягне 
прийняття учнями його позиції, їх внутрішньої згоди з нею, особливо в тих 
випадках, коли учитель передбачає, що учні негативно зустрінуть його слова.  

За допомогою цієї технології не можна нікого ні в чому переконати і 
нічого довести, а можна лише сформувати атракцію, залучити на свій бік. 
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Як діє психологічна технологія за використанням прийому – 
“власне ім'я”? 

Якщо вчитель називає імена дітей, цим він викликає в учня не завжди 
усвідомлене приємне відчуття. Дейл Каpнегі дотепно відмітив, що "звучання 
власного імені для слуху – найприємніша мелодія". Але він не відповів – 
чому так? Розглянемо алгоритм цієї технології. 

Ім'я, дане учневі, супроводжує його з перших днів і невіддільне від його 
особистості ⇒ коли до учня звертаються, не називаючи його імені – це 
відособлене звертання; ім'я є символом особистості, отже цим показують 
увагу до неї ⇒ увага до особистості сприяє ствердженню даного учня як 
особистості, задовольняється важлива потреба – у повазі (за А.Маслоу) ⇒ 
якщо учень одержує підтвердження, що він особистість, то це не може не 
викликати в нього почуття задоволення ⇒ почуття задоволення завжди 
супроводжується позитивними емоціями, які не обов'язково усвідомлюються 
учнем ⇒ учень, як і кожна людина, завжди спрямований до того, хто (що) 
викликає в нього позитивні емоції ⇒ якщо вчитель викликає в учня 
позитивні емоції, то він притягує до себе, тобто формує атракцію. 

Якщо вчитель запам'ятовує імена і демонструє це учням, він викличе в 
них позитивні емоції. 

Як краще запам'ятати імена? 
Рецепти психологів такі: 
1. Як тільки почули ім’я, знайдіть привід, щоб негайно його повторити 

вголос: “Дуже приємно познайомитись, Вікентію!”; “Наталко, тобі так пасує 
твоє ім’я – справжня Полтавка!” 

2. Швидко переберіть у пам’яті імена знайомих вам (чи знаменитих) 
людей для встановлення асоціації: “У нашому класі два Олександри, з них 
один – Васильович (як Суворов), а другий Сергійович (як Пушкін)”. 

3. Якщо треба запам’ятати декілька імен у новому класі – вивчіть вдома. 
Як діє психологічна технологія спілкування під час застосування 

другого прийому – “дзеркало ставлення”? 
У народі кажуть: “Обличчя – дзеркало душі”. Психологи ж називають 

його дзеркалом ставлення. Дійсно, люди рідко регулюють “зображення” на 
своєму дзеркалі ставлення. Ось і виходить – що в всередині, те й на обличчі. 
Добрий і приємний вираз обличчя, легка посмішка мимоволі притягують 
людей.  

Алгоритм цієї технології теж пов’язаний із задоволенням важливої 
потреби. 

Більшість людей щиро й по-доброму посміхаються своїм друзям, а не 
своїм ворогам, посмішка – пароль для друзів ⇒ посмішка сигналізує: “Я ваш 
друг” ⇒ друг – однодумець у важливих питаннях, справах; визначення цього 
поняття у словнику – “захисник”, “прихильник” ⇒ однією з провідних 
потреб є потреба в безпеці, в захисті; друг є тією людиною, яка підвищує 
захист, тобто задовольняє важливу потребу ⇒ почуття задоволення будь-якої 
потреби викликає в учня позитивні емоції ⇒ дитина прагне до того, хто (що) 
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викликає у неї позитивні емоції ⇒ якщо педагог викликає позитивні емоції, 
то він формує атракцію. 

Ефект цього прийому залежить не від того, бажає чи не бажає учень 
мати позитивні емоції. Важливо те, хто буде використовувати цю 
технологію. 

Чи зобов’язаний педагог уміти посміхатися, щоб викликати в учня (чи 
колеги) позитивні емоції, перевести його в праву шкалу ставлень? Це – 
службовий обов’язок учителя, вихователя, як і будь-якого керівника, 
продиктований не інструкцією, а виробничою необхідністю. Тому слід 
оволодіти “посмішкою на замовлення”, тренуючись перед дзеркалом 
кожного дня, навіть, коли голитесь чи вмиваєтесь. 

Чи повинна бути у педагога (керівника школи) привітна посмішка під 
час ділової розмови, проведенні наради чи покаранні? 

Розпочнемо з ділової розмови. Візьмемо ситуацію: Ви, як керівник 
школи, викликаєте до себе колегу для того, щоб вирішити службове питання: 
відправити його у відрядження. Ви знаєте його негативне ставлення до цього 
і нічого доброго з цієї розмови не чекаєте. Ваша мета: не лише умовити 
поїхати у відрядження, а й досягти оптимуму: щоб він це зробив не з 
примусу, а добровільно. 

Ви знаєте, що він буде з вами спорити, віднікуватись, шукати причини. 
Тобто, ви внутрішньо готується до неприємної розмови: що ви йому скажете, 
як відповісте. Готуєтесь, якщо не до “битви”, так, принаймні, до подолання 
опору. У вас підвищується кількість адреналіну в крові, периферійні судини 
звужуються... Все це відбувається незалежно від вашої свідомості. І все це 
відображено на вашому обличчі. 

Чи легко буде вчителю погодитись з вашою точкою зору, адже у вас 
агресія на обличчі? Ні. Ви ж хочете, щоб він виконав ваше розпорядження 
без конфлікту з вами. Якщо він вийде з кабінету незадоволений, то вам 
хочеться, щоб незадоволення не було спрямоване на вас. Адже надалі справи 
багато в чому залежать від того, як він буде надалі виконувати ваші 
розпорядження. 

Психологи рекомендують змінити мету розмови: замість “пояснити, щоб 
зрозумів” (тим більше “я сказав – виконуй”), “залучити на свій бік”. Тоді він 
прочитає на вашому “дзеркалі ставлення”, що до нього ви ставитеся 
доброзичливо, не вважаєте його суперником. Коли на вашому “дзеркалі” 
буде справжнє співчуття, то опір малоймовірний. Якщо й буде незгода, то 
набагато слабша, ніж за першим “сценарієм”. Розпорядженням “Вам треба 
їхати” ви, звичайно, не наблизите вчителя до себе, але й своєю співчуваючою 
посмішкою не відштовхнете, як мінімум, не погіршите ваші стосунки. 

“Але ж має бути дисципліна!” – скаже новоспечений “демократ”. 
Згадаємо східну мудрість: “Скільки не кажи “халва”, у роті солодше не 
стане”. Можна часто вживати слова “дисципліна”, “порядок”, та чи учні (або 
й педагоги) від цього виконуватимуть розпорядження добровільно? Та й сама 
форма розпорядження – “наказ” не передбачає врахування думки виконавця. 
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Однак, навіть в армії, як твердив О.В.Сувоpов, “солдат – не механізм, 
артикулом передбачений”. 

Якщо педагог розуміє дисципліну як неухильне підкорення волі учнів, 
то це стиль авторитарної педагогіки, який не має місця в особистісно 
зорієнтованій освіті. Якщо під дисципліною розуміти вільну та добровільну 
працю вільних юних громадян, то фраза “так має ж бути дисципліна!” не 
суперечить меті формувати атракцію. 

Наступна ситуація – проведення наради чи батьківських зборів. Є 
педагоги, які, виступаючи перед аудиторією, виконують роль магнітофона. Їх 
погляд спрямований кудись далеко-далеко, у стелю, підлогу чи вікно, а не в 
очі слухачів. Вони для них – єдина маса, а не особистості зі своїми 
інтересами, запитами. Із аудиторією слід розмовляти, спілкуватися, хоча б у 
вигляді заочного діалогу (“скажіть мені”, “як ви вважаєте”, “якщо запитати 
кожного з присутніх”, “що б Ви хотіли”), тому й необхідно використовувати 
прийом “дзеркало ставлення” для формування атракції. 

Суворий вигляд педагога задоволення присутнім не дасть. “Задоволення 
від наради?” – іронізує опонент. Так, задоволення від співпраці, якщо вони 
прийшли не відбувати повинність. Кожен любить працювати із 
задоволенням, від цього і якість роботи вища. Чому б, розпочинаючи нараду, 
не пожартувати, щоб викликати хоча б легку посмішку в присутніх. А якщо 
керівнику не до жартів? Нарада присвячена покращенню роботи школи 
(наслідкам запровадження 12-бальної системи оцінювання досягнень учня, 
екзаменам, новій педагогічній технології, яка запроваджується в школі). 
Якщо керівник дійсно хоче, щоб колеги погодилися з ним, слід створити 
емоційно позитивний тон. Адже другий “закон” педагогічного спілкування 
гласить: “легше сприймається позиція тієї людини, до якої є емоційно 
позитивне ставлення”. 

Звичайно, не вимагається постійна сонцеподібна посмішка (і їй треба 
вчитися), або, щоб усі посміхались, говорячи про нові педагогічні технології. 
Однак, слухачі на “дзеркалі” (обличчі) педагога читають його ставлення до 
них, і залежно від цього сприймають позицію легко чи з опором. 

Тепер звернемось до останньої з названих ситуацій – покарання. “Що, 
карати теж слід із посмішкою?” – іронізує педагог, стиль спілкування якого 
суперечить принципам формування атракції. 

Ситуація: директор школи готується до розмови із членом 
педагогічного колективу, який порушив трудову дисципліну. Він обурений 
цим вчинком, приготував відповідні слова: “Ось він отримає те, що 
заслужив!”. Обличчя керівника нічого, крім оборонної агресії, у педагога не 
викличе. 

Практичні рекомендації психологів: 1) щоб покарання “спрацювало”, 
слід досягти прийняття особистістю позиції керівника; 2) особистість 
сприйме дану позицію, якщо на “дзеркалі ставлення” керівника прочитає, що 
в цілому вона оцінюється позитивно; якщо ж на обличчі: “Та з вами взагалі 
неможливо!”, позиція не буде сприйнята, бо ця оцінка несправедлива, адже 
кожна особистість себе поважає; засуджувати слід не особистість, а її вчинок; 



 242

3) не відштовхувати, а залучати на свій бік. І в ситуації покарання на 
“дзеркалі ставлення” людина має бачити добрий і приємний вираз, 
співчутливу посмішку – керівник насправді не проти, а за неї. 

Отже, кредо педагога: “Залучати учнів, колег, батьків на свій бік – 
професійна необхідність, тому завжди матиму на обличчі добрий і приємний 
вираз, легку посмішку”. 

Які особливості психологічної технології спілкування за третього 
прийому – “золоті слова”? 

Золоті слова, або компліменти, є невеликим перебільшенням позитивних 
якостей людини. Що буде з учнем, якщо йому часто повторювати: “Який ти 
розумний!”; “Ти маєш чудові здібності з мого предмета”; ”Ти добре 
висловлюєш свою думку”, хоч це не зовсім так? Учень повірить у ці 
“здібності”, буде прагнути повніше реалізувати свій потенціал. Тому в основі 
механізму дії компліментів лежить психологічний феномен навіювання. 
Розвиває вміння учнів робити компліменти наступна гра.  

Діти стають колом і по черзі хтось кидає м’ячик тому, для кого у нього 
підготовлений комплімент. Кому так пощастило, повинен кинути м’ячик з 
компліментом далі. Всі мають бути щирими. 

Алгоритм прийому “золоті слова” полягає в наступному. 
Учень чує в свою адресу приємні слова, що є невеликим 

перебільшенням якихось його позитивних якостей, тобто комплімент ⇒ 
якщо комплімент зроблений за всіма правилами, то виникає ефект 
навіювання ⇒ внаслідок навіювання “заочно” задоволена потреба “бути” 
кращим, потреба у самовдосконаленні ⇒ утворюються позитивні емоції ⇒ 
тяжіння до джерела цих емоцій, краще сприймання педагога, який зробив 
комплімент.  

Найефективнішим є комплімент на фоні антикомпліменту собі. 
Які є правила, дотримання яких не перетворить “золоті слова” у 

банальність (у кращому випадку)? 
Перше правило – “одне значення”. Комплімент має відображати лише 

позитивні якості учня. Слід уникати подвійного значення, коли якість можна 
вважати як позитивною, так і негативною. Наприклад: “Слухаючи ваші, 
Володю, виступи, я щоразу дивуюсь вашим здібностям так вдало й дотепно 
уникати відповіді!” Правило тут порушене. 

Друге правило – “без гіпербол”. Якість, відображена у компліменті, не 
занадто перебільшена. “Я завжди дивуюся вашій акуратності й 
пунктуальності”, – сказав директор школи вчительці, зустрівши її в коридорі. 
Але, по-перше, вона мала протилежну славу; по-друге, не було приводу, не 
те, що причини, так сказати. Вчителька задумалась над підозрілими словами. 

Третє правило – “висока думка”. Важливим для результативності 
прийому є власна думка учня про рівень розвитку якостей, що згадуються в 
компліменті. Наприклад, учень з дійсно феноменальною пам'яттю (що він 
давно знає), чує комплімент педагога: “Як ти, Миколо, запам'ятав номер 
телефону? Ну в тебе й пам'ять!” Буває, вчитель хвалить учня за якісь 
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примітивні вміння, коли він про себе вищої думки. Це вже не компліменти, а 
банальності, наслідки негативні. 

Четверте правило – “без претензій”. Людина не прагне вдосконалювати 
дану якість. “Як ви вмієте робити компліменти!” Вона обуриться, бо у 
попередні часи популярними були протилежні принципи спілкування – 
критика, а не компліменти. 

П'яте правило – “без дидактики” полягає в тому, що комплімент має 
констатувати якість, а не містити рекомендації щодо її вдосконалення. 

Шосте правило – “без приправ” стосується доповнень, що йдуть за 
компліментом: “Руки, Васю, в тебе дійсно “золоті”. А ось язик – воpог!”; 
“Мені імпонує ваша здібність залучати людей на свій бік (формувати 
атракцію). Ось якби цю здібність спрямувати в інтересах справи”. 

Яка психологічна технологія розмови-покарання? Компліменти тут 
також мають бути? 

Нагадаємо, що мета покарання – щоб учень сприйняв позицію педагога 
стосовно свого вчинку і міри покарання. На початку розмови створюється 
фон для її основної частини, або установка; кінець розмови залишає в пам’яті 
емоційне ставлення до цієї розмови (краще запам’ятовується початок і 
кінець). 

“Стенограма” емоційного стану учня в процесі розмови-покарання така: 
 

Позитивні емоції Негативні емоції Позитивні емоції 
Перша частина Друга частина Третя частина 

 

Мета першої частини розмови – підготувати емоційний фон учня для 
прийняття ним того, що буде у другій частині. Ця частина самостійна і 
змістом не пов’язана із вчинком. Усіма прийомами – власне ім’я, дзеркало 
ставлення, золоті слова – формуються в нього позитивні емоції, готується 
грунт для сприймання. Учень, як правило, з початку розмови в обороні, 
замкнений чи агресивно налаштований. Він готовий до агресії з боку 
педагога, до “розносу”. 

Якщо вчитель скаже: “Взагалі, ви, Володю, учень хороший, а ось те, що 
вчора...”, хоча й використає прийоми формування атракції (власне ім’я, 
комплімент, “дзеркало ставлення”), але занадто формально. По-перше, 
інтонація показала, що головне далі, по-друге, за тривалістю ця позитивна 
фраза мала. За всіма правилами мистецтва (lege artis) перша частина розмови 
має бути самостійною і тривати 10 хвилин. 

Перехід до другої частини має бути плавним, його назва – “дві особи”. 
Закінчуючи першу частину, педагог говорить: “Ось кажу вам усе це, а сам не 
можу позбутись відчуття, що я знаю, немов двох учнів з однаковим ім’ям – 
Володя В.: один з них – гарний учень, ввічливий і добрий друг, 
першокласний футболіст... про це я не перестану говорити! Але я знаю й 
іншого Володю В., який, наприклад, вчора...”. У другій частині, де 
засуджується вчинок Володі, а не його особистість, контролюється співчуття 
на обличчі (“дзеркало ставлення”). Закінчується друга частина розмови 
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офіційним оголошенням покарання: “Як ви розумієте, Володю, не покарати 
вас за це я не можу. Знаю, що від цього покарання ви не будете в захопленні, 
але вчинити інакше я не можу, як би високо не цінував ваші інші заслуги!” 
(Останню фразу обов’язково сказати, якщо вас перебивають: “Я вже 
закінчую. Потерпіть, будь-ласка, ще трохи”). 

Перехід до третьої частини отримав назву “валідол”. У ньому важливі не 
лише слова, інтонація, а й паузи. Після другої частини пауза 10-15 секунд. “А 
тепер, Володю, маю до вас особисте прохання, якщо можна, звичайно” 
(знову обов’язкова пауза, щоб почути “так”, чи кивок голови. Якщо й цього 
не буде – не біда). “Будь-ласка, якщо можна, Володю, на майбутнє не 
доводьте мене до таких розмов. Такі “бесіди” неприємні не тільки вам (я ж 
знаю, як ви зараз переживаєте, що б ви мені не говорили), а й мені. Давайте 
не будемо доходити до валідолу. Я ж знаю, що ви можете навчатися і без 
подібних порушень. Ось і минулого разу ви чудово...”. Далі йде третя 
частина, теж самостійна, як перша й друга, така ж за тривалістю. Будь-яка 
розмова має закінчуватись на позитивній ноті. 

Чи не занадто це складно? Чи не можна простіше? – скаже вчитель 
(директор школи чи заступник), якому набридло працювати. Все життя 
карали без етапів, переходів, і нічого – ніхто не вмирав – скаже 
“роздратований” педагог-ветеран. Правильно. Стримувати себе і бути 
професіоналом справді складніше, ніж висловитись “від душі”, “від усього 
серця”: “До яких же пір!” А ефект від цих стереотипів спілкування? Учень 
стане розлюченим і незадоволеним. Ким? Собою? Педагогом? Ще 
залишається стереотип: “А мене не цікавить, що учні про мене думають. 
Заробив – одержуй!” Сьогодні треба відновити демократичний стиль 
спілкування як у школі, так і в суспільстві. Життя показує необхідність зміни 
форм і методів керівництва людьми. Не існує випадків, коли комплімент 
(зроблений правильно) неприємний, навіть від неприємної людини. Немає 
ситуацій, коли не слід робити компліментів, навіть у розмові-покаранні. 
Тому частіше робіть компліменти! 

Які особливості психологічної технології спілкування з 
використанням прийому – “терплячий слухач”? 

“Бути уважним до учнів!”, “терпляче їх вислуховувати”, “не перебивати, 
завжди вислуховувати до кінця!”. Ці декларації кожен педагог знає з 
дитинства. Але за дотримання їх доводиться платити своїм часом. Ось і 
виявляється істинне ставлення до даних цінностей, у кожного з нас 24 години 
на добу.  

Як ми використаємо цей капітал? Можна почитати книгу, подивитися 
телевізор, написати листа, поговорити по телефону. Якась одна цінність 
вибирається, інші приносяться в жертву, бо вона у даний момент важливіша 
(приємніша). Комусь учитель говорить: “Вибач, Олександре, але в мене 
немає ні хвилини часу для розмови. Мені треба...” Це значить, що бесіда з 
ним для вчителя менш цінна, ніж те, що він збирається робити, навіть, якщо 
не з своєї волі. А якщо учень говорить, що в нього зовсім немає часу, щоб 
виконати прохання педагога, це означає, що в цей момент воно для нього 
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менш цінне, ніж щось інше. Алгоритм технології “терплячий слухач” теж 
пов’язаний із задоволенням важливої потреби: терпляче й уважне 
вислуховування учня веде до задоволення його потреби у самовираженні ⇒ 
її задоволення сприяє утворенню позитивних емоцій ⇒ учень тягнеться до 
фактичного джерела цих емоцій ⇒ поява й посилення симпатії до педагога, 
тобто виникнення атракції. 

Як відмовити, залучивши на свій бік? 
Розглянемо такий приклад. До новопризначеного директора школи 

підходить учитель, який писав у різні інстанції наклепи на попереднього, 
просить його вислухати. Директор, знайомий з прийомами формування 
атракції, змушений йому відмовити: “Шановний Андрію Андрійовичу! У 
мене немає жодного сумніву в тому, що ви хочете повідомити мені щось 
важливе! Я знаю, що ви щиро вболіваєте за справу. Тому говорити про 
серйозні речі на ходу не слід. Приблизно через дві години я повернуся, 
знайду вас і тоді поговоримо. Якби всіх так зачіпали наші проблеми, як вас! 
Спасибі, що ви так вболіваєте за справу! До зустрічі приблизно через дві 
години”. 

Колега й не чекав почути такі слова на свою адресу, їх чути було йому 
приємно. Чи буде скаржитися на нового керівника за його неуважність? 
Більше всього не буде, бо думає: “Оце людина. Не те, що попередній 
директор: прибіжить, нашумить, не вислухає! Все йому не так! Усі в нього 
пліткарі!” Можливо, ще дві години витратить той директор на бесіду з 
“пліткарем”. А що здобуде? Залучить на свій бік колегу, і хоча б скарги 
будуть тепер лягати на його стіл, а не вище. 

У чому суть прийому – “особисте життя”? 
Ним керуються всі педагоги, бо він означає – цікавитися захопленнями 

учнів, їх особистими запитами й інтересами та використовувати ці знання 
для особистісного розвитку учнів. 

До яких висновків веде розгляд технології формування атракції? 
1. Застосування технології можна порівняти з безпрограшною лотереєю: 

чим частіше її застосовувати, тим більше шансів стати професіоналом і 
здоровою людиною в усіх відношеннях – якщо й не виграти, то не програти. 

2. Дану технологію кожен уже застосовував, але переважно в інтересах 
більше особистого плану, ніж професійного; можливо, не передбачав, що діє 
на підсвідомість, а не на раціональну діяльність учнів його мислення; робив 
це без системи. 

3. Якщо учень здогадується, що вчитель застосовує спеціальну 
технологію, щоб викликати атракцію (посмішка натягнута, комплімент не 
вдалий, вислуховує його, цікавиться особистими справами, але не зовсім 
вдало), то це не дасть результату, але з часом усе стане на свої місця. 
Найкраще починати з першого прийому – “власне ім’я”. 

4. Остання рекомендація пов’язана з таким психологічним феноменом, 
як “ілюзія запам'ятання”. Названими прийомами, як таблицею множення, 
легше користуватися, коли їх пам’ятаєш. Якщо Вам здається, що ви їх 
пам'ятаєте, візьміть годинник із секундною стрілкою і повторіть 
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якнайшвидше, хоча б за п’ять секунд: власне ім’я, “дзеркало ставлення”, 
“золоті слова”, “терплячий слухач”, “особисте життя”. 

А для власного здоров’я і щастя виконуйте такі три поради психологів: 
1. Не роздратовуйтеся! Роздратовуючись, притягуємо до себе негативні 

психічні сили, заряджаємо ними людей, отруюємо простір. 
2. Ображайтеся тільки на себе, претензії пред’являйте тільки собі, а на 

того, хто образив, дивіться як на тренера. “Дякую тобі, ти допомагаєш мені 
вчитися витримки і самовладання у подоланні перешкод і досягненні мети”. 

3. Ніяких недобрих, злих думок ні про кого. “Жити в гармонії з собою”. 
 
Тести та завдання для самостійної роботи: 
 
Виберіть правильну відповідь:  
1. Педагог здебільшого використовує такий тип соціальної влади: 
а) закону; 
б) винагороди; 
в) примусу; 
г) експерта. 
2. Конформізму найбільше піддаються люди: 
а) дуже дисципліновані; 
б) порівняно розумні; 
в) нестійкі до стресу; 
г) жодна з відповідей неправильна. 
3. Схильність пояснювати всю поведінку учня його домінуючими 

рисами називається ефектом: 
а) первинності; 
б) ореола; 
в) плацебо; 
г) Пігмаліона. 
4. Стереотипи: 
а) є результатом власного досвіду; 
б) закріплюються при тісному спілкуванні з іншою групою людей; 
в) завжди є упередженням; 
г) жодна з відповідей неправильна. 
5. Установки 
а) визначаються лише власними думками і переконаннями; 
б) є результатом ще впливів дитинства; 
в) важко змінюються після 20-го року життя; 
г) всі відповіді правильні. 
6. Педагог краще вплине на установки, якщо він: 
а) викликає довіру; 
б) люб'язний; 
в) схожий на учнів; 
г) всі відповіді правильні. 
7. Для того, щоб повідомлення вчителя було переконливим, воно має: 
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а) не дуже відрізнятися від думки учнів; 
б) часто видозмінюватися; 
в) базуватись на страхові; 
г) жодна з відповідей не правильна. 
8. Якщо вчитель переконує себе, що зроблений ним вибір є найкращим, 

він тим самим намагається: 
а) посилити когнітивний дисонанс; 
б) створити когнітивну рівновагу між своїми почуттями і поведінкою; 
в) збільшити когнітивне розходження; 
г) жодна з відповідей неправильна. 
9. Упередження: 
а) найчастіше створюється у авторитарного педагога; 
б) засновані на потребі вчителя переконатися у цінності власної особи; 
в) дають змогу спрямувати агресію на “групу-мішень”; 
г) усі відповіді правильні. 
10. Що з названого не стосується демократизму модульно-тьюторної 

системи: 
а) чітка структура вивчення кожного модулю; 
б) принцип “вільному – воля”; 
в) наставницька роль керівника групи; 
г) посадка учнів в аудиторії? 
11. Що не вважається психологічною умовою розуміння вчителя 

учнями: 
а) єдина професійна мова; 
б) детальна інформація; 
в) логіка викладу; 
г) усі відповіді правильні? 
12. Які з людських потреб є фундаментальними (за А.Маслоу): 
а) фізіологічні; 
б) потреби в захищеності; 
в) пізнавальні потреби; 
г) естетичні потреби? 
13. Які з людських потреб за А.Маслоу є найвищими: 
а) потреба в любові й гармонії з людьми; 
б) у самоактуалізації; 
в) пізнавальні потреби; 
г) естетичні потреби? 
14. Що не є прийомом формування атракції: 
а) “власне ім’я”; 
б) “дзеркало ставлення”; 
в) “золоті слова”; 
г) усі відповіді неправильні? 
15. Що є головним у загальному алгоритмі психологічної технології 

формування атракції: 
а) увага до особистості учня; 
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б) задоволення важливої потреби; 
в) почуття задоволення; 
г) позитивні емоції. 
16. Дотримання якого правила зробить комплімент ефективним: 
а) “одне значення”; 
б) “без гіпербол”; 
в) “без дидактики”; 
г) усі відповіді правильні? 
17. Скільки самостійних частин розмови передбачає психологічна 

технологія покарання учня: 
а) дві; 
б) три; 
в) чотири; 
г) п’ять? 
18. Переходи у психологічній технології покарання учня мають назви: 
а) “дві особи”, “валідол”; 
б) “дзеркало ставлення”, “золоті слова”; 
в) “паузи”, “інтонації”; 
г) “рознос”, “позитивні емоції”. 
19. Що є складовою алгоритму технології “терплячий слухач”: 
а) терпляче й уважне вислуховування учня; 
б) задоволення потреби учня у самовираженні; 
в) утворення позитивних емоцій; 
г) усі відповіді правильні. 
20. Скільки прийомів формування атракції містить пропонована 

технологія ефективного педагогічного спілкування: 
а) два; 
б) три; 
в) чотири; 
г) п’ять? 
IV. Ключ до тестів: 
1-б, 2-в, 3-б, 4-г, 5-б, 
6-г, 7-а, 8-г, 9-г, 10-в, 
11-г, 12-а, 13-б, 14-г, 15-б, 
16-г, 17-б, 18-а, 19-г, 20-г. 

 
 

В.Ю.Стрельніков 
 

Лекція 2.10. РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТА 
ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 

 
Мета: сприяти розумінню понять “інтелект”, “творчість” 

(“креативність”); з’ясувати структуру, джерела, критерії оцінювання 
інтелекту та розподіл його рівнів у людській популяції; показати зв’язок 
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інтелекту і творчих здібностей учнів; розкрити особливості творчої 
особистості та шляхи її виховання. 

Експрес-контроль: 
 
Правильно чи неправильно? 
1. Сьогодні основна функція педагога полягає у трансляції суспільного 

досвіду у вигляді знань і способів пізнання. 
2. У сучасній психології існує загальновизнане визначення інтелекту. 
3. Більшість психологів не визнають категорії “загальний інтелект”. 
4. Найдетальніший аналіз інтелекту зробив Терстоун, який виділив сім 

первинних розумових потенції. 
5. Інтелект розвивається протягом усього життя на основі флюїдного 

(природних задатків) та кристалічного інтелекту (досвіду). 
6. Потенційний інтелект оцінити не можливо. 
7. У даний час уже багато відомо про роль генів у розвитку інтелекту. 
8. Хвороба Дауна найчастіше успадковується від батьків. 
9. Легке захворювання краснухою вагітної жінки не має тяжких 

наслідків для її майбутньої дитини. 
10. Психічна стимуляція з шестимісячного віку стає важливішою для 

розумового розвитку дитини навіть за харчування. 
11. Найвища ймовірність гармонійного розвитку інтелекту в останньої 

дитини в сім’ї. 
12. Діти з бідних сімей, навіть якщо будуть поміщені в інше середовище, 

важко компенсують свою розумову відсталість. 
13. Розумовий вік – точний показник інтелектуального рівня дитини 

незалежно від її хронологічного віку. 
14. Середній коефіцієнт інтелекту (IQ) в людській популяції найчастіше 

складає 100 балів. 
15. В учня, хронологічний вік якого більший за розумовий на один рік, 

IQ нижчий, ніж в однолітків. 
16. Згідно з результатами інтелектуальних тестів, частка розумово 

відсталих становить 9%. 
17. Сучасна школа вчить учнів конвергентному мисленню, яке 

використовується для пошуку єдино правильного рішення проблеми. 
18. Діти з високим інтелектом добре адаптуються до шкільного 

середовища незалежно від наявності в них творчих здібностей. 
19. Творча особистість здебільшого визнає загальноприйняті цінності 

тільки в тому випадку, якщо вони відповідають її власним. 
20. Головним показником успішності інтелектуального виховання є 

рівень засвоєння знань, умінь, навичок. 
 
Матеріали до дискусії: 
Як змінюються основні компоненти освіти в сучасних умовах? 
Сучасна школа має стати антропоцентричною: центром усіх навчально-

виховних дій має стати конкретний учень i, відповідно, всі способи та форми 
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організації мають підпорядкуватися меті його всебічного особистісного 
розвитку. 

Відправною точкою побудови ідеологічних та організаційних засад 
антропоцентричної школи, згiдно визначення мають стати права та інтереси 
дитини. У теперішніх непростих соціокультурних умовах школа залишається 
єдиним соціальним інститутом, який може (i повинен) брати на себе захист 
головного права кожної дитини – права на такі умови шкільного середовища, 
які б забезпечували їй повноцінний особистісний (людський) розвиток у 
максимально можливому діапазоні індивідуальних психологічних ресурсів. 

Індивідуальні можливості особистості є одним із базових психологічних 
ресурсів, що лежить в основі самодостатньої, ініціативної i продуктивної 
життєдіяльності. В.О.Сухомлинський писав: “Невіглас небезпечний для 
суспільства... Невіглас не може бути щасливим сам i спричиняє шкоду 
іншим. Той, хто вийшов зi стін школи, може й чогось i не знати, але він 
обов’язково повинен бути розумною людиною” [19, 3]. 

Дійсно, світ, в якому живе людина, стає складним i суперечливим. Щоб 
виробити розумну стратегію власного життя в цьому світі, необхідно мати 
досить високий інтелектуальний потенціал. Зокрема, саме тому можна 
стверджувати, що одним з найважливіших завдань антропоцентричної школи 
є інтелектуальне (розумове) виховання учнів. 

Орієнтація на вирішення завдання інтелектуального виховання дитини, в 
свою чергу, змушує переглянути у контексті тенденцій перебудови сучасної 
школи основні компоненти шкільної освіти: її призначення, зміст, критерії 
ефективності форм та методів навчання, роль шкільного підручника, функції 
вчителя. 

Призначення освіти поряд з пізнавальною функцією (передача дитині 
системи наукових знань про оточуючу дійсність, а також озброєння її 
методами наукового пізнання) покликана реалізувати психологічну функцію 
(створення умов для внутрішнього суб’єктивного світу особистості з 
урахуванням унікальності, цінності та непередбачуваності психологічних 
можливостей кожної дитини [14]. Стосовно завдання інтелектуального 
виховання означає, що метою освітнього процесу є не просто засвоєння 
математики, історії, географії тощо, а розширення та ускладнення 
індивідуальних інтелектуальних ресурсів особистості засобами математики, 
історії, географії. 

Зміст освіти. Суть змін, які відбуваються у цій сфері шкільної освіти, 
формулюється у вигляді двох альтернативних позицій. Традиційна школа 
вирішувала таку проблему: “Як поводитися з дитиною, щоб вона охочіше й 
успішніше засвоювала зміст освіти?” Однак зараз питання має стояти 
принципово інакше: “Яким повинен бути зміст освіти, щоб дитина постійно 
розвивалась?” У антропоцентричнiй школі не дитина має пристосуватись до 
змісту освіти, а навпаки, зміст освіти повинен пристосуватись до дитини. 
Мається на увазі не просто адаптація змісту шкільного предмета до 
індивідуальних i вікових особливостей школяра, а кардинальна його 
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трансформація у напрямку врахування реальних психологічних механізмів 
інтелектуального розвитку особистості. 

Критерії ефективності педагогічних технологій, форм та методів 
навчання – не лише показники знань, умінь і навичок, а й показники певних 
інтелектуальних якостей, які характеризують різні сторони розвитку 
інтелекту учнів. Таким чином, у контексті завдань інтелектуального 
виховання ефективність освіти має пов’язуватися із характером тих змін, які 
відбуваються під впливом навчального процесу в суб’єкті навчання, тобто в 
ментальному досвіді кожної конкретного учня.  

Останнім часом орієнтація на внутрішній досвід дитини стає однією з 
центральних ідей педагогіки. Так I.С.Якиманська обгрунтовує необхідність 
“особистiсно-орiєнтованого навчання”. Основним положенням є визнання 
кожної дитини носієм особистого (суб’єктного) досвіду. Змістом суб’єктного 
досвіду, за Якиманською є, по-перше, предмети, уявлення та поняття, по-
друге, розумові та практичні дiї і, по-трете, емоційні коди, в тім числі 
особистісні смисли, установки, стереотипи [24; 25]. I якщо традиційне 
навчання намагається “гальмувати” суб’єктивний досвід як недосконалий, 
несуттєвий, обтяжливий випадковими (ненауковими) уявленнями, то тепер 
має створюватися “новий тип навчального закладу, в якому росте i 
розвивається учень як носій суб’єктного досвіду” [24]. Аналогічно 
Дж.Хазард, протиставляючи традиційну освіту гуманістичній, одну з 
основних відмінностей між ними вбачає в тому, що у традиційній освіті 
внутрішній досвід дитини сприймається, як не як такий, що відповідає 
вимогам шкільного навчання, тоді як у гуманістичній освіті індивідуальний 
внутрішній досвід розглядається, як контекст навчання, зокрема, 
заохочується інтуїтивність, фантазії, прояв почуттів, накопичені поза 
школою життєві враження тощо [15]. 

Педагогічні технології, в яких інтелектуальне виховання учнів 
передбачає збагачення їх індивідуального ментального досвіду з 
урахуванням своєрідності його складу та будови, є найбільш пріоритетними 
у майбутній антропоцентричнiй школі. Основними вимогами до 
педагогічних технологій у межах “збагачуваної моделі” є наступні 
положення: 

а) кожен учень є носієм ментального досвіду; 
б) адресатом педагогічних впливів в умовах шкільної освіти є 

особливості складу і будови індивідуального ментального (розумового) 
досвіду, в тім числі його когнітивні, метакогнітивні та iнтенцiональнi 
компоненти); 

в) механізми інтелектуального розвитку особистості пов’язані з 
процесами, що відбуваються у просторі індивідуального ментального досвіду 
і які характеризують його перебудову й збагачення (відбувається ріст 
індивідуальних інтелектуальних здібностей); 

г) кожний учень має свій діапазон можливого нарощення 
інтелектуальних сил, i завдання вчителя полягає у наданні допомоги 
засобами індивідуалізації навчальної і позашкільної діяльності дитини; 
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д) критеріями ефективності навчального процесу, поряд зі знаннями, 
вміннями, навичками, є такі основні показники рівня інтелектуального 
розвитку особистості, як компетентність, ініціатива, творчість, 
саморегуляція, унікальність розуму (КIТСУ). 

При цьому розв'язуються головні завдання: 1) створення умов для 
актуалізації наявного ментального досвіду конкретної дитини (врахування 
рівня засвоєння наукових і вживаних у побуті понять, своєрідності 
інтелектуальної саморегуляції i вихідних інтенцій, індивідуального 
інтелектуального темпу, балансу конвергентних i дивергентних здібностей 
учня, резервів здатності вчитися, домінуючого пізнавального стилю тощо); 
2) створення умов для ускладнення, збагачення й росту індивідуального 
ментального досвіду цього учня у максимально можливих межах 
(формування вміння працювати в режимі взаємопереводу різних 
модальностей досвіду, розширення репертуару когнітивних схем, 
диференціація й інтеграція системи індивідуальних значень, утворення 
понятійних психічних структур, розвиток основних компонентів 
метакогнітивного й iнтенцiонального досвіду, стимулювання проявів 
інтелектуальної активності на рівні КIТСУ). 

Таким чином процес викладання у контексті “збагачуваної моделі” 
перетворюється у своєрідну діяльність вчителя, спрямовану не стільки на 
трансляцію знань i способів пізнання, скільки на “побудову” за допомогою 
певного навчального матеріалу арсеналу суб’єктивних засобів продуктивного 
інтелектуального ставлення до дійсності. Подібні ідеї знаходимо у 
Дж.Рензуллi (Rеnzulli, Reis, 1984) i Р.Фейерштейна (Feuerstein, 1990). 

Роль і значення підручника принципово змінюється. У традиційному 
навчанні зміст шкільного підручника є проекцією змісту відповідної науки з 
урахуванням домінуючих культурних цінностей. Сам підручник за такого 
підходу може бути схожим на довідник, збірник задач, хрестоматію з основ 
науки. У сучасних умовах потрібні шкільні підручники принципово нового 
типу, які могли б виконувати роль інтелектуального самонавчителя. Але для 
цього необхідно змінити принципи конструювання навчального тексту. 
Зокрема, подібний підручник за своїм змістом та формою має бути 
проекцією не лише наукового знання, а й основних психологічних ліній 
інтелектуального розвитку учнів, в тому числі ліній, пов’язаних із 
врахуванням особливостей складу та будови ментального досвіду учня. 

Основна функція вчителя раніше полягала в трансляції суспільного 
досвіду у вигляді знань і способів пізнання. У сучасній школі вчитель, 
переважно, має реалізувати функцію проектування індивідуального 
інтелектуального розвитку кожного конкретного учня. Відповідно, на 
перший план виходять такі форми діяльності педагога, як вироблення 
індивідуальних стратегій навчання різних учнів, навчальна педагогічна 
діагностика, індивідуальне консультування тощо. 

Кінцева мета інтелектуального виховання – зміна самого ставлення 
молодої людини до світу, правильне сприймання, розуміння й пояснення нею 
того, що відбувається. За М.О.Холодною, чим вищим є рівень 
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інтелектуального розвитку людини, тим більш суб’єктивно збагаченою є її 
індивідуальна розумова “картина світу” [22]. Відповідно, показниками 
інтелектуальної зрілості є характеристики індивідуального розумового 
бачення (або типу репрезентації дійсності). До розумового бачення можна 
віднести такі якості: 

1) широта розумового кругозору;  
2) різноманітність оцінювання подій і явищ світу; 
3) готовність сприйняти незвичайну інформацію;  
4) вміння оцінювати й розуміти події в термінах майбутнього (наслідків) 

i минулого (причин); 
5) орієнтація на з’ясування суттєвих, об’єктивно необхідних аспектів 

подій і явищ навколишнього світу;  
6) схильність мислити категоріями ймовірного у межах ментальної 

моделі “якби”. 
Таким чином, головне завдання інтелектуального виховання в межах 

“збагачуваної моделі” – допомогти молодій людині створити свій власний 
ментальний світ. Якщо вона має необхідні інтелектуальні ресурси, то вона 
потім сама зможе розв’язати проблему “над чим і як думати”. 

 Чи існує у сучасній психології загальновизнане визначення інтелекту? 
“Будь-яка розумна людина знає, що таке інтелект... Це те, чого немає в 

інших” (Mc Nemar, 1964). З цього жартівливого вислову стає ясно, що 
визначень інтелекту, мабуть не менше, ніж людей, які прагнуть таке 
визначення сформулювати. Звернемося до історії психодіагностики 
інтелекту. Ще у ХІХ столітті існувало два погляди на інтелект: 1) він є 
спадковою рисою: людина народжується або розумною, або ні; 2) інтелект 
пов’язаний зі швидкістю сприймання чи реагування на зовнішні стимули. Ще 
у 1816 році німецький астроном Бассель стверджував, що він може 
визначити рівень інтелекту своїх співробітників за швидкістю їх реакції на 
спалах світла. 

У 1884 р. англійський учений Френсіс Гальтон (Galton F.) пропонував 
серію тестів відвідувачам Лондонської виставки. Гальтон (до речі, родич 
Ч.Дарвіна) був переконаний, що представники обдарованих сімей біологічно 
й інтелектуально вище інших людей, а також, що жінки мають нижчий 
інтелект. На виставці Гальтон пропонував десяти тисячам людей пройти різні 
вимірювання (зріст, об’єм голови т. ін.) та випробування (тести на зорове 
розмежування і мускульну силу). На його подив, за цими даними видатні 
діячі науки нічим не відрізнялись від простих смертних. Більше того, йому 
довелось констатувати, що в жінок багато показників виявились кращими, 
ніж у чоловіків. 

У 1885р. Дж. Кеттел (Cattell J.) розробив з десяток більш 
“психологічних” тестів, які він назвав “ментальними”. Цими тестами 
визначались швидкість рефлексів, час реакції, час сприймання нових 
подразників, больовий “поріг” при надавлюванні на шкіру, кількість букв, що 
запам’ятовувались після прослуховування рядів букв т. ін. За допомогою цих 
тестів Кеттел визначив параметри реакцій на подразники різної сили. 
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З’ясувалось, наприклад, що середній час сприймання звуку складає 0,1 сек, а 
середній час реакції на цей звук – приблизо 0,2 сек. У деяких сучасних 
інтелектуальних іграх (“Брейн-ринг”, “Відгадай мелодію”) використовують 
кнопку. Важливим результатом був той факт, що у більшості людей ці 
показники тільки ненабагато відрізняються від середнього рівня. Зобразивши 
ці дані графічно, Кеттел одержав дзвоноподібну криву, що схожа з кривими 
розподілу деяких фізичних чи хімічних показників. У тестах Кеттела 
показником ефективності був час, витрачений досліджуваним на розв’язання 
запропонованих завдань. Головним вимірювальним приладом психологів 
став хронометр: чим швидше виконував завдання досліджуваний, тим більше 
балів він набирав. Вважалось, що інтелект повинен успадковуватись і 
складати прерогативу білої раси. 

Вчені Біне і Сімон (Binet A., Simon Th., 1905), які розробили перші 
тести на інтелект, розглядали його більш широко. На їх думку, людина, яка 
має інтелект – та, яка “правильно оцінює, розуміє і думає” і яка, завдяки 
своєму “здоровому глуздові” і “ініціативності”, може “пристосуватись до 
умов життя”. 

Цю точку зору поділяв і Векслер (Wechsler) – учений, який створив у 
1939 році першу шкалу інтелекту для дорослих. Він вважав, що “інтелект є 
глобальною здатністю розумно діяти, раціонально мислити і добре 
справлятись із життєвими обставинами”, тобто “успішно мірятись силою з 
навколишнім світом”. 

Сьогодні більшість психологів погоджуються саме з цим визначенням 
інтелекту – здатність індивіда адаптуватися до навколишнього 
середовища. Викликає здивування, що вчені, які сформували цю концепцію, 
у пропонованих тестах брали за головний показник інтелекту швидкість 
виконання певних завдань. Цей показник, як і побудова кривих розподілу за 
інтелектом, погано узгоджується з широким поняттям адаптації. Цей 
парадокс можна пояснити лише історичними традиціями, про які вже 
згадувалось, та певною системою шкільного виховання. Зараз психологи 
дійшли згоди у визначенні поняття “інтелект”, а його компоненти і способи 
їх оцінки все ще дискутуються. 

Чи визнане більшістю психологів існування “загального” інтелекту? 
Різні психологічні теорії по-різному намагаються відповісти на наступні 

питання: Чи є інтелект єдиним цілим чи він складається з окремих 
здібностей, що відповідають специфічним потенціям? Інтелект є набір 
потенцій, кількість і значення яких залежить від завдань, що постають перед 
людиною? Напевно існують різні типи інтелекту для завдань різної 
складності? 

На початку століття Спірмен (Spearman,1904) прийшов до висновку, що 
він може за поведінкою людини, виділити “генеральний” фактор інтелекту, 
який назвав фактором G. Однак у різних видах діяльності – розв'язанні 
математичних задач, ремонту двигуна, вивченні іноземної мови, розучуванні 
мелодії т. ін., мозок працює по-різному. Одні люди схильні і більш здібні до 
одних видів діяльності, ніж до інших, хоча загальний (“генеральний”) рівень 
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інтелекту в них може бути подібним. Тому Спірмен поряд з фактором G ввів 
ще фактор S, що є показником специфічних здібностей. Отже, згідно точки 
зору Спірмена, кожна людина має певний рівень загального інтелекту, від 
якого залежить, як ця людина адаптується до навколишнього середовища. 
Крім цього, у всіх людей є у різній мірі розвинуті специфічні здібності, що 
виявляються у вирішенні конкретних задач такої адаптації. 

Однак, більшість психологів зрозуміли, що уявлення про цілісний 
інтелект не повністю відповідає дійсності і не відбиває всієї багатоманітності 
завдань, які виникають при адаптації до навколишнього світу. 

Чи є сім видів розумових здібностей, які виділив Терстоун, 
найдетальнішим аналізом інтелекту? 

Терстоун (Тhurstone, 1938) за допомогою статистичних методів дослідив 
різні сторони загального інтелекту, які він назвав первинними розумовими 
потенціями: 1) здібність рахувати – оперувати числами і виконувати 
арифметичні дії; 2) вербальна (словесна) гнучкість – легкість, з якою людина 
може пояснити, використовуючи слова, що найбільше підходять; 3)вербальне 
сприймання – здатність розуміти усну і писемну мову; 4) просторову 
орієнтацію – здібність уявляти різні предмети і форми в просторі (наприклад, 
дається малюнок руки з різних кутів зору; треба сказати, ліва чи права рука 
зображена); 5) пам’ять; 6) здатність логічно міркувати; 7) швидкість 
сприймання подібного чи відмінного між предметами чи зображеннями, а 
також їх деталей. Терстоун вважав, що достатньо розробити тести на кожну 
із семи здібностей і можна накреслити профіль інтелектуального потенціалу 
особистості. Важко погодитися з цим положенням, адже потрібна більша 
деталізація. 

Гілфорд (Guilford, 1959) виділяє до 120 факторів інтелекту, виходячи з 
того, для яких розумових операцій вони потрібні, до яких результатів 
приводять ці операції, який їх зміст – образний, символічний, семантичний 
чи поведінковий. Кубічна модель є спробою визначити кожну з 120 
специфічних здібностей, виходячи з трьох розмірностей мислення: зміст – 
про що ми думаємо?; операція – як ми про це думаємо?; результат – до чого 
веде ця розумова дія?  

Томсон (Thomson, 1939) не зупинився на аналізі здібностей чи факторів, 
завдяки яким можуть вирішуватись різні задачі. Він вивчав самі ці задачі і 
сукупність факторів, що необхідні для їх вирішення. Томсон відмічав, що для 
виконання будь-якого завдання: приготування якогось блюда; оволодіння 
музичним інструментом; прочитання художньої книги; слухання й 
усвідомлення лекції, необхідна участь багатьох і, як правило, різних 
факторів. Становлення цих факторів індивідуальне. Воно залежить від 
багажу знань, особливостей мислення і дії (які можуть бути вродженими чи 
набутими). Томсон вважає, що дуже важко і навіть неможливо вимірювати і 
порівнювати між собою дуже різноманітні й індивідуальні здібності. 

Виділяються два рівні інтелекту – конкретний і абстрактний. 
Конкретний (або практичний інтелект) допомагає вирішувати повсякденні 
проблеми і орієнтуватись у наших зв’язках, стосунках з різними явищами, 
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предметами. Про це говорять народні прислів’я: “Якщо ти такий розумний, 
покажи, скільки у тебе грошей”, “Бідний, – бо дурний, дурний, – бо бідний”. 

Єнсен (Jensen,1969) до першого рівня інтелекту відносить так звані 
асоціативні здібності, що дозволяють використовувати певні навички чи 
знання і взагалі інформацію, що зберігається в пам’яті. Стосовно 
абстрактного інтелекту, то з його допомогою ми оперуємо словами і 
поняттями. Єнсен відносить його до другого рівня інтелекту рівня 
когнітивних здібностей. На думку Єнсена, співвідношення між цими двома 
рівнями у кожної людини визначається спадковістю. 

Чи розвивається інтелект протягом усього життя? 
На думку Кеттела (Саttell,1967), у кожного з нас уже від народження є 

потенційний пластичний або “рідинний” інтелект (іntelligence fluide). Саме 
він лежить в основі нашої здатності до мислення, абстрагування і 
висловлення своєї думки. Приблизно у 20 років цей інтелект досягає 
найбільшого розквіту. З іншого боку, формується “кристалічний” інтелект 
(іntelligence сristallisee), що складається із різних навичок і знань 
(лінгвістичних, математичних, соціальних і т.п.), які ми набуваємо з часом, з 
життєвим досвідом. Потенційний інтелект є сукупністю вроджених 
здібностей, які використовуються людиною для вирішення проблем адаптації 
до навколишнього середовища. “Кристалічний” інтелект утворюється при 
вирішенні цих проблем і вимагає розвитку одних здібностей за рахунок 
інших, а також набуття конкретних навичок. 

Чи можна оцінити потенційний інтелект?  
Хебб (Нebb, 1974) з інших позицій розглядає інтелект А й інтелект В. 

Інтелект А – той потенціал, який утворюється в момент зачаття і є основою 
для розвитку інтелектуальних здібностей особистості. Інтелект В формується 
у результаті взаємодії цього потенційного інтелекту з оточуючим 
середовищем. Оцінити можна лише цей, “результуючий” інтелект, 
спостерігаючи, як здійснює розумові операції індивідуум. Тому ніколи не 
можна дізнатись, яким є інтелект А. У кращому випадку, на думку Хебба, ми 
могли б тільки приблизно оцінити цей інтелект, якби знали, що індивід уже з 
перших миттєвостей життя знаходиться в ідеальних умовах, що 
забезпечують всебічний розвиток успадкованого потенціалу, що, звичайно, 
неможливо. 

Перейдемо до аналізу факторів інтелектуального розвитку дитини. 
Що вже відомо про роль генів у розвитку інтелекту? 
Генетичні фактори – потенціал, який дитина отримує із спадковою 

інформацією від батьків. Про них майже нічого невідомо. У сотнях тисяч 
генів, розміщених у хромосомах, криється багато таємниць. На сьогодні 
виявлені лише деякі з них, що відповідають за ряд фізичних ознак організму 
чи обумовлюють грубі порушення його розвитку. У більшості випадків 
наявність чи відсутність того чи іншого генетичного фактора можна 
“побачити” тільки після народження дитини. Прикладом може бути, зокрема 
фенілкетонурія, обумовлена відсутністю у дитини певного ферменту. Це 
захворювання веде до порушення обміну амінокислоти фенілаланіна і у 



 257

результаті в організмі накопичуються речовини, що викликають важке 
пошкодження клітин мозку. Якщо цей стан не діагностується зараз після 
народження, то це може привести до серйозних порушень розумового 
розвитку. Але якщо вчасно виявити цей дефект, зробивши аналіз сечі і 
призначити відповідну дієту, то важкі наслідки можна попередити. 

Людство ще не знає, обумовлена та чи інша здатність окремими генами 
чи їх поєднанням; як проходить формування цих здібностей на рівні 
фізіології нервової системи. Відомо напевно, що від генетичних факторів 
залежить напрям інтелектуального розвитку індивіда. Однак не можна 
сказати впевнено, що людині в спадщину передаються якісь інтелектуальні 
механізми чи якась “сировина” для побудови таких механізмів. Але це не 
означає, що індивід успадковує певний рівень “чистого” інтелекту, що 
залежить від його рівня у батьків. 

До інших вроджених факторів інтелектуального розвитку відносяться ті, 
які діють на розвиток організму від моменту запліднення яйцеклітини до 
народження: хромосомні аномалії, порушення харчування плоду, 
захворювання матері під час вагітності, вживання ліків тощо. 

Чи успадковується від батьків хвороба Дауна? 
Деякі хромосомні аномалії передаються спадково, однак дуже багато з 

них пов'язані з певними порушеннями процесу утворення сперматозоїда чи 
яйцеклітини. Це стосується хвороби Дауна та деяких аномалій, пов’заних з 
набором статевих хромосом. Хвороба Дауна лише у 3-4% випадків 
передається спадково. В інших випадках, мабуть, головним фактором цього 
захворювання є немолодий вік батьків. У середньому це захворювання 
зустрічається в 1 із 700 дітей. Якщо матері менше 25 років, то ймовірність 
цього захворювання складає 1/2000, а якщо їй більше 45 років – 1/40. Відомо, 
що ¼ випадків хвороба Дауна пов’язана з аномалією сперматогенезу у 
немолодого батька. У дітей з цим захворюванням здебільшого 
спостерігається дебільність легкої стадії, яка частково компенсується їх 
великою товариськістю. Ця риса є важливим фактором адаптації людини. 

Чи впливає на інтелектуальний розвиток порушення харчування плоду?  
Так, воно може вплинути на наступну розумову діяльність дитини. 

Найяскравішим прикладом є кретинізм – дефект розумового розвитку, що 
виникає у дітей із ізольованих гірських поселень із-за нестачі йоду в раціоні 
жінки. 

Які наслідки для інтелектуального розвитку майбутньої дитини 
хвороби матері? 

Захворювання матері під час вагітності можуть згубно відбиватись на 
розвиткові дитини. Досить згадати такі хвороби як діабет, сифіліс, краснуха. 
Якщо, наприклад, у матері краснуха проходить легко, але при захворюванні 
нею в перші місяці вагітності вона веде до незворотних дефектів зору, слуху і 
особливо інтелектуальних функцій у дитини. 

Вживання ліків та інших речовин – антибіотиків, транквілізаторів типу 
еленіуму, або навіть аспірину може привести до значної затримки 
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розумового розвитку немовляти, не говорячи вже про вживання алкоголю, 
куріння. 

З яким би потенціалом не народилась дитина, очевидно, що необхідні їй 
для виживання форми інтелектуальної поведінки зможуть розвиватись і 
вдосконалюватись тільки в контакті з середовищем, де вона живе. 

Яке значення для розумового розвитку дитини має психічна стимуляція 
вже у перші місяці життя дитини? 

Психічна стимуляція має вирішальне значення для інтелектуального 
розвитку дитини, навіть більше, ніж правильне харчування і фізичний 
догляд. Доведено, що в дітей, які виховувались у закладах, де спілкування 
зведено до мінімуму (на десять дітей одна вихователька), вже з другого року 
життя відмічається відставання у руховій і мовній сфері. Навпаки, діти, які 
росли з батьками, постійно стимулювалась їх психіка, була їм можливість 
спілкуватися з різними людьми, маніпулювати з різними новими предметами 
і засвоювати нові навички, то вони розвивались гармонійно і неухильно 
прогресували (Еlardo,1976). 

Чи правильним є твердження, що діти з бідних сімей, навіть у 
сприятливому середовищі важко компенсують свою розумову відсталість? 

У 1967 р. Хебер (Неber,1972) і його співробітники відібрали для 
вивчення сорок новонароджених негренят із неблагополучних сімей 
передмість Мілуокі (штат Міссурі). У їх матерів були явні інтелектуальні 
дефекти, а батьків у більшості випадків не було. Двадцятеро дітей були 
залишені матерям без втручання експериментаторів, а двадцятеро 
виховувались за спеціальною програмою. Із двох з половиною років і до 
школи (шість років) ці діти отримували спеціальну “освіту” 35 годин на 
тиждень. Тести показали, що діти набрали більше балів, ніж їх ровесники, 
незалежно від кольору шкіри. 

Як впливає кількість дітей у сім'ї на можливості їх гармонійного 
розвитку? 

Можна було б передбачити, що розумовий розвиток дитини буде 
кращим, чим більше в неї братів і сестер. Однак, як показали дослідження 
співробітників Зайонца (Zajonc,1975), це не зовсім так. Було досліджено 400 
тис. військовослужбовців – усіх чоловіків Нідерландів, які народились між 
1944 і 1947 рр. Чим більше дітей у сім'ї, тим нижчий їх середній коефіцієнт 
інтелектуальності. Крім того, виявлено, що перші діти завжди більш 
розвинуті, ніж їх брати і сестри. Найбільше балів дали старші діти, де їх було 
тільки двоє у сім’ї, а найнижчі – наймолодші в сім’ях із дев’яти дітей. 
Різниця коефіцієнту інтелекту (IQ) у цих групах становила десять балів. 
Зайонц висунув гіпотезу, що “інтелектуальна атмосфера” сім'ї визначається 
середнім розумовим рівнем її членів. Бралися для визначення розумового 
рівня кількість прожитих років, дорослих – за 30 років. Після народження 
першої дитини індекс інтелектуального клімату становив: 30 + 30 + 0 / 3 = 20; 
Якщо через кілька років народиться четверта дитина, індекс становитиме: 30 
+ 30 + 6 + 4 + 2 + 0 / 6 = 12. Для того, щоб подолати цей недолік, Зайонц 
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пропонує збільшити проміжки між народженням дітей і цим збагачувати 
культурне середовище для новонароджених: 30 + 30 + 12 + 8 + 4 + 0 / 6 = 14. 

Як визначався розумовий вік дитини? 
Тести для оцінки інтелекту з'явились на початку ХХ ст., коли 

французький уряд доручив Біне (Віnet A., Simon Th., 1905) скласти шкалу 
інтелектуальних здібностей для школярів. Метою було виявити обдарованих 
і відсталих. Вимогами школи до учня (як і сьогодні) було швидке виконання 
завдань, що вимагало мобілізації пам'яті, формування понять і вирішення 
проблем, далеких від повсякденного досвіду дитини. Головною бідою 
викладачів стала повільна робота деяких дітей, із-за яких відставав весь клас. 
Тому потрібні були критерії для того, щоб “повільних” дітей направляти до 
молодших класів, а “середні” і “швидкі” учні могли рухатися із достатньою 
швидкістю. Керуючись такою концепцією навчання і відповідного їй типу 
інтелекту, Біне і створив свою шкалу, опубліковану в 1905р. Спочатку Біне 
зібрав велику інформацію про ті знання і навички, що давались школою. 
З’ясувалось, що учні повинні, наприклад, знати назви частин тіла, 
повторювати якісь фрази чи цифри, порівнювати між собою відрізки прямих 
чи дві точки, змальовувати квадрат чи ромб, рахувати у зворотному порядку, 
описувати якісь картини тощо. На основі цього він запропонував десять 
наборів по шість завдань для кожної вікової групи 3-12 років.  

Для прикладу подамо зразки тестів для дітей чотирьох і дев’яти років. За 
кожне виконане завдання додавались ще два місяці. Ось ці завдання 
інтелектуального тесту для чотирьох років: 1. Порівняти відрізки прямих 
різної довжини. 2. Виявити відмінність форми фігур. 3. Порахувати чотири 
монети. 4. Перемалювати квадрат. 5. Показати розуміння питань: “Що треба 
робити, коли хочеться спати? Коли холодно? Коли хочеться їсти?” 6. 
Повторити 4 цифри.  

Для дев’яти років: 1. Вказати сьогоднішню дату (день тижня, число, 
місяць, рік). 2. Класифікувати п’ять предметів. 3. Дати здачу. 4. Побудувати 
речення, що мають три слова (хлопчик, річка, м’яч; робота, гроші, люди; 
пустеля, річки, озера). 5. Повторити чотири цифри у зворотному порядку. 6. 
Знайти риму до трьох різних слів (наприклад, назва тварини, що римується з 
“гілка”, назва квітки, що римується з “веранда” і т.д.) У цих тестах дитині 
певного хронологічного віку (ХВ), тобто, віку від дати його народження, 
пропонувались набори завдань – для трьох, чотирьох і так далі років до того 
часу, поки не з’ясовувалось, що далі вона вже не може за обмежений час (як 
у школі) виконати три завдання підряд. Оскільки для кожної вікової групи 
(відповідний діапазон дванадцять місяців) було розроблено по шість завдань, 
зараховувалось два місяці за кожне виконане завдання і, щоб отримати 
розумовий вік (РВ) дитини, треба скласти суму місяців. Таким чином, тест 
визначав, на скільки років (місяців) відстає дитина від однолітків, чи 
випереджає. 

У цього тесту є недолік. Починаючи з певного хронологічного віку 
ставало незрозумілим, чому відповідає розумовий вік. Наприклад, що можна 
сказати, якщо у сорокарічної людини розумовий вік складає 37,5 років. 
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Виявилось, що після 20-25 років IQ, вирахуваний за розумовим віком, вже 
втрачає смисл. 

Як визначався коефіцієнту інтелекту (IQ)? 
Німецький психолог Штерн у 1912 р. запропонував математичну 

рівність, що дозволяла незалежно від хронологічного віку дитини 
“співвіднести” її з “нормальними” дітьми цього ж віку. 

 IQ = Розумовий вік (РВ) / Хронологічний вік (ХВ) * 100. 
Розглянемо два приклади, коли розумовий вік однаковий – 120 місяців: 
1) для 10-річної дитини: IQ = РВ / ХВ = 120 / 120 * 100 = 100. 
2) для 12-річної дитини: IQ = РВ / ХВ = 120 / 150 * 100 = 80. 
У другому прикладі відставання від норми становить 20 балів. 
У 40-х роках були розроблені таблиці IQ на основі результатів, 

одержаних у тестуванні кожної вікової групи. Тест Біне, удосконалений ним 
спільно з Сімоном, був адаптований до умов США Терменом (Тerman,1916) i 
був названий у США тестом Стенфорд Біне (Термен працював у 
Стенфордському університеті, звідси і назва). У той час Америка готувалась 
до вступу в Першу світову війну і тому виникла необхідність у тестах для 
відбору солдат. Так з’явились перші тести для дорослих, призначені для 
масового дослідження: “армійський тест альфа” для письменних та 
“армійський тест бета” для неписьменних. “Армійський тест альфа” містив 
завдання, що вимагали: 1) практичного судження; 2) пошуку синонімів; 
3) завдання було інформаційним; 4) продовжити послідовність чисел. 
“Армійський тест бета”: 1) складати кубики за даною моделлю, 
2) доповнювати зображення; 3) знаходити шлях у намальованих лабіринтах; 
4) будувати геометричні фігури тощо.  

Ідея поєднання цих двох тестів з метою оцінки обох сторін інтелекту в 
однієї людини належить Векслеру. У 1939 р. Векслер створив шкалу інтелекту 
для дорослих (WAIS – Wechsler Adult Intelligence Scale), а в 1949 р. – шкалу 
інтелекту для дітей (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children). Однак ці 
завдання, на відміну від тесту Стенфорд-Біне були однаковими для всіх, 
незалежно від віку. Основою для оцінки була кількість правильних відповідей, 
що порівнювалась із середнім числом для відповідної вікової групи. 

Приклад завдань шкали інтелекту Векслера для дітей WISC: 
Вербальна шкала: 1. Знання (6-е запитання із 30): “У якому магазині 

купляють цукор”. 2. Судження (5-е запитання із 14): “Що ти будеш робити, 
якщо побачиш, що до пошкоджених рейок підходить потяг?” 3. Арифметика 
(8-е запитання із 16): “Скільки коштує три сигари, якщо кожна коштує 7 
центів?” 4. Подібність (11-е запитання із 16): “Що спільного між ножицями і 
котлом?” 5. Словниковий запас (19-е запитання із 40): “Що таке гліцерин?” 
(алмаз, мікроскоп, шпіонаж т. ін.) 6. Пам'ять (6-та серія із 9): “Повтори 3-8-9-
1-7-4. Тепер знову повтори цифри, але у зворотній послідовності 1-6-5-2-9-8. 

Невербальна шкала: 1. Доповнити малюнки: 20 малюнків, у кожному з 
яких треба знайти деталь, якої не вистачає (наприклад, вухо у лисиці, стрічки 
на шляпі і т. ін.). 2. Сюжет з малюнків: розкласти малюнки так, щоб вийшов 
сюжет (наприклад, матч боксерів, пожежа, риболовля). 3. Складання цілого з 
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частин: відтворити за двомірними моделями геометричні фігури з 
різнокольорових елементів. 4. Зборка: зібрати мозаїку з елементів. 5. Заміна: 
співвіднести певні знаки з символами у серії із 45 фігур. 

Як розподілені рівні інтелекту серед населення? 
Уперше розподіл людей за результатами тесту на інтелект вивчив 

Термен. У 1937 р. він зібрав результати тестування 2904 дітей віком від 2 до 
18 років. Виявилось, що ці результати дають більш-менш рівномірний 
“дзвоноподібний” розподіл, причому середнє значення становить 100 балів. 
Максимальне відхилення в обидва боки – 100 балів від середнього значення. 

За тестами Стенфорд-Біне розподіл інтелекту такий: дуже високий 
рівень інтелекту – більше 139 балів IQ – 1% населення; високий – 130-139 
балів IQ – 11%; вищий середнього – 110-129 балів IQ – 18%; середній рівень 
– 90-109 – 46%; нижчий середнього рівня – 80-89 балів IQ – 15%; межа норми 
– 70-79 – 6%; розумова відсталість – менше 70 балів IQ – 3%. За шкалою 
Векслера також подібні дані розподілу інтелекту: дуже високий рівень 
інтелекту – 2,2% населення; високий –6,7%; вищий середнього – 16,1%; 
середній рівень – 50%; нижчий середнього рівня –16,1%; межа норми – 6,7%; 
розумова відсталість – 2,2%. 

Розподіл розумово відсталих осіб подамо за даними тестів Стенфорд-
Біне та за шкалою Векслера (у дужках): легка затримка розумового розвитку 
– 52-68 балів (55-69 за шкалою Векслера) IQ – 90% серед розумово відсталих 
і 2% серед усього населення; середня дебільність – 36-51 балів IQ (40-54) – 
6% серед розумово відсталих і 0,13% серед всього населення; дуже виражена 
дебільність – 20-35 балів IQ (25-29) – 3% серед розумово відсталих і 0,06% 
серед усього населення; більш важкі форми розумової відсталості – менше 20 
балів IQ (менше 25 балів) – 1% серед розумово відсталих і 0,02% серед 
усього населення. 

З’ясувалось, що розподіл людей на “середніх”, “відсталих” і 
“обдарованих” мало що говорить про їх істинну соціальну цінність. Термен 
слідкував за долею людей з високим IQ і був вражений – жоден з них не став 
Моцартом, Ейнштейном чи Пікассо. Ніхто з них не залишив сліду в історії 
країни, хоча досягли прекрасного соціального становища. 

Що є конвергентне і дивергентне мислення? 
Гілфорд (Gilford, 1959) виділив два типи мислення: конвергентне, 

необхідне для знаходження єдино правильного рішення задачі (за допомогою 
відомих уже знань і логічних роздумів); дивергентне, завдяки якому виникає 
оригінальне рішення (“віялоподібний” пошук за всіма напрямками, щоб 
розглянути якнайбільше варіантів). Більшість людей схильні 
використовувати виключно конвергентне мислення. Такий нахил у шкільній 
педагогіці є справжнім бичем для дітей з творчим мисленням. Відомо, що 
Ейнштейну і Черчелю було важко вчитися у школі не тому, що вони були 
незібрані і недисципліновані, як вважали вчителі. Насправді це було не так, 
але викладачів дуже дратувала їх манера не відповідати прямо на поставлене 
питання, а замість цього задавати “недоречні” запитання: “А якби трикутник 
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був перевернутим?”, “А якщо замінити воду на...”, “А як глянути з іншого 
боку?”, “А якби час не був часом?” тощо. 

Які ознаки творчого мислення? 
Творче мислення має наступні особливості: 1) пластичність – творчі люди 

пропонують безліч рішень у випадках, коли звичайна людина може знайти 
всього один чи два; 2) гнучкість – коли людині не важко перейти від одного 
аспекту проблеми до іншого, не обмежуючись однією єдиною точкою зору; 3) 
оригінальність, яка породжує несподівані, небанальні й незвичні рішення. 
Прикладами творчого мислення є вміння побачити в силуеті гір обриси 
крокодила, порівняти пусті полиці бібліотеки з “пустими очима ідіота”, знайти 
два десятки способів застосування зубочистки чи газети тощо. Зовсім інше 
значення поняття “інсайт”. З англійської мови інсайт (іnsight) – проникнення 
всередину, до суті, осягнення, інколи перекладається як інтуїція. Вирішення 
проблеми проходить зненацька, без якихось проб і помилок, формування 
реакції чи логічних роздумів. Інсайт – “осяяння”, спалах, що освітив свідомість 
Архімеда, коли він вискочив з ванни і кричав: “Еврика!” 

Чи існує зв’язок інтелекту і творчих здібностей? 
Так, Уоллан і Каган (Wallan, Kogan, 1965 р.) зробили спробу встановити 

цей зв’язок у дітей 11-12 років. Учні з різними рівнями інтелекту і творчих 
здібностей мають свої особливості. Виділяються такі чотири групи учнів: 1) з 
високим рівнем інтелекту і низьким рівнем творчих здібностей; 2) з низьким 
рівнем інтелекту і високим рівнем творчих здібностей; 3) з низьким рівнем 
інтелекту i творчих здібностей; 4) з високим рівнем інтелекту і творчих 
здібностей. Першій групі властива спрямованість енергії на досягнення успіху, 
розгляд будь-якої невдачі як катастрофи, страх ризику і боязнь висловлювати 
свою думку, обмеженість лише відповідями на запитання, знижене спілкування, 
відмежованість від однолітків, боязнь самооцінки. Друга група дітей з низьким 
рівнем інтелекту і високим рівнем творчих здібностей найбільш нещаслива у 
традиційній системі виховання, постійно бояться конфлікту між власними 
уявленнями про світ і шкільними вимогами, притаманна недостатня віра в себе і 
недостатня самоповага (комплекс неповноцінності), бояться оцінки своїх дій 
іншими, почувають себе комфортно лише тоді, коли їм надається можливість 
вести себе відповідно до власного ритму діяльності і власної фантазії. Третя 
група учнів з низьким рівнем інтелекту i творчих здібностей найбільш 
адаптовані і задоволені (хоча б зовні), недостатній інтелект компенсують 
соціальним спілкуванням, товариськістю та деякою пасивністю. Четверта, 
найкраща група учнів з високим рівнем інтелекту i творчих здібностей має такі 
позитивні риси, як: віра в свої можливості, добрий самоконтроль, гарна 
соціальна інтеграція, висока здатність до концентрації уваги і великий інтерес 
до всього нового. 

Якими є особливості творчої особистості? 
Творцем, як і інтелектуалом, не народжуються. Все залежить від того, 

які можливості надає оточення для реалізації закладеного потенціалу 
людини. 
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Фергюсон (Ferguson,1974) вважає, що “творчі здібності не створюються, 
а вивільнюються”. Будь-яка система виховання, створена суспільством, 
заснована на конформізмі. Це найнадійніший шлях забезпечення єдності всіх 
членів соціальної групи, але водночас і найкращий спосіб придушити 
розвиток творчого мислення. 

Рисами творчої особистості є наступні. 
1. Їй не властивий конформізм. Саме незалежність суджень дозволяють 

їй знаходити шляхи, на які зі страху бути смішними не насмілюються 
ступити інші. 

2. Творча людина важко входить у життя соціальної групи, хоч і 
відкрита для оточуючих і користується певною популярністю. 

3. Творча особистість тільки тоді сприймає загальноприйняті цінності, 
якщо вони співпадають з її власними. 

4. Вона не догматик, і уявлення про життя і суспільство, а також про 
сенс власних вчинків, можуть бути не однозначними. 

5. Еклектична, допитлива, постійно прагне об’єднати дані з різних 
галузей. 

6. Любить забавлятись, у голові повно чудернацьких ідей, зберігає 
дитячу здатність дивуватись і захоплюватись. 

7. Мрійник, може бути “безглуздим” із-за того, що впроваджує в життя 
свої “нездійсненні” ідеї, одночасно інтегруючи ірраціональні аспекти своєї 
поведінки. 

Отже, творчій особистості властиві: нонконформізм, еклектизм, інтерес 
до складного і нового, здатність дивуватись і захоплюватись. Як бачимо, такі 
риси зовсім не властиві більшості людей і, безумовно, на Землі творчих 
особистостей мало. Але якщо перекласти названі риси до особистості 
дитини? Здається дивною дитина, яка не відповідає цьому опису. Як говорив 
Сент-Екзюпері, у багатьох дітях “убивають Моцарта”. Хто ж винен, що з 
дитини, яка від народження має всі внутрішні умови для реалізації свого 
потенціалу, виростає, як правило, розумний, консервативний дорослий 
конформіст? Насамперед соціальне оточення, в тім числі сім’я і школа. 

 
Тести та завдання для самостійної роботи: 
 
Виберіть правильну відповідь: 
1. У перших теоріях інтелекту вважалось, що він: 
а) успадковується; 
б) пов’язаний зі швидкістю сприймання і реакції; 
в) нерівномірно розподілений серед населення; 
г) усі відповіді правильні. 
2. У сучасному визначенні інтелекту основний наголос робиться на те, 

що він: 
а) успадковується; 
б) являє собою здібність адаптуватись у навколишньому середовищі; 
в) здебільшого набувається; 
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г) нерівномірно розподілений у представників різних рас. 
3. На думку Спірмена, інтелект можна уявити як: 
а) рівень “загального” інтелекту; 
б) сім первинних розумових здібностей; 
в) 120 факторів; 
г) два рівні. 
4. Викресліть ту здібність, яку Тьорстоун не вважає первинною розу-

мовою здібністю: 
а) пам’ять; 
б) здатність міркувати; 
в) просторова орієнтація; 
г) усі відповіді неправильні. 
5. Томпсон вважає, що у вирішенні кожного завдання повинні брати 

участь фактори: 
а) специфічні для даного завдання; 
б) тільки деякі; 
в) пов’язані з первинними здібностями; 
г) усі відповіді правильні. 
6. На думку Йенсена, абстрактний інтелект: 
а) складається з асоціативних здібностей; 
б) відповідає рівню І; 
в) бере участь у взаємодії з предметами; 
г) дає змогу оперувати поняттями. 
7. Пластичний інтелект: 
а) набувається; 
б) утворюється на основі сформованого інтелекту; 
в) розвивається все життя; 
г) усі відповіді неправильні. 
8. На думку Хебба, інтелект В: 
а) це потенційний інтелект; 
б) формується вже під час зачаття; 
в) єдиний, який можна оцінити; 
г) всі відповіді правильні. 
9. Спадковість – це: 
а) потенціал, що успадковується від батьків; 
б) важливий фактор інтелектуального розвитку; 
в) порівняно маловідома сфера; 
г) усі відповіді правильні. 
10. Синдром Дауна: 
а) називається також тріхосомією 23; 
б) пов'язаний з віком батьків; 
в) у 30% спадковий; 
г) усі відповіді правильні. 
11. Кретинізм обумовлений: 
а) відсутністю солі в раціоні; 
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б) відсутністю однієї хромосоми 21 пари; 
в) недостатність йоду у раціоні матері; 
г) вживанням матір’ю певних препаратів. 
12. Яке захворювання не веде до серйозних наслідків для плоду, якщо 

виникає у матері під час вагітності: 
а) краснуха; 
б) сифіліс; 
в) діабет; 
г) усі відповіді неправильні? 
13. Який із перерахованих зовнішніх факторів відіграє найважливішу 

роль в інтелектуальному розвитку дитини з 6 місяців: 
а) харчування; 
б) правильний фізичний догляд; 
в) виховання рідною матір’ю; 
г) психічна стимуляція? 
14. У деяких дослідженнях, коли дітей із найнижчих прошарків вихо-

вували у спеціальних сприятливих умовах, їх IQ підвищувався: 
а) на 5-10 балів; 
б) на 10-20 балів; 
в) на 20-30 балів; 
г) на 30-50 балів? 
15. Ймовірність гармонійного розумового розвитку дитини вища, якщо 

він: 
а) єдина дитина; 
б) старша в сім’ї з двох дітей; 
в) молодша в сім’ї з двох дітей; 
г) наймолодший у багатодітній сім’ї. 
16. Шкільне виховання у західних країнах: 
а) сприяє розвитку дітей з бідних прошарків населення; 
б) спирається на універсальні цінності; 
в) дає одинакові шанси на успіх; 
г) усі відповіді неправильні. 
17. Розумовий вік за Біне визначається на основі: 
а) дати народження; 
б) середнього віку осіб з вибірки; 
в) числа правильних відповідей при тестуванні; 
г) розміщення результату на кривій розподілу інтелекту. 
18. Чому дорівнює IQ у дитини з хронологічним віком 6 років і 3 місяці 

та розумовим віком 5 років: 
а) 12,5; 
б) 33; 
в) 55; 
г) 80? 
19. У якому з перерахованих тестів для оцінки інтелекту дорослих 

використовуються одночасно вербальні і невербальні завдання: 
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а) Стенфорд-Біне; 
б) армійський тест А; 
в) WISC; 
г) WAIS? 
20. Рівень інтелекту вважається середнім, якщо IQ знаходиться в 
а) в діапазоні від 80-85 до 115-119; 
б) в межах одного стандартного відхилення від середнього; 
в) у межах IQ для тих 70% осіб, у яких цей коефіцієнт менше 

відхиляється від 100; 
г) всі відповіді правильні. 
21. Серед населення у цілому частка розумово відсталих осіб із 

середньою чи дуже вираженою дебільністю чи глибокою затримкою 
розумового розвитку складає: 

а) 9%; 
б) 5%; 
в) 2-3%; 
г) менше 0,3%. 
22. Знаходження оригінальних рішень обумовлено 
а) установленням зв’язку з минулим досвідом; 
б) конвенгертним мисленням; 
в) інсайтом; 
г) всі відповіді неправильні. 
23. Яка із перерахованих рис не є специфічною для творчого мислення: 
а) пластичність; 
б) надійність; 
в) гнучкість; 
г) оригінальність? 
24. Діти, які спрямовують усю енергію на досягнення успіху і уникають 

ризику чи висловлювання власної думки, як правило, характеризуються: 
а) високим рівнем інтелекту і низьким рівнем творчих здібностей; 
б) низьким рівнем інтелекту і високим рівнем творчих здібностей; 
в) низьким рівнем інтелекту i творчих здібностей; 
г) високим рівнем інтелекту і творчих здібностей. 
25. Як правило, творчі особистості характеризуються: 
а) конформізмом; 
б) добрим включенням у соціальну групу; 
в) чітко встановленими уявленнями про життя в суспільстві; 
г) усі відповіді неправильні? 
Ключі до тестів: 
Вступний тест: 
1– 2+ 3+ 4– 5+ 6+ 7– 8– 9– 10+  
11– 12– 13– 14+ 15+ 16– 17+ 18– 19+ 20–  
Вихідний тест: 
1-г, 2-б, 3-а, 4-г, 5-а, 
6-г, 7-г, 8-в, 9-а, 10-б, 
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11-в, 12-г, 13-г, 14-в, 15-б, 
16-г, 17-в, 18-г, 19-г, 20-г, 
21-г, 22-г, 23-б, 24-а, 25-г. 
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О.К. Цоков 
 

Лекція 3.  ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ  ВДОСКОНАЛЕННЯ 
КЛЮЧОВИХ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  ВЧИТЕЛЯ 

 З ПИТАНЬ  БЕЗПЕКИ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 

Мета: вдосконалити ключові компетентності вчителів з питань безпеки 
життєдіяльності та визначити основні напрямки  щодо організації безпечних 
умов праці та навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.  

 
Експрес-контроль: 
 
1. Як організувати навчання з питань безпеки життєдіяльності у 

загальноосвітньому навчальному закладі?  
2. Охарактеризуйте загальні питання впровадження техніки безпеки у 

ЗНЗ. 
3. Розкажіть про основи пожежної та електричної безпеки під час 

навчально-виховного процесу. 
4. Дайте характеристику санітарно-гігієнічним нормам, які повинні бути 

на робочому місці вчителя та учня.  
 
1. Поняття „безпека життєдіяльності” визначено Законом України ”Про 

охорону праці”, який має пряме відношення до освітньої галузі. 
Охорону праці цієї галузі слід розглядати як систему правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 
лікувально-профілактичних заходів, що спрямовані на збереження життя та 
здоров’я працівників освіти. 

Вивчення питань безпеки життєдіяльності в ЗНЗ здійснюється за такими 
напрямками:  

• правові та організаційні основи охорони праці; 
• основи пожежної безпеки; 
• основи електробезпеки; 
• основи дорожнього руху; 
• основи санітарно-гігієнічних норм утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів; 
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• порядок виявлення причин нещасних випадків серед учасників 
навчально-виховного процесу; 

• надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. 
Знання та практичні навички з питань безпеки життєдіяльності та охорони 

праці працівники освіти отримують у процесі теоретичного та практичного 
навчання в інституті післядипломної педагогічної освіти на курсах з безпеки 
життєдіяльності (один раз на 3 роки).  

Таке навчання повинно проводитися для всіх працівників ЗНЗ згідно з 
Типовим положеннм про навчання з питань охорони праці (наказ 
Держнаглядохоронпраці № 27 від 17.02. 1999 р.). 

Постійне навчання проводиться у формі інструктажів (2 рази на рік) – 
планові інструктажі з охорони праці працівники отримують на свої робочих 
місцях у ЗНЗ. 

За характером і часом інструктажі поділяються на вступні, 
первинні, планові, повторні, позапланові, цільові.  

У дошкільних навчальних закладах діти вивчають питання 
охорони життя, здоров’я та норми поведінки під керівництвом 
вихователя. До цієї роботи залучаються педагогічні, медичні 
працівники та спеціалісти пожежної безпеки, дорожньо-транспортного 
руху. 

У загальноосвітніх навчальних закладах вивчення питань охорони 
життя передбачено навчальними планами та програмами. 

Питання безпеки і небезпеки потрібно інтегрувати з усіма предметами 
шкільного компоненту, бо вони є невід’ємною частиною виховання учнів 
щодо поведінкової безпеки. Це передбачено програмами шкільного 
компоненту „Основи безпеки життєдіяльності” та „Основи здоров’я”. 

Крім того, перед початком занять або вивчення нової теми на уроках 
хімії, фізики, біології, у майстернях трудового навчання проводиться 
первинний інструктаж, а у разі проведення шкільних масових заходів, перед 
початком екскурсії на підприємство або довкілля – цільовий. 

Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі проводять учителі, 
вихователі, керівникі гуртків, інструктори, тренери, майстри виробничого 
навчання або завідувачі кабінетів за відповідними інструкціями та 
програмами. З учнями, працівниками школи, які порушили вимоги щодо 
електробезпеки, пожежної безпеки проводяться повторні інструктажі.  

Відповідальний педагогічний працівник повинен фіксувати у 
спеціальних журналах типи інструктажів та час їх проведення.  

У „Положенні про організацію роботи з охорони праці учасників 
навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти” (наказ 
Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 р.) навчально-
виховний процес розглядається як система організації навчально-виховної, 
навчально-виробничої діяльності і визначається навчальними та виховними 
планами (уроки, лекції, лабораторні заняття, навчальна практика, робота у 
трудових об'єднаннях, екскурсії, спортивні змагання тощо). 

У цьому Положенні звертається увага на дотримання санітарно-
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гігієнічних норм у приміщеннях, де проводиться навчання, на стан пожежної 
безпеки та електробезпеки у них, на правила поведінкової безпеки щодо 
недопущення травматизму серед учнів. 

З метою недопущення дії шкідливих факторів на робочому місці 
приділяється увага обладнанню робочих місць у навчальному закладі згідно з 
”Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами 
професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та 
виробничої практики” (Постанова Кабінету Міністрів України № 992 від 
07.06.99 р.). 

2. Одним із найважливіших завдань з питань безпеки життєдіяльності є 
створення таких умов праці і навчання, які б виключали дію шкідливих і 
небезпечних факторів під час навчання.  

Ст.153 Кодексу Законів про працю забов’язує директора школи  
забезпечити належні технічні, санітарно-гігієнічні умови щодо питань 
охорони праці на робочих місцях.  

Основними факторами, які характеризують безпеку життєдіяльності у 
навчальному закладі є:  

Умови праці – сукупність обставин, що впливають на здоров’я всіх 
учасників навчально-виховного процесу. 

Працездатність – здатність працівника школи за своїми фізичними, 
психофізіологічними можливостями, професійною підготовкою брати участь 
у навчально-виховному процесі. 

Безпека – відсутність неприпустимого ризику для життя, яки може 
спричинити ушкодження здоров’я або загибель.  

Безпека праці – стан і умови праці у навчальному закладі, при яких 
відсутній виробничий травматизм.  

Безпека обладнання та приладів, які використовуються під час 
навчального процесу – відповідність технічним характеристикам, що 
забезпечують їх використання протягом певних проміжків часу. 

Виробнича санітарія – це система організаційних і технічних заходів, 
які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання 
травматизму та різного виду захворювань.  

З метою профілактики питань охорони праці проводиться атестація 
робочих місць за умовами праці та навчання (постанова КМ України № 442  
від 01.08.92 р.). Усі роботи, що проводяться в майстернях та лабораторіях 
мають бути організовані так, щоб вилучити виникнення вибухових сумішей 
та пожежі, небезпеку від ураження електричним струмом та профілактику 
травматизму.  

Причини, що можуть призвести до виробничого травматизму або 
нещасного випадку, можна поділити на чотири групи (рис. 1). 

Для успішного вирішення питань зниження травматизму у навчальному 
закладі розробляються конкретні плани щодо запобігання травматизму серед 
учасників начального процесу, що регламентовано „Положенням про порядок 
розслідування та обліку нещасних випадків виробничого і невиробничого 
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характеру” № 1094 ( із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1363 
від 12.09.2002 р.) 

Відповідно до Закону України „Про охорону праці” (ст. 25) 
відповідальна особа навчального закладу зобов’язана проводити 
розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій у своєму підрозділі. 

Розслідування проводиться також у разі раптового погіршення стану 
здоров’я працівника або учнів та вихованців унаслідок травм, отруєння,  
теплового опіку, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, 
іонізуючим випромінюванням, отримання ушкоджень внаслідок аварії або 
стихійних лих, небезпечними контактами з представниками тваринного чи 
рослинного світу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Типові причини нещасних випадків 
 

Організаційні:  
• порушення трудової та 
виробничої дисципліни; 

• недоліки в організації робочих 
місць; 

• відсутність інструктажів на 
робочих місцях; 

• порушення розпорядку дня;  
• невідповідність щодо фаху 
виробничої діяльності.  

Психофізіологічні: 
• нервово-психічні навантаження; 
• незадовільний психологічний 
клімат у колективі;  
• алкогольне та наркотичне 
збудження; 
• психологічно-антропологічна 
невідповідність особистості до 
умов праці  

Основні причини нещасних випадків на робочому місці 

Санітарно-гігієничні:  
• підвищений рівень наявності 
шкідливих речовин; 

• підвищене радіаційне та 
електромагнітне забруднення  
місця роботи; 

• підвищений рівень 
інфекційних захворювань 
серед  у ЗНЗ. 

Технічні :  
• порушення норм електро-
безпеки та протипожежної 
безпеки під час навчання; 
• невідповідність приладів та 
обладнання як засобів навчання; 
• невміння у користуванні 
обладнанням та приладам на 
місці роботи..  
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Коли трапляється нещасний випадок, керівник навчального закладу 
забов’язаний призначити комісію щодо його розслідування протягом трьох 
діб з моменту події. 

Комісія  повинна:  
• обстежити місце нещасного випадку, опитати очевидців і осіб, 

причетних до нього та отримати пояснення від потерпілого; 
• визначити відповідність праці та безпеки життєдіяльності згідно з 

вимогими законодавства з охорони праці;  
• з’ясувати причини та обставини нещасного випадку; 
• класифікувати нещасний випадок; 
• установити осіб, котрі допустили порушення вимог законодавства з 

охорони праці; 
• розробити заходи щодо недопущення подібним нещасним випадкам; 
• скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5  у п’яти 

примірниках; 
• скласти акт за формою Н-1(на виробництві) або НПВ (не пов’язаний з 

робочою діяльністю), за формою П-5 (при отруєнні під час навчально-
виховного процесу).  

3. Основними профілактичними напрямками роботи з безпеки 
життєдіяльності є навчання педагогічних працівників навчального закладу і 
впровадження питань електро- та пожежної безпеки на робочих місцях. 

Пожежна безпека – стан об’єкта, на якому внаслідок проведення 
організаційно-технічних заходів унеможливлюється пожежа.  

До організаційних заходів щодо недопущення пожежі у навчальному 
закладі слід віднести:  

• розробку правил, інструкцій і проведення інструктажів з пожежної 
безпеки; 

• здійснення контролю за станом пожежної безпеки;  
• організацію та проведення загальношкільних заходів щодо 

профілактики пожежної безпеки; 
• розробку і затвердження плану евакуації й порядку оповіщення людей 

на випадок пожежі.  
До технічних заходів належать: 
• організація перевірки та випробування засобів пожежегасіння; 
• підтримання у справному стані приладів опалення та електромережі; 
• організація правильних прийомів праці з використанням обладнання, 

приладів та інструменту.  
Важливу роль у забезпеченні захисту від пожеж відіграє цілеспрямована 

профілактична робота. Вона включає заходи щодо просякнення дерев’яних 
конструкцій спеціальною речовиною (антипіреном), встановленням систем 
пожежної сигналізації та автоматичних систем пожежегасіння тощо.  

З метою профілактичної роботи також проводяться інструктажі з 
пожежної безпеки.  

Основні причини пожеж у навчальному закладі можуть бути наступні:  
• необережне поводження з відкритим вогнем;  
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• порушення пожежних норм під час проведення технологічного 
навчання; 

• неправильне облаштування систем опалення, вентиляції, 
електроустаткування, пожежної сигналізації; 

• порушення правил зберігання горючих і легкозаймистих матеріалів; 
• накопичення статичної електрики на технологічних конструкціях і 

матеріалах; 
• порушення правил користування електрообладнанням та під час 

проведення електрозварювальних робіт; 
• порушення вимог протипожежного інструктажу під час виконання 

технологічних робіт. 
Профілактичним заходом, який спрямований на забезпечення безпеки 

навчального закладу під час проведення занять, є навчання щодо своєчасної і 
швидкої евакуації учнів, учителів, винесення з приміщень матеріальних 
цінностей. З цією метою розробляються інструкції на випадок пожежі, план 
евакуації та визначаються засоби пожежегасіння.  

Евакуаційний план – це документ, який затверджується керівником  
навчального закладу, має пояснювальну записку, умовні позначення і 
розміщення на всіх поверхах школи на видному місці.  

Засоби пожежегасіння у навчальному закладі наступні:  
Пожежні покривала, ящики з піском та діжки з водою застосовують для 

гасіння невеликих осередків пожежі класу В (пожежі рідких горючих 
речовин) та класу А (пожежі твердих горючих речовин). 

Ручний немеханізований пожежний інструмент (гаки, лопати, ломи, 
сокири, багри пожежні) є складовою комплекту первинних засобів 
пожежегасіння. Зазвичай його розміщують на обладнаних пожежних щитах. 

Пожежний гідрант, який  можна безпосередньо включити на поверсі, 
де виникла пожежа. Для цього біля пожежного крана розміщують пускові 
кнопки, які знаходяться у коробці під склом. Пожежний кран на поверсі 
комплектують пожежним рукавом довжиною 10-20 метрів. 

Вогнегасники належать до технічних первинних засобів для припинення 
горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під 
дією надлишкового тиску.  

Електробезпека навчального закладу – система організаційних, 
технічних напрямків і заходів, які забезпечують захист людини від 
електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля та статичної 
електрики.  

Експлуатація шкільного обладнання повинна здійснюватись згідно з  
„Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (наказ 
Держнаглядохоронпраці України № 4  від 9.01.98).  

Основними причинами виникнення пожеж від дії електричного струму є: 
• короткі замикання від перевантаження (постійного нагріву 

електропровідних жил); 
• порушення ізоляції від зносу (старіння) ізоляції, коли виникає 

самосполучення електричних дротів; 
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• наведення статичної електрики на обладнання або внаслідок 
контактної електризації речовин і матеріалів під час руху відносно один до 
одного; 

• від попадання електричної блискавки. 
 
4. Під час навчально-виховного процесу на здоров’я його учасників 

можуть діяти шкідливі чинники, які за характером свого впливу поділяються 
на фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.  

Фізичні небезпечні виробничі – рухомі машини і механізми, обладнання, 
якість матеріалів, електрична мережа, різні метрологічні чинники тощо. 

Хімічні, які виникли під час навчального процесу – їдкі, токсичні та 
подразнювальні речовини. Вони поділяються: за характером і дією на 
організм людини (загальнотоксичні, подразнювальні, канцерогенні, 
мутагенні), за способом проникнення (через органи дихання, систему 
травлення, через шкіряний покрів). 

Біологічно небезпечні природні і техногенні утворення – біологічні 
об’єкти, вплив яких призводить до травм або захворювання (бактерії, віруси, 
рослини, тварини). 

Психофізіологічні, які виникли під час навчання і роботи – фізичні та 
нервово-психічні навантаження на організм учасників навчально-виховного 
процесу.  

Одним із параметрів, який нормується у навчальному закладі під час 
проведення занять і може завдати шкоду здоров’ю при його порушенні, є 
мікроклімат на робочому місці. 

Його безпечні й небезпечні чинники окреслює схема на рис. 2. 
Мікроклімат навчальних приміщень, внутрішні умови, які забезпечують 

життєдіяльність людини, визначаються спільною дією на організм людини 
температури, вологості, теплового випромінювання, швидкості руху повітря, 
вібраційного забруднення, освітленості, теплового випромінювання, норм 
іонізуючого випромінювання та електромагнітного поля. Слід зазначити, що 
вимірювання цих параметрів здійснюється спеціальними приладами, які 
досліджують навколишнє середовище. Основні складові фізичних параметрів 
– температура, вологість повітря, рух повітря, що пов’язані між собою. До 
цих показників належать: температура приміщення – 18-200 С, вологість – 40-
60%, швидкість руху повітря – 0,1-0,2 м/с. 

Негативна теплова дія мікроклімату на організм людини особливо 
проявляється при інтенсивній інфрачервоній дії випромінювання. 
Короткохвильове випромінювання (0,7-2,4 мкм) викликає нагрівання глибоко 
розташованих тканин організму, і це може спричинити до біологічних 
порушень.  

Такі шкідливі для здоров’я людини фактори у навчальних приміщеннях 
можна визначити за допомогою електричних і механічних приладів. 

Рух повітря вимірюється анемометром і кататермометром типу АСО-3 
та термоанемометром ТА-55К. Діапазон їх вимірювання від 0,3 до 15 м/с за 
визначений проміжок часу.  
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У навчальних майстернях при неефективній дії вентиляції під час 
нагрівання, використання випалювальних приладів, сушильних і термічних 
нагрівачів можуть з’явитись отруйні домішки в повітрі.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Небезпечні і безпечні чинники на робочому місці учасника 
навчально-виховного процесу 

 
За фізіологічним впливом шкідливі речовини поділяють на п’ять груп: 
• Подразнювальні, що уражають органи дихання, шкіру, слизові 

оболонки (кислоти, луги, сірчисті сполуки, аміак тощо). 
• Задушливі (інертні гази, вуглекислий газ, метан, азот тощо). 
• Отрути, що призводять до ураження внутрішніх органів, кровоносних 

судин інертної системи (спирти, ефіри, бензол, фенол, пил токсичних 
металів, таких як олово, свинець, ртуть, марганець). 

• Летючі наркотики, що спричиняють наркотичний вплив на організм 
(ацетилен, летючі вуглеводи). 

• Пил (інертний або той, що викликає алергічні реакції).  

Робоче місце 
учасника 
навчально-

виховного процесу

Радіаційний фон – 
від  20 мК/Р 

Електромаг -
нітне поле  у 
діапазоні ВЧ 

Електрострум 
змінної частоти 

– від 12 в 

Т – 18 С (оптим), 
вологість – 40% (оптим), 
рух повітря – до 0,2 м/с 

Недопустимі 
концентрації 

шкідливих речовин 

Робочий шум –до 60 
дБ, вібрації до 25 Гц 

Інфекційні  
захворювання 

Психофізіологічні  
фактори 
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Для вимірювання концентрації отруйних, шкідливих речовин у робочій 
зоні застосовують газоаналізатори (наприклад УГ-2), що містять індикаторні 
трубки з індикаторними порошками.  

Сучасні газоаналізатори типу „Дозор” можуть здійснювати оперативний 
контроль наявності шкідливих речовин (окис вуглероду, аміаку, сірководню 
тощо) та їх довибухові концентрації горючих газів, парів спирту, 
розчинників) безпосередньо на робочому місці. Такі прилади можуть 
контролювати до 150 різних небезпечних речовин.  

Для нормальної праці, навчання, дуже важливе значення має освітлення 
приміщень. Приміщеня повинне мати як природне так і штучне освітлення 
(особливо при експлуатації комп’ютерних систем). 

Значення освітленості на поверхні робочого столу у зоні розміщення 
документів повинно становити 300-500 лк, а освітлюваність екрана – не 
більше 300 лк.  

Для вимірювання освітленості площин, які створюють лампи 
розжарювання, люмінесцентні та природного освітлення застосовують, 
наприклад, люксметри типу “Кварц-21”, ТЕС-0693.  

Виконання державно-санітарних норм при роботі у приміщеннях, де є 
виробничий шум, ультразвук та інфразвук, вимагає додержання норм, що 
класифікують акустичні коливання та встановлюють методи гігієнічної 
оцінки виробничого шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, нормують 
параметри та їх допустимі величини. 

До небезпечних факторів належать вібрація – механічні коливання 
твердих тіл, що сприймається вестибулярним апаратом, та ультразвукові 
коливання. Її вимірюють у Дб (децибелах) та у ватах на квадратний 
сантиметр (Вт/см2). 

Кожний прилад або система, що генерує, виробляє або споживає 
електроенергію, створює електромагнітне випромінювання. 

Відносно недавно Всесвітньою організацією здоров’я введено термін 
“електромагнітне забруднення”.  

Оцінюють наведену напругу електричного поля за допомогою 
універсального безконтактного показника напруги типу УНБУ-1 (0,22-220 
кВ). Одиницею вимірювання електричного поля частотою 50 Гц є величина 
напруги на одиницю довжини – вольт на метр (В/м) або кіловольт на метр 
(кВт/м). 

За санітарно-гігієнічними нормами напруженість електричного поля у 
приміщеннях (у тому числі навчальних закладах) не повинна бути більшою 
ніж 0,5 кВ/м, а при тимчасовому перебуванні у зоні дії високовольтної 
мережі – до 15-20 кВт/м. Для вимірювання електричної складової 
застосовують, наприклад, прилади ПНТ-1 або НФМ-1  

Для вимірювання постійного магнітного поля використовують 
тесламетр або магнітометр МПУ-1. 

Джерелом шкідливих випромінювань, які несприятливо діють на 
організм людини, є монітор комп’ютера та системний блок. Частотний склад  
цих випромінювань характеризуються наявністю рентгенівських, 
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інфрачервоних, ультрафіолетових випромінювань, а також електростатичних 
та електромагнітних полів.  

Для випромінювання рентгенівського випромінювання можна 
застосовувати наступні прилади: дозиметри “Бета”, “Прип’ять”, МКС-0,5. Ці 
прилади також призначені для вимірювання малих доз інтенсивності. Вони 
мають чутливу електронну шкалу. 

Електромагнітне поле слід оцінювати показниками інтенсивності поля і 
створюваного ним енергетичного навантаження. 

Інтенсивність електромагнітних полів високої частоти (ВЧ) і 
ультрависокої частоти (УВЧ) оцінюється напругою електромагнітного поля і 
визначається у вольтах на метр (В/м), а електрична складова в амперах на 
метр (А/м), а щільність потоку в діапазоні надвисокої частоти (НВЧ) 
оцінюється у мікровольтах, міліватах, ватах на квадратний сантиметр 
(мквт/см2, мвт/см2, вт/см2). 

Практично інтенсивність електромагнітного поля на робочому місці 
користувача комп’ютерними системами вимірюють приладами ИЕМП-50 (на 
частоті 50 Гц )та НФМ-1 (на частотах 0,1-300 МГц). 

Останнім часом для захисту від електромагнітного поля все частіше 
застосовують захисний пристрій «Форпост-1». З оцінками спеціалістів він 
забезпечує медико-біологічний захист людини, її репродуктивної та нервової 
системи, захворювання дихальних шляхів, і знімає втому та напругу 
користувача комп’ютерних систем.  

Вимірювач напруженості статичних електричних зарядів ИЄЗ-П оцінює 
напруженість статичного електричного поля поблизу заряджених поверхонь.  

Іонізація повітря там, де застосовують електричні та радіотехнічні 
прилади, також може становити небезпеку для здоров’я. Їх надто малий 
рівень призводить до ослаблення організму, захворювання серцево-легеневої 
системи, зниження імунної системи людини.  

Для вимірювання та неперервного реєстрування умовної концентрації 
позитивних і негативних аерофонів та електрично заряджених неактивних 
аерозолів застосовують аспіраційний лічильник аерофонів – прилад АСІ-1. 

Таким чином, навчання учасників навчально-виховного процесу з 
питань безпеки життєдіяльності, розуміння ключових питань санітарних і 
гігієнічних норм, психофізіологічних чинників, технічних та організаційних 
напрямків профілактичної роботи у ЗНЗ, підвищує рівень поведінкової 
безпеки вчителя та учня, забезпечує зниження травматизму та підвищення 
рівня техніки безпеки під час навчально-виховного процесу загальноосвітніх 
закладах.   
 

Завдання для самостійної роботи  
 

1. Організація навчання з безпеки життєдіяльності у навчальному 
закладі. 

2. Техніка безпеки під час проведення лабораторних робіт у навчальних 
кабінетах і практичних занять у трудових майстернях. 
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3. Основні напрямки роботи питань електро- та пожежної безпеки у 
навчально-виховному закладі. 

4. Атестація робочого місця вчителя та учня за допомогою механічних 
та електричних приладів.  
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ДОДАТОК А 
 

Семінар “ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПЕДТЕХНОЛОГІЙ ОСОБИСТІСНО  ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ” 

 
Мета: розширити знання слухачів щодо актуальних технологій, виявити 

вміння практично застосовувати їх у навчально-виховному процесі в школі; 
навчити відрізняти методику від педтехнологій; з’ясувати сучасні вимоги до 
професіоналізму вчителя; навчити курсистів використовувати 
найоптимальніші педтехнології з урахуванням вікових та індивідуальних 
особливостей учнів; ознайомити з методиками розвитку особистості учнів і 
дослідженнями ефективності педагогічних технологій. 

Форма проведення: семінар з елементами дискусії. 
 

ПЛАН 
 

1. Предмет педтехнології – стрижень розвитку педагогічної науки. 
а) суть педтехнологій; 
б) педтехнологія як умова професіоналізму вчителя; 
в) ефективність будь-якої педтехнології (з досвіду роботи). 

2. Дослідження ефективності педагогічних технологій. 
а) дослідження розвитку вербального та невербального інтелекту 

учнів в умовах інтегрованого навчання та традиційної освіти; 
б) дослідження мотивації навчання учнів; 
в) дослідження екологічної спрямованості навчально-виховного 

процесу. 
3. Відповідність змісту освіти і методів навчання педтехнологій – меті. 

Наприклад, технологія інтеграції змісту природничо-математичної освіти: 
а) мета – цілісність свідомості, цілісність знань про природу; 
б) принципи і методи інтеграції змісту природничонаукової освіти; 

4. Розвиток пізнавальних процесів та здібностей учнів при 
впровадженні інноваційних педагогічних технологій: 

а) особливості сприймання навчального матеріалу школярами; 
б) розвиток різних видів пам’яті учнів при впровадженні інноваційних 

технологій; 
в) розвиток мислення та уяви учнів у процесі використання 

інноваційних технологій; 
г) активізація загальних та спеціальних здібностей у навчальному 

процесі.  
5. Моделювання системи уроків відповідно до особливостей 

педтехнологій: 
а) тлумачення понять: “модель”, “моделювання”; 
б) стандартні та нестандартні типи уроків.  

6. Психолого-педагогічні вимоги до професійної підготовки вчителя: 
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• Професійна роль педагога та її інтерпретація в різних педагогічних 
концепціях (гуманістичний напрям, нормативно-функціональна педагогіка, 
соціально-психологічний напрям). 

• Причини виникнення рольових конфліктів у професійній поведінці 
педагогів. 

• Особливості професійної педагогічної діяльності та пов’язані з цим 
вимоги до особистості педагога. 

• Основні норми професійної моралі педагога. 
• Професійно важливі (корисні і шкідливі) якості педагога. 
• Професійно значущі якості особистості вчителя. 
• Теорія самоактуалізації особистості. 
• Основні стилі професійної поведінки педагога 
• Визначення за допомогою тестів: установки на професійну роль 

педагога; рівня сформованості професійно важливих якостей особистості 
педагога; вміння впливати на інших; стилю професійної поведінки. 

• Професійне самовдосконалення особистості педагога. Стадії 
професійного розвитку особистості педагога. 

• Фактори, що сприяють професійному розвитку особистості вчителя. 
• Принципи організації професійно-педагогічної самоосвіти вчителів. 
• Кризи професійного становлення особистості вчителя.  
• Особистісна ідентичність сучасного педагога і особливості його 

спілкування. 
• Духовний розвиток особистості вчителя. 
• Модель особистості вчителя. 
7. Врахування вікових психологічних та індивідуальних особливостей 

учнів при використанні педтехнологій: 
а) провідна діяльність учнів різних вікових категорій; 
б) особливості новоутворення учнів різного віку та їх урахування у 

навчально-виховному процесі; 
в) індивідуальні особливості школярів (темперамент, характер, 

здібності) та особливості їх розвитку при впровадженні педтехнологій. 
8. Сучасні виховні системи. 
9. Принципи національної школи: 
а) головні етапи створення української національної школи; 
б) врахування українських національних освітніх традицій 

(етнопедагогіка, материнська школа, школа-родина); 
в) використання світового педагогічного досвіду (актуальні педагогічні 

технології). 
10. Проблема, яка запропонована для обговорення слухачами  курсів. 
 
ПРИМІТКА: 
1. На семінарі обов’язково розглядаються 3-7 питань (за вибором 

викладача і слухачів курсів). 
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2. Слухачі курсів можуть інформувати про власні наробки, технології 
навчання та виховання (моделі нестандартних уроків, виховного або 
навчального процесу, школи, науково-методичної роботи в школі т. ін., 
педтехнології уроку, вчителя, школи...).  

3. Список джерел див. відповідно до тем  лекцій. 
 
 

ДОДАТОК  Б 
 

ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 
 

 Педагогіка 
1. Актуальні проблеми світової та вітчизняної освіти та шляхи їх 

вирішення. 
2. Регіональні програми розвитку освіти в Україні. 
3. Сучасні освітні системи і технології в досвіді вітчизняної та 

зарубіжної школи (за фахом). 
4. Генезис понять: “педагогічна майстерність”, “педагогічна технологія”, 

“педагогічна техніка”. 
5. Логічний аналіз поняття “педагогічна інновація”. 
6. Методологічні аспекти роботи вчителя (колективу) над педагогічною 

проблемою. 
7. З якими педагогічними технологіями Ви познайомились на курсах?  
8. Яку роль відіграє дизайн та дидактичне забезпечення навчальних 

кабінетів? 
9. Інтерактивні методи навчання. 
10. Головні доленосні етапи розвитку української національної школи. 
11. Урахування національного характеру: ментальність і сучасні виховні 

проблеми. 
12. Парадигми виховання. 
13. Система виховної роботи в школі та її моделювання. 
14. Роль краєзнавства в творчості вчителя. 
15. Методичні прийоми використання краєзнавчого матеріалу в 

навчально-виховному процесі. 
16. Використання досвіду сучасних учителів-новаторів. 
17. Прогресивні педтехнології: 
         а) модульні технології навчання; 
         б) адаптивна система навчання; 
         в) блочна система навчання; 
         г) розвивальна система навчання т. ін. 
18. Сучасні експертні оцінки педтехнологій. 
19.  Дистанційна освіта за кордоном і в Україні. 
20.  Дистанційне навчання в системі освіти. 
21.   Імідж педагога. 
22.  Імідж  навчального закладу. 



 282

23. Корпоративний імідж навчального закладу. 
24.  Науково-пошукова робота в школі. 
25. Організація науково-дослідницької роботи з обдарованими дітьми.  
26.  Педагогічна культура. 
27.  Екологічна культура вчителя. 
28. Освітні системи зарубіжних країн. 

 
Психологія 

1. Забезпечення яких психологічних умов сприяє ефективному 
педагогічному спілкуванню? 

2. Психологічні аспекти активних методів навчання. 
3. Можливості застосування психодіагностики та психокорекції в роботі 

вчителя. 
4. Які особливості творчої особистості? 
5. Яку особистість формує сучасна освіта? 
6. Основні фактори розвитку особистості школяра. 
7. Організація профорієнтаційної роботи із шкільною молоддю. 
8. Психологічні основи здійснення індивідуального підходу до учнів. 
9. Проблеми розвитку творчої активності учнів. 
10. Актуальні педагогічні технології та проблеми сучасної школи. 
11. Психологія пізнавальних процесів учителів та учнів. 
12. Психологічні особливості молодшого шкільного віку. 
13. Психологічні особливості підліткового віку. 
14. Педагогічні технології формування та розвитку основних 

компонентів навчальної діяльності. 
15. Психологічні засади розвиваючого навчання. 
16. Основні підходи до формування здорового способу життя учнів. 
Примітка: слухачі курсів мають право обрати довільно будь-які 

запитання і самостійно їх підготувати до заліку. 
                                                       

 
ДОДАТОК  В 

 
ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ ТВОРЧИХ РОБІТ ДЛЯ СЛУХАЧІВ 

КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ 
 

Науковий керівник – Матвієнко П.І. 
1. Сучасні педтехнології в практиці роботи педколективу (вчителя). 
2. Використання педагогічної спадщини педагогів земляків 

А.Макаренка, Г.Ващенка, В.Сухомлинського, М.Остроградського, 
Г.Сковороди т. ін. (за вибором). 

3. Використання українських націонаональних освітніх традицій у 
педагогічній діяльності. 

4. Українська ментальність і проблеми виховання. 
5. Роль краєзнавства в розбудові української школи. 



 283

6. Методика використання літературно-мистецьких традицій. 
Полтавщини в роботі вчителя-словесника. 

7. Педагогічна творчість і педагогічні технології. 
8. Педагогічні технології і особистісно зорієнтована освіта. 
 

Наукові керівники – Білик Н.І,  Цина В.І. 
1. Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в 

школі. 
2. Освітні системи зарубіжних країн. 
3. Виховна система Великобританії (Франції, Швеції, …). 
4. Новітні підходи до проблеми дошкільного виховання. 
5. Моделювання нестандартних уроків (занять, заходів). 
6. Парадигми виховання в сучасній школі. 
7. Ділова гра як універсальний метод навчання. 
8. Використання інтерактивних методів навчання на уроці.  
9. Інтерактивні технології навчання в сучасній школі. 
10. Розвиток творчого потенціалу учня засобами мистецтва.  
11. Педагогічні умови розвитку творчої обдарованості. 
11. Дидактичне забезпечення сучасного навчального кабінету. 
12. Педагогічний журнал “Імідж сучасного педагога”, його роль у 

розвитку особистості вчителя. 
13. Логічний аналіз поняття “педтехніка”. 
14. Логічний аналіз поняття “педтехнологія”. 
15. Педтехнологія формування особистості школяра. 
16. Логічний аналіз поняття “педагогічна майстерність”. 
17. Педагогічна  культура вчителя. 
18. Імідж педагога в суспільстві. 
19. Організація роботи класного керівника (школи) т.ін. 
 

Наукові керівники – Калюжна Ю.І., Моргун В.Ф. 
1. Психологічні особливості формування особистості школярів. 
2. Формування мотивації навчальної діяльності школярів. 
3. Проблеми самооцінки учнів шкільного віку. 
4. Психологічні особливості дітей підліткового віку (молодших 

школярів, старшокласників) та їх урахування в педагогічному процесі. 
5. Психологічні проблеми спілкування педагога з учнями. 
6. Психологічні проблеми розвитку здібностей школярів. 
7. Проблеми розвитку уважності (пам’ять, мислення, уяви) учнів. 
8. Розвиток емоцій та почуттів у дітей шкільного віку. 
9. Виховання та самовиховання волі в школярів. 
10. Темперамент та індивідуальний стиль діяльності учнів. 
11. Проблема врахування властивостей характеру школярів. 
12. Проблеми професійної орієнтації школярів. 
13. Проблеми сімейного виховання учнів шкільного віку. 
14. Психологічні проблеми виховання учнівської молоді. 
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15. Шляхи та засоби виховання шкільної молоді. 
16. Проблеми навчання та виховання обдарованих дітей. 
17. Проблемне навчання як фактор розвитку творчої активності учнів. 
18. Проблема оптимізації навчальної діяльності школярів. 
19. Шляхи розвитку пізнавальних інтересів учнівської молоді. 

 
Науковий керівник – Новак О.О. 

1. Система психологічних знань, умінь і навичок, необхідних учителю 
сучасної школи.  

2. Розвиток особистості учнів у навчальній діяльності. Створення 
Школи розвитку. 

3. Педагогічні технології навчання, що розвиває. 
4. Психодіагностика та психокорекція в роботі вчителя. 
5. Психологія пізнавальних процесів.  

6. Прийоми та методи розвитку умінь психологічної саморегуляції 
педагога. 

7. Урахування особливостей характеру учнів у професійній діяльності 
педагога. 

8. Психологічні аспекти роботи з дітьми, що потребують особливої 
уваги. 

9. Сучасні підходи щодо формування здорового способу життя 
учнівської молоді. 

 
 

ДОДАТОК  Д 
 

ВИМОГИ  ДО  НАПИСАННЯ  ТА  ОФОРМЛЕННЯ  
 ВИПУСКНИХ ТВОРЧИХ  РОБІТ 

 
Випускна творча робота є заключним етапом курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, при її виконанні слухачі можуть 
виявити отримані знання та вміння, творчі знахідки.  

Разом з тим, слухачі набувають навичок самостійної науково-дослідної 
роботи, аналізу нових досягнень у педагогіці, вдосконалюють педагогічну 
майстерність, організацію  дослідницької роботи з учнями. 

Робота повинна відповідати кваліфікаційній категорії, мати, як 
правило, педагогічну спрямованість, включати методичні розробки для 
навчальних закладів (дошкільний заклад, школа, коледж т.ін.). 
Обов’язковими у випускній творчій роботі слухача є практична частина 
(розробка уроку, цикл уроків, позакласний захід, стенд, планшет, пристрій, 
виріб, набори дидактичного матеріалу т. ін.), ілюстративна частина 
(креслення, плакати, таблиці, інші ілюстрації), при виконанні яких слухач 
показує навички та вміння, оформлення графічної документації, здатність 
самостійно розв’язувати педагогічні проблеми. 
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І. ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ ТВОРЧИХ РОБІТ 
Теми робіт повинні бути педагогічно спрямованими.  
В окремих випадках для слухачів, які проявили себе в науковій роботі, 

можливе виконання творчих робіт на прикладну тему, яка відповідає фаху. 
У всіх випадках випускна творча робота повинна бути актуальною, 

містити елементи наукової новизни, мати практичну цінність. 
  

ІІ. СТРУКТУРА ВИПУСКНИХ ТВОРЧИХ РОБІТ 
Випускна творча робота складається з таких розділів: 
• вступ; 
• критичний аналіз літератури за обраною темою; 
• методичний розділ; 
• дослідницький розділ (якщо є); 
• розділ “Охорона праці” (якщо потрібно відповідно до предмета); 
• висновки; 
• список використаних джерел (до 30); 
• додатки. 
У ВСТУПІ вказується напрям роботи, ставляться мета і завдання, 

формулюються методи їх вирішення, гіпотеза, розкривається актуальність, 
наукова новизна та практичне значення роботи. 

У ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ подається огляд літератури за темою. Як 
правило, для робіт методичного напрямку тут розкривається зміст теми, 
розділу курсу педагогіки та психології, які є предметом випускної творчої  
роботи.  В інших випадках в розділі подається критичний огляд існуючих 
досліджень, розробки за темою. 

У МЕТОДИЧНОМУ РОЗДІЛІ (якщо він є в роботі) аналізується 
навчальна  програма курсу, розділ, підручник, подається методичний аналіз 
за загальноприйнятою схемою, обґрунтовуються існуючі методи та форми 
навчання.  

У ДОСЛІДНИЦЬКОМУ РОЗДІЛІ (якщо він є в роботі) описується 
об’єкт дослідження, формулюються мета та завдання дослідження, методика 
проведення експерименту і обробка його результатів, подаються висновки і 
рекомендації. 

У розділі “ОХОРОНА ПРАЦІ” (фізика, хімія, трудове навчання т. ін.) 
описуються умови праці, санітарно-гігієнічні норми, правила безпеки при 
проведенні уроків, експлуатації обладнання. 

ВИСНОВКИ містять короткі резюме за кожним розділом і коментар з 
практичного використання роботи. 

У ДОДАТКУ роблять підсумки результатів досліджень у вигляді 
таблиць, довідкових даних, дидактичних матеріалів, форм контрольних 
завдань, анкет, інструкційних карток, фрагментів уроків т. ін.  

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА включає дидактичний матеріал (планшети, 
стенди, установки, пристосування, вироби в натуральному вигляді або у 
вигляді діючих моделей. До практичної частини, як правило, оформлюється 
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стисла анотація, в якій подається характеристика об’єкта, принцип дії, будова 
і правила експлуатації. 

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА (якщо вона є в роботі) виконується за вимогами 
ЕСКД (креслення, технологічні картки). Плакати, таблиці виконуються 
тушшю або фарбами з врахуванням вимог дидактики та технічної естетики. 
Підписи на плакатах роблять креслярським шрифтом відповідно до розділу. 
 

ІІІ. ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ ТВОРЧОЇ РОБОТИ 
Робота виконується на аркушах паперу формату А4. 
Текст потрібно виконувати тільки на одному боці аркуша. 
Розташовувати текст на сторінці необхідно з урахуванням полів: справа 

10 мм, зліва 20 мм, зверху і знизу 20 мм. 
Зміст роботи викладається у вигляді складного плану, вказати сторінки. 

Кожен розділ рекомендується починати з нової сторінки. Розділи повинні 
мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами. 

Підрозділи повинні мати порядкові номери в межах кожного розділу. 
Номери розділу складаються із номера розділу та підрозділу, розділених 

крапкою. У кінці підрозділу також повинна ставитися крапка (наприклад, 
шостий підрозділ третього розділу – 3.6). 

Найменування розділів мають бути короткими, відповідати змісту і 
записуватися у вигляді заголовків великими буквами. Найменування 
підрозділів записуються у вигляді заголовків малими буквами (крім першої 
великої). 

На початку випускної творчої роботи розташовується зміст, який 
включається до загальної кількості 
листків. 

У кінці роботи вміщують перелік 
літератури, нормативно-технічної та 
іншої документації, яка була 
використана. 

Термінологія і визначення повинні 
бути єдиними та відповідати 
встановленим стандартам. Умовні 
буквенні позначення механічних, 
хімічних, математичних та інших 
величин, а також умовні графічні 
позначення теж повинні відповідати 
встановленим стандартам. 

Ілюстрації можуть бути 
розташовані як у тексті (якнайближче після першого згадування про них), так 
і в  додатках. 

Усі ілюстрації повинні мати номер та назву. Номер рисунка включає 
номер розділу (рис.  1.1. або  рис. 2.3). 

Зразок
Зміст………………….. __ 
Вступ…………………. __ 
Розділ 1.  
1.1.__ …………….……__ 
1.2.__............................ .__ 
… 
Розділ 2. 
    … 
Висновки…………….__ 
Список використаних джерел    
Додатки……………..….__ 
Додаток 1………………__ 



 287

Ілюстративний матеріал, таблиці або текст допоміжного характеру 
дозволяється подавати у вигляді додатків, які розташовані після переліку 
літератури або окремо в папці. 

Цифровий матеріал оформлюється у вигляді таблиць. Вони повинні бути 
пронумеровані арабськими цифрами протягом усього документа. Над 
верхнім правим кутом таблиці розташовується напис: “Таблиця 2”. Слово 
“таблиця”, при наявності тематичного заголовку, пишеться над заголовком. 
На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” в 
тексті пишеться повністю, якщо таблиця не має номера, і скорочено – якщо 
має номер (наприклад,  табл. 1). 

До списку літератури включаються опубліковані літературні джерела, на 
які є посилання в тексті роботи. Це можуть бути монографії, статті із 
наукових і науково-методичних журналів, збірників праць науково-дослідних 
закладів, довідники т. ін. Найбільш зручним є алфавітний перелік літератури 
за першою і наступною літерами прізвищ авторів.  

Наводимо приклади оформлення літературних джерел: 
 (Наказ ВАК УКРАЇНИ № 121 від 21.03.97 „Про запровадження переліків та форм 
документів, що використовуються при атестації наукових та науково-
педагогічних працівників”// Бюлетень ВАК. – 1997. –  №2. – С.28-31): 
Характеристика 
джерела  
 

Приклад оформлення  

Монографії (один, два 
або три автори)  

Василенко М. В. Теорія коливань: Навч. посібник. – К.: 
Вища шк., 1992. - 430с. 
 
Афанасьев В.В., Василевский О.Н. Расчеты электрических 
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На початку роботи розміщують титульний лист:  
 

 
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
імені М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
 

Кафедра педагогічної майстерності 
 
 
 

Випускна творча робота 
 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
Науковий консультант: 
 

Підготував (ла) (повне ім’я)_ 
_____________________________

____________________ _____________________________
____________________ вчитель з 

_____________________ 
 _______________________школи 
 _______________________району 

 
“ ______”  ___________  200__ р. 

 
 

Полтава-200_ 
 
 

IV. ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ ТВОРЧОЇ РОБОТИ 
Під час захисту випускної творчої роботи слухачі курсів бажано 

ілюструвати свою доповідь посиланнями на графічну й дидактичну частини. 
Доповідь може бути побудована за такою структурою: ключові повідомлення 
– факти на підтвердження – ілюстрації, приклади – висновки. 
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