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Інноваційні тенденції розвитку су-
часного суспільства обумовлюють не-
обхідність підготовки в процесі вищої 
медичної і фармацевтичної освіти про-
фесійно мобільних лікарів і провізо-
рів, здатних до творчої самореалізації, 
поповнення й оновлення знань, а та-
кож оброблення потоків медичної і 
фармацевтичної інформації, котрі не-
впинно зростають [3].

Тому готовність майбутніх фахівців 
до самоосвіти є особливо актуальною, 
бо вона передбачає наявність у них 
прагнень до самоудосконалення, про-
явів самостійності дій у процесі на-
вчання і практичної діяльності, здат-
ності до систематичного і системати-
зованого самостійного опанування 
знаннями, вміннями і навичками, зо-
крема, за умови набуття інформацій-
но-технологічної компетентності (ІТ-
компетентності) під час вивчення дис-
циплін природничо-наукової підго-
товки (ДПНП) «Медична інформати-
ка» («МІ»), «Інформаційні технології у 

фармації» («ІТФ»), «Комп’ютерне мо-
делювання у фармації» («КМФ»), а та-
кож ДПНП за вибором «Європейський 
стандарт комп’ютерної грамотності» 
(«ЄСКГ»).

Здійснюючи дослідження, ми до-
тримувались думки, що самоосвіта, як 
вища форма задоволення пізнавальної 
зацікавленості, пов’язана з проявом 
значних вольових зусиль, умінням мо-
білізувати й актуалізувати знання, ви-
соким ступенем свідомості й організо-
ваності, ухваленням внутрішньої від-
повідальності за своє самовдоскона-
лення [1, c. 1330]. Також ми мали на 
увазі, що знання, яких набувають шля-
хом самоосвіти, дуже міцно зберіга-
ються в пам’яті і продуктивно реалізу-
ються.

На думку Б. Тургумбекової самоос-
віта заснована на знаннях, вміннях, 
навичках і способах самостійної пізна-
вальної діяльності, набутих майбутні-
ми фахівцями в процесі організовано-
го поетапного навчання [5].

САМООСВІТНІ ВМІННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ

Добровольська А. М.,
доцент кафедри медичної інформатики,  
медичної і біологічної фізики, кандидат фізико-математичних наук,  
Івано-Франківський національний медичний університет

Анотація. У статті акцентовано увагу на самоосвітніх уміннях майбутніх 
лікарів і провізорів, які набуваються ними в процесі формування інформаційно-
технологічної компетентності (ІТ-компетентності) під час навчання дисци-
плінам природничо-наукової підготовки.

Ключові слова: ІТ-компетентність, рівні, самоосвіта, самоосвітні вміння.
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Метою самоосвіти майбутніх ліка-
рів і провізорів під час вивчення ними 
ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» у 
профільних закладах вищої освіти, на 
наш погляд, є вдосконалення їх на-
вчальної і практичної діяльностей за 
рахунок реалізації оптимальних спо-
собів розумової діяльності, яка перед-
бачає приймання, засвоєння, перероб-
ку і передавання знань, скерованих на 
формування в майбутніх фахівців ІТ-
компетентності [3].

Під час дослідження було з’ясовано, 
що цілеспрямована систематична піз-
навальна діяльність майбутніх лікарів 
і провізорів у процесі формування ІТ-
компетентності в межах вивчення 
ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» 
передбачає розвиток їх самоосвітніх 
умінь відповідних рівнів:

підготовчий або нульовий рівень  – 
первинна обробка навчальної інфор-
мації, котра має орієнтувальний зміст, 
відбувається за участі викладача;

І-й рівень (організованої самоосвіт-
ньої діяльності) – наявні вміння виби-
рати і застосовувати спосіб діяльності 
(з відомих способів) під час роботи з 
інформаційними джерелами (осно-
вними і додатковими) в процесі фор-
мування ІТ-компетентності за умови 
виникнення в осіб, які навчаються, 
неяскраво вираженої потреби і ситуа-
тивної пізнавальної цікавості до до-
даткового матеріалу і способів діяль-
ності;

ІІ-й рівень (сформованої самоосвіт-
ньої діяльності) – наявні вміння здій-
снювати окремі самоосвітні дії в по-
шуковій пізнавальній діяльності з по-

явою стійкої цікавості до додаткових 
інформаційних джерел і способів ді-
яльності в процесі формування ІТ-
компетентності і вивчення зазначених 
ДПНП;

ІІІ-й рівень (творчої самоосвітньої 
діяльності) – наявні вміння здійснюва-
ти пошукову творчу самоосвітню ді-
яльність під час вивчення матеріалу 
зазначених ДПНП і формування ІТ-
компетентності з використанням до-
даткових інформаційних джерел у 
зв’язку з потребами в розширенні і 
поглибленні знань, а також творчих 
способах самоосвітньої діяльності [2; 
3; 4, c. 61].

Досліджуючи, ми зробили висно-
вок, що досягнення майбутніми ліка-
рями і провізорами вище зазначених 
рівнів розвитку самоосвітніх умінь у 
процесі формування ІТ-компе- 
тентності під час вивчення ДПНП 
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» можливе, 
якщо вони усвідомлюють мету само-
освітньої діяльності, вміють її плану-
вати, вибирати засоби і способи реалі-
зації, проявляти активність і самостій-
ність під час досягнення мети, а також 
здійснювати самоконтроль та оціню-
вання отриманих результатів, визна-
чати нові цілі для самоосвітньої діяль-
ності [3].

Література
1. Вакула  А.  А. Модель формирования 

готовности к самообразованию кур-
сантов в военном вузе [Электронный 
ресурс] / А. А. Вакула, Е. Г. Плотнико-
ва // Фундаментальные исследова-
ния.  – 2013.  – № 10.  – С. 1329-1335.  – 
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Початок Другої світової війни 
спричинив епохальні зміни в геополі-
тичній ситуації в Європі та започатку-
вав якісно новий період розвитку за-
хідноукраїнських етнічних земель, які 
черговий раз були перекроєні й опи-
нилися під владою чужих держав, зо-
крема Холмщина й Підляшшя опини-
лися під німецькою окупацією. У скла-
ді Генеральної Губернії (ГГ) [6, с. 10-
11]. З одного боку, освітню сферу 
ретельно контролювали: шкільництво 
було під юрисдикцією відділу науки, 
виховання і народної освіти при уряді 
ГГ, при цьому будь-які опозиційні ви-
ступи наражалися на гострі репресії; 
зміст і спрямованість освітньої політи-
ки німецького режиму полягали в під-
готовці підкорених спільнот до праці в 
різних виробничих сферах, передусім 
сільському господарстві. Це передба-
чало надання елементарних загально-
освітніх знань, а головна увага зверта-
лася на формування фахових умінь і 
навичок для продуктивної роботи за-
для забезпечення матеріальних потреб 

Рейху. З іншого боку, українці в особі 
своїх офіційних громадсько-культур-
них інституцій одержали реальні ва-
желі і можливості щодо розбудови на-
ціонального шкільництва, яке в силу 
названих причин зазнало суцільного 
одержавлення. За такої ситуації восе-
ни 1941 р. у більшості українських сіл 
запрацювала мережа рідномовних на-
вчальних закладів, зокрема і фахових, 
а також українські кооперативи. У 80 
% з них діяли українські освітні това-
риства (УОТ), що виникли на місці 
колишніх осередків «Просвіти», «Сіль-
ського господаря», УПТ «Рідна шко-
ла», у 50 %  – курені молоді і дитячі 
садки [2, с. 232-233]. 1942 р. у 2 фахо-
вих школах, 65  обов’язкових, 11 «зва-
невих» сільськогосподарських школах 
навчалося 23000  учнів, дівчата навча-
лися у 8  господинських школах [2, с. 
233]. За характером і змістом освіти 
українське шкільництво поділялося на 
два основні типи навчальних закладів: 
а) т. зв. званеві, що були обов’язковими 
для всіх, хто закінчив народну школу 

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА НА ПОЛЬСЬКО-
УКРАЇНСЬКОМУ ПОГРАНИЧЧІ (1939-1944 РР.)

Білавич Г.В.
доктор педагогічних наук, доцент Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника

Ключові слова: українська освіта, Холмщина, Підляшшя, Генеральна Губер-
нія, професійні школи.

Keywords: Ukrainian еducation, Kholmshchyna, General Provincial, vocational 
schools.
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та не бажав продовжувати навчання; 
б) вузькопрофільні, де готували фахів-
ців з певних спеціальностей [1, c. 49]. 
Тогочасна українська преса визнавала, 
що такі заклади створювалися на зра-
зок фахових сільськогосподарських 
шкіл у Німеччині, тому, окрім прак-
тичної підготовки до ефективної праці 
в сільському господарстві, у них багато 
уваги приділяли формуванню навиків 
громадської роботи та вихованню 
християнських чеснот [1].

Ці агрономічні школи фактично за-
початкували розвиток української сіль-
ськогосподарської освіти на Холмщині, 
Ярославщині та Лемківщині, де 1941 р. 
діяло близько 20 «званевих» шкіл. Пер-
ша з них виникла в Одрехові та розгор-
нула активну діяльність завдяки мате-
ріальній базі місцевого ХВМ. За допо-
могою «Сільського господаря» їх від-
крили в Боську, Новосільцях, Пельні та 
Сеньковій Волі. Заняття проводили на 
базі народних шкіл місцеві вчителі, які 
пройшли спеціальну господарсько-пе-
дагогічну підготовку на курсах у Рима-
нові. «Званеві» школи також працюва-
ли в Команчі, Тісній, Долині, Устіяно-
вій, Тиряві Волоській, Гівчі, однак їхня 
діяльність була менш успішною через 
відсутність належної матеріальної бази 
та брак учителів, які одержували за 
таку працю мізерну зарплатню від ні-
мецької влади. Як зазначають джерела, 
у 1942-1943 рр. у школах краю навчало-
ся 850 юнаків і дівчат 14-18-ти років, а 
до викладання було залучено 24 педаго-
ги [3, с. 108; 4; 7]. Упродовж 1940 р. за-
вдяки співпраці освітян, громадських 
діячів і духовенства тут розпочали ді-

яльність 8 дворічних «вищих» фахових 
державних шкіл із численним контин-
гентом учнів: в Одреховій (450), Радим-
ні (420), Белигороді (350), Тісній (280), 
Кривчі (250), Маластові (250), Криниці 
(160), Журавиці (90). Поряд з ними 
було створено 6  однорічних шкіл до-
машнього господарства в Ярославі, Ся-
ноці, Холмі, Володаві, Голі, Кристино-
полі [7] та ін. 1940 р. у краї діяло 8 про-
фесійних сільськогосподарських шкіл з 
23  учителями і 2368  учнями, 6  госпо-
дарських шкіл з 18 вчителями і 203 уче-
ницями, 7 торговельних шкіл із 32 учи-
телями і 610 учнями, 2 купецькі школи 
з 5 учителями і 167 учнями, 1 технічна 
фахова школа з 5 вчителями і 70 учня-
ми, 5  промислових шкіл (дані щодо 
кількості учнів та вчителів у 5 промис-
лових школах відсутні) [3; 4; 7]. Упро-
довж 1940/1941 н.р тільки на Ярослав-
щині працювало 13  сільськогосподар-
ських шкіл, на Лемківщині  – п’ять, де 
підвищувало рівень господарської 
культури 850  учнів віком від 14  до 
18 років; окрім цих, агрономічну освіту 
юнацтво здобувало в школах у Команчі 
(управитель П. Приходько), Тісній (Гр. 
Божок), Долині (І. Чабан), Устіяновій 
(Чигринців), Тиряві Волоській та Гівчі 
(прізвищ управителів не встановлено). 
Як засвідчують джерела, деякі з них 
розвивалися не зовсім успішно. Одна із 
причин – відсутність фінансування [5]. 
Це був великий поступ для 750  тис. 
українського населення польсько-укра-
їнського пограниччя.

Окремі школи вписали яскраві сто-
рінки в історію розвитку української 
освіти доби Другої світової війни, як-
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от середня сільськогосподарська шко-
ла в Окшові, біля Холма. За доручен-
ням німецької влади її провадив місце-
вий Український допомоговий комітет 
(УДК), що призначив директором В.
Воробця та вжив заходів для звільнен-
ня з німецьких таборів у Кроснім відо-
мих діячів «Сільського господаря», які 
разом з іншими фахівцями становили 
основу кваліфікованого педагогічного 
колективу (А.Романенко, М.Боров-
ський, І. Шпаківський та ін.). Саме за-
вдяки цьому восени 1941  р. створили 
належну матеріально-технічну базу [3, 
с. 100]. За умов війни і німецької оку-
пації, коли всі ресурси спрямовували-
ся на військові потреби, це стало ви-
нятковим явищем. Згідно з вимогами 
конкурсу, на навчання приймали юна-
ків 15-16 років, які закінчили народну 
школу. Утім, перший набір виявився 
нечисленним (15 осіб), бо існувало по-
боювання можливої відправки на пра-
цю до Німеччини. Невдовзі приміщен-
ня Окшівської школи передали для 
потреб гестапо, тож більшість викла-
дачів та учнів переїхали до Холма, де 
на початку 1942  р. зусиллями УДК і 
місцевої громади відкрили однорічну 
сільськогосподарську школу, директо-
ром якої став С. Шрамченко. Завдяки 
додатковому набору чисельність учнів 
зросла до 20, а наступного, 1943  р., їх 
число подвоїлося. Навчання було без-
коштовним, юнаки платили лише за 
харчування. Через брак матеріально-
технічної бази проводили здебільшого 
теоретичні заняття та численні на-
вчальні екскурсії на господарські 
об’єкти Холмщини, а практичні умін-

ня й навички учні набували в батьків-
ських та інших приватних господар-
ствах [6; 7].

Зміст навчання у Холмській агро-
номічній школі був типовим для тако-
го роду «нижчих» однорічних шкіл, 
але саме вона здобула статус «показо-
вого закладу» завдяки зосередженню 
кваліфікованих фахівців та педагогів. 
Як бачимо, в основі навчального про-
цесу в українських аграрних школах 
була «німецька модель» сільськогоспо-
дарської освіти, де, окрім традиційних 
предметів (рільництво, пасічництво, 
ветеринарія, кооперація і под.), дода-
лася дисципліна про розвиток сіль-
ського господарства в Німеччині, на-
томість зведено до мінімуму кількість 
загальноосвітніх предметів, інновація-
ми стало внесення до навчальних пла-
нів фізичної культури, співів, релігії [4, 
с.36-40]. На нашу думку, це створюва-
ло добре підґрунтя для формування 
«поступового господаря», обізнаного в 
усіх ділянках сільського та домашньо-
го господарства, кооперації, озброєно-
го найновішими знаннями в галузі єв-
ропейської агрономії.

На окрему увагу заслуговує відкрита 
у вересні 1941 р. повітова однорічна сіль-
ськогосподарська школа в Сяноці [5].

Матеріально-технічна база стано-
вила модернізовані приміщення для 
утримання свійських тварин, теплиці, 
«кілька соток парникових рам та вся-
кого городничого приладдя». Вона ви-
значала пріоритети підготовки фахів-
ців – «городництво й годівельна м’ясо-
молочна господарка». До навчальної 
програми також було включено деякі 
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загальноосвітні дисципліни, зокрема 
географію України, яку вивчали нео-
фіційно. Наголошувалося на форму-
ванні фахових умінь і навичок, тому 
кожен цикл практичних вправ викону-
вався під наглядом агронома в шкіль-
ному господарстві, а їх кількаpaзове 
повторення забезпечувало належне за-
своювання матеріалу та вирощування 
високоякісної продукції (корови, коні, 
свині, кури, ангорські кролі тощо) [3, 
с. 99; 5]. Унікальним за воєнних умов 
стало налагодження в Сяноцькій шко-
лі теоретичної науково-дослідницької 
роботи завдяки функціонуванню ве-
чірнього семінару, де учні виступали з 
рефератами з різних питань агрономії 
і тваринництва, які готували за керів-
ництва вчителів. Така форма роботи 
слугувала глибшому розумінню пев-
них виробничих проблем, змушувала 
шукати творчі підходи до їх 
розв’язання, формувала ораторські 
навички [5, с. 488]. Історія цієї школи 
цікава ще й тим, що за умов панування 
жорсткого нацистського режиму вона 
користувалася значною внутрішньою 
автономією. Таке становище зберіга-
лося недовго: без жодних пояснень ні-
мецька влада реквізувала шкільний 
маєток, дотації від української коопе-
рації заморозила, керівництво школою 
змінила на свого управителя. Систем-
не залучення учнів до виконання різ-
них робіт «для потреб влади» постави-
ло під загрозу не лише виконання на-
вчального плану, а й ведення шкільно-
го господарства. Заклад опинився на 
межі занепаду, що також не влаштову-
вало нацистських «реформаторів», 

тому вони повернули до керівництва 
школи і викладання в ній українських 
фахівців Ю. Лавріненка, Т. Лесика та 
ін. [5, с. 488]. На такому тлі Сяноцька 
школа виконувала роль важливого на-
вчально-методичного центру розвитку 
фахової освіти в регіоні: на її базі від-
бувалися семінари, відкриті лекції, 
практичні заняття для вчителів [4, 
с.30-40].

Вузькопрофільна аграрна спрямо-
ваність зумовила нерозвиненість ін-
ших напрямів професійного шкільни-
цтва Холмщини й Лемківщини, тож 
навіть окремі заклади, які готували 
фахівців у галузях кооперації, торгівлі, 
адміністрування, були орієнтовані на 
те, що їм доведеться розв’язувати про-
блеми, котрі безпосередньо стосують-
ся сільського господарства. Таким по-
казовим прикладом слугує навчальна 
діяльність Холмської технічної школи. 
З огляду на поганий стан доріг, що 
ускладнювало доставку сільськогоспо-
дарської продукції, та потребу прове-
дення меліоративних робіт, на початку 
1941 р. її переорієнтували на підготов-
ку фахівців у відповідних сферах та 
провели тримісячні меліораційно-до-
рожні курси для вишколу 60 спеціаліс-
тів у ділянках «меліорація, мірництво, 
земляні і дорожні роботи» [3; 5]. Цей 
та інші факти є свідченням того, як за 
досліджуваної доби освітні діячі та 
державні чиновники оперативно реа-
гували на виклики часу, шукали мож-
ливості для перепрофілювання на-
вчальних закладів з тим, щоб забезпе-
чити пріоритетність розвитку сіль-
ського господарства.
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Важливим складником професій-
ного шкільництва стала фахова жіноча 
освіта, яка мала свої особливості, зу-
мовлені її змістовим наповненням, на-
ступністю відносно попередніх деся-
тиріч, іншими чинниками, до прикла-
ду, гіршим матеріально-фінансовим 
забезпеченням, запровадженням плат-
ні за навчання тощо. Hа Сяноччині у 
1940-1942 рр. діяло від 5 до 9 одноріч-
них шкіл домашнього господарства, 
які вели секції господинь при товари-
стві «Сільський господар». До них 
приймали дівчат з 14-річного віку піс-
ля закінчення народної школи, місяч-
на оплата за навчання коливався від 
10 до 20 зл. [5, с. 486]. Серед традицій-
них фахових предметів (городництво, 
догляд за тваринами тощо) були й такі 
спеціалізовані, як «засади харчуван-
ня», «основи виховання дітей», «до-
гляд за хворими» тощо. На відміну від 
чоловічих навчальних закладів, у жі-
ночих школах домашнього господар-
ства («господинські школи») виклада-
ли ширший перелік загальноосвітніх 
дисциплін (релігія, німецька мова, ко-
респонденція, рахунки, книгознав-
ство, гігієна, фізкультура, подекуди 
українська мова, співи), що, на нашу 
думку, можна пояснити тим, що в «гос-
подинських школах» дівчат готували 
не лише для роботи в приватному до-
могосподарстві, а й як «менеджерів», 
підприємців, спроможних забезпечу-
вати функціонування малих та серед-
ніх сільськогосподарських та еконо-
мічних підприємств. Особи, котрі про-
явили особливі успіхи в навчанні, мо-
гли продовжувати освіту в школах 

дитячих піклувальниць та дворічних 
фахових школах [1, с. 239].

Отже, українська освіта, передусім 
сільськогосподарське шкільництво, за 
доби німецького окупаційного режиму 
на польсько-українському пограниччі 
здійснило короткочасний бурхливий 
поступ з огляду на потреби Рейху у 
кваліфікованих кадрах та робочій силі. 
Професійна освіта на Лемківщині, 
Холмщині, Підляшші стала обов’яз-
ковою і масовою та винятково держав-
ною й україномовною. Її зміст і харак-
тер жорстко контролювався офіцій-
ною владою, однак українські суспіль-
ні чинники всіляко стимулювали її 
розвиток. Освіта залишилося аграрно-
орієнтованою; торговельні та профе-
сійно-технічні навчальні заклади дещо 
розширили перелік підготовки спеціа-
лістів, але не змогли розвинутися че-
рез відсутність таких освітніх тради-
цій та відповідного кадрового педаго-
гічного потенціалу. Прикметними ри-
сами цього процесу стали його 
демократизація, певні гендерні новації 
у вигляді створення коедукаційних на-
вчальних закладів при збереженні 
окремого навчання для юнаків і дівчат, 
розбудова сільськогосподарських шкіл 
за німецькою моделлю.
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Актуальною є проблема виховання 
поза навчальним закладом. Саме таке 
виховання набуває ще більшого зна-
чення в умовах, коли з’являється бага-
то можливостей враховувати індивіду-
альні особливості, бажання, плани, 
сподівання особистості. Поряд із від-
носно стандартизованими навчальни-
ми планами в закладах освіти пропо-
нується широкий вибір форм навчан-
ня і виховання, які здійснюють органі-
зації та окремі особи. Однією з таких 
форм виховної роботи є організація 
різноманітних заходів освітнього 
спрямування у музеях. Така музейна 
діяльність знайшла своє відображення 
у численних дослідженнях. Розгляда-
ють естетико-соціальні аспекти взає-
мовідносин музею та його відвідувачів 
[2; 3; 4], питання масової роботи ху-
дожніх та літературних музеїв [1], ес-
тетичний розвиток дитини в музейно-
му середовищі з урахуванням сучас-
них освітніх технологій [13], викорис-
тання різноманітних можливостей 
музею у роботі вчителів початкової 

школи [11], а також різні форми педа-
гогічної співпраці шкіл та музеїв [5] та 
багато інших питань, пов’язаних з ура-
хуванням можливостей музейної педа-
гогіки у виховній роботі серед дітей та 
дорослих [6; 7; 8].

Увага дослідників до таких проблем 
підкреслює важливість різнопланових 
форм освітньо-виховної роботи за до-
помогою музейних ресурсів, а також 
суттєве значення співпраці музеїв з 
іншими організаціями і особами.

Тому практичний досвід музеїв, в 
яких здійснюється різнобічна робота з 
виховання дітей та молоді за допомо-
гою різноманітних засобів, потребує 
дослідження. Для цього можна зверну-
тись до публікацій про творчі досяг-
нення деяких музеїв.

Наприклад, Національний музей лі-
тератури України (НМЛУ) в питаннях 
культурно-освітньої та виховної робо-
ти тісно співпрацює з навчальними за-
кладами. Така робота має різноманітні 
форми. Зокрема, у музеї є «свій актив», 
«свої» школи, ліцеї, вузи, з якими музей 

ОСВІТНЬО-ВИХОВНА РОБОТА В НАЦІОНАЛЬНОМУ 
МУЗЕЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНИ  
(НА ПРИКЛАДІ ПРОВЕДЕННЯ ПОЕТИЧНО-ПІСЕННОГО 
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працює і спеціально для них відзначає 
кращих, шукає однодумців [12, с. 12]. У 
своєму дослідженні Галина Сорока 
пише: «Кожен музейний захід-екскур-
сія, зустріч, лекція – є водночас уроком. 
І не лише пізнавальним. Від успішної 
взаємодії музею і школи залежить, щоб 
ці музейні миттєвості стали справжні-
ми уроками виховання краси і добра в 
серцях маленьких відвідувачів» [12, с. 
13]. Співробітники музею літератури 
постійно шукають нові прийоми, на-
магаються використовувати нові мате-
ріали з історії літератури у виховній 
роботі [10, с. 44-45]. Одним з видів ді-
яльності літературного музею є прове-
дення таких заходів, які передбачають 
активно-творчу діяльність відвідувачів 
[9, с. 68]. 

В даній статті розглядаються осо-
бливості освітньо-виховної роботи, 
яка здійснюється в Національному му-
зеї літератури України (м. Київ) на 
прикладі проведення поетично-пісен-
ного марафону до Міжнародного дня 
матері, який відбувся у музеї 11 травня 
2018 р.

Для досягнення мети автором стат-
ті був створений опис проведеного у 
музеї заходу з використанням різних 
художніх засобів, що дозволяє більш 
наочно уявити особливості події. 
Нижче надається текст цього опису.

Спочатку декілька слів про Націо-
нальний музей літератури України, 
який проводить велетенську роботу 
по утвердженню національної ідеї. На-
ціональний музей є своєрідним духо-
вним осередком Києва та країни. Він 
справедливо посідає одне з чільних 

місць серед особливо значимих музеїв 
столиці та країни. Музей відіграє ваго-
му роль у духовному житті суспільства 
та в збереженні національної літера-
турної спадщини. У Національному 
музеї постійно проводяться літератур-
ні зустрічі, фестивалі культури, вру-
чення літературних премій, презента-
ції видань, вечори з участю письмен-
ників, вчених, художників, майстрів 
мистецтв. Літературно-мистецькі ве-
чори, які користуються великою по-
пулярністю серед постійних відвідува-
чів музею, є надзвичайно різні за тема-
тикою і жанром: це вечори приурочені 
певним датам, ювілеям, історичним 
подіям, зустрічам з цікавими людьми 
тощо. Крім того, в НМЛУ постійно 
проводяться виставки творів образот-
ворчого мистецтва.

Поетично-пісенний марафон з на-
годи святкування Міжнародного дня 
матері тривав близько трьох годин. В 
його організацію та проведення спів-
робітники музею вклали багато сил та 
любові (Світлина 1). Свято Матері 
було організоване колективом Націо-
нального музею літератури України 
під керівництвом генерального дирек-
тора Галини Сороки та її заступників з 
науково-освітньої і науково-методич-
ної роботи – Раїси Сеннікової (Світли-
на 1, четверта праворуч) і Тамари Си-
доренко. Авторка статті висловлює 
особисту щиру подяку організаторам 
марафону та його учасникам.

У поетично-пісенному марафоні 
взяли участь і школярі, і дорослі, серед 
яких  – знані письменники, поети, по-
етеси, відомі артисти. Святково вбра-
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на зала музею, на сцені на спеціально-
му столику, накритому традиційними 
українськими вишитими рушниками, 
була виставлена вражаючої краси та 
майстерності картина Галини Зубчен-
ко «Вічність» із зображенням україн-
ської мадонни з немовлям (авангард, 
текстиль, 1999 р.).

На такому тлі виступали учасники 
святкового марафону. Відвідувачі музею 
слухали виконавців затамувавши подих 
та виражали своє схвалення і захоплен-
ня, влаштовуючи овації (Світлина 2).

У цій статті хотілося б описати за-
хід більш розлого і детально. Хотілося 
б згадати прізвища всіх учасників, 
адже виступ кожного був неповтор-
ний, по своєму надзвичайно зворуш-
ливий, щирий і цікавий. А також на-
звати конкретно, вірші яких поетів 

урочисто декламували учасники, які 
пісні вони співали натхненно, саме які 
уривки читали з прозових творів та 
якими власними потаємними думками 
й спогадами про матусь ділилися з 
присутніми в залі. Але на превеликий 
жаль такої можливості немає.

Всі учасники без винятку заслуго-
вують на безліч чудових слів, якими 
можна охарактеризувати їхні виступи. 
Кожного виступаючого дякували 
бурхливими оплесками. «Всі разом 
учасники марафону створили величну 
і прекрасну СИМФОНІЮ СВЯТОЇ 
ЛЮБОВІ ДО МАТЕРІ» [15].

І в цій симфонії йшлося про різні 
аспекти материнства та шанобливе 
ставлення до матері.

Традиції вшанування матерів сяга-
ють глибокої давнини. В Незалежній 

Світлина 1. Організатори та учасники марафону: Раїса Сеннікова, заступник генди-
ректора НМЛУ з науково-освітньої роботи – четверта праворуч; Оксана Твердохліб, 
науковий співробітник НМЛУ, ведуча марафону – друга ліворуч; Наталія Ребрик, 
учасниця – перша праворуч; Дмитро Суботенко, учасник – перший ліворуч; Тетяна 
Комлік, учасниця (авторка статті) – п’ята праворуч. Світлини Віталія Приходько.
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Україні офіційно День матері почали 
святкувати з 2000  року. І було поста-
новлено вітати наших дорогих любих 
матусь у другу неділю травня (цього-
річ – 13 травня). День матері для укра-
їнців – велике світле свято, одне з най-
більш зворушливих.

Мати має божественну місію – про-
довжувати рід людський та облагоро-
джувати світ. Тому Мати – Богиня. Яке 
поетичне і точне наймення. У цьому 
слові влучно відбилося божественне 
призначення матері, найперша і най-
головніша суть. Мати – Берегиня роду, 
спадщини, духовних і культурних цін-
ностей, традицій та звичаїв, які вона 
передає своїм дітям. Мати  – перша, 
найдорожча і найрідніша у світі люди-
на, відіграє величезну роль у вихованні 
дітей. Кожна мати робить все, щоб ви-
ростити своїх дітей чесними громадя-
нами, чуйними людьми, вірними па-

тріотами. Від матері дитина змалечку 
вчиться всьому: як працювати, як 
жити, як ставитися до друзів, до зна-
йомих, взагалі до людей. Саме мати 
прищеплює любов до рідної землі. Ма-
теринство – синонім людяності, добра, 
самозречення. Мати в Україні завжди 
була у великій пошані. Ось чому це 
свято дуже органічне для українського 
народу.

«Якщо говорити між нами,/ То все 
починається з мами» (М.  Пономарен-
ко). Матуся  – скільки любові, тепла 
таїть це магічне слово. Воно про най-
ближчу, наймилішу, найкрасивішу, 
найдобрішу людину у світі. Материн-
ська любов найсвятіша! Ніхто не лю-
бить так гаряче і віддано, як рідна 
мати. Нема нічого святішого, прекрас-
нішого і безкорисливішого, ніж любов 
матері. Людство існує тільки тому, що 
існує материнська любов!                                                   

Світлина 2. Аудиторія слухачів.
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З мамою тепло, затишно, ясно, спокій-
но. У кожній родині матінка світить, 
як сонце. Мати  – це цілий Всесвіт! 
Мама виносила нас під своїм серцем, 
віддала нам його тепло і ніжність, пес-
тила нас, передала мудрість, щирість і 
щедрість своєї душі. Куди б не закину-
ла нас доля, якими б тернистими шля-
хами не мандрували у цьому житті, 
завжди думками повертаємося до рід-
ної домівки, чуємо заспокійливий і 
впевнений мамин голос. «Хай згадка 
буде, ніби свято, / Що є на світі та одна, 
/ Твоя єдина рідна мати, /Що із наро-
дом нас єдна» (Л. Забашта). Матусине 
ім’я святе! Саме слово «мама» зігріває 
нас, вселяє надію і надихає на подвиг. В 
скрутну і щасливу хвилину ми прихи-
ляємося до наших матусь. Материн-
ський погляд – це погляд самої щирос-
ті, самого добра, самої любові. В очах 
матері – бездонна любов до своєї дити-
ни. Очі матусі супроводжують дітей у 

далеких життєвих мандрах, материн-
ська ласка гріє нас все життя. Матусі 
стоїть на початку усіх наших доріг. 
Вирядивши нас у широкі світи, усе 
життя дивляться вони нам услід, бажа-
ючи добра та щастя, і постійно молять-
ся за нас. «Материна молитва із дна 
моря виймає» – говорять у народі.

Невимовною ніжністю озивався в 
душі кожного учасника марафону об-
раз матусі. Тільки біля її серця, під її 
крилом спокійно і затишно. «У дитини 
заболить пальчик, а у матері серце» 
(народне прислів’я). Щасливі діти рос-
туть у дружній родині під опікою щас-
ливої матері. Кожен з дитинства і до 
своїх останніх днів несе в своїй душі 
єдиний і неповторний образ матері. Де 
взяти слів, щоб передати вдячність за 
всю материнську любов, ласку, ніж-
ність, добро, тепло. Ми вічні боржни-
ки перед своїми матусями. «За все, що 
маю, дякую тобі, / За все що маю і що 

Світлина 3. Вихованці Скандінавської гімназії міста Києва.
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буду мати» ( М. Луків). «Учасники ма-
рафону щирими словами дякували ма-
терям за їх працю, ласку, любов; бажа-
ли, щоб кожен день здавався матерям 
святом – квітучим, щедрим і багатим» 
[15]; говорили про необхідність 
пам’ятати про материнське добро, тур-
боту повсякчас. «Віддай усе, що взяв, і 
освятись / Ще більше, ніж узяв, зумій 
віддати... / Стоїть на водноколі світла 
мати – / У неї вчись...» (Б. Олійник).

Краса материнства в усі століття 
оспівувалася кращими поетами і пись-
менниками, зображалася художника-
ми на полотнах, а композитори втілю-
вали її у своїх музикальних творах. 
Мати звеличена та оспівана багатьма 
українськими поетами, письменника-
ми, композиторами. Протягом мара-
фону звучали вірші М. Рильського, В. 
Симоненка, М. Сингаївського, Б. Олій-
ника, В. Крищенка, В. Геращенка, 
Л. Довженко та інших поетів.

Коротко опишу виступи окремих 
учасників поетично-пісенного марафону.

Яскравим був виступ письменниці, 
заслуженої артистки України Лариси 
Недін з такими її філософськими роз-
думами, як Мати-Земля, Мати-Всесвіт, 
Мати-життя.

Неперевершеною була поетична 
композиція вихованців Скандінав-
ської гімназії міста Києва (Світлина 3).

Учні Київської музичної школи 
продемонстрували свої таланти – і від 
тої музики на очі наверталися сльози 
(Світлина 4).

Макар Караваєв, читаючи вірш 
В. Стуса «Мене вела ти в ніжні ранки», 
сколихнув щем у серці.

Дмитро Суботенко  – вчитель шко-
ли мистецтв, виконуючи пісню «Чор-
нобривці» (сл. М. Сингаївського, муз. 
В. Верменича) навіяв теплі спогади 
про дитинство.

Світлина 4. Учениця Київської музичної школи.
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Уривки з книги Тетяни Майданович 
«Слово про матір» (видавництво «Кри-
ниця») глядачі в залі слухали надзви-
чайно зацікавлено.

Наталія Ребрик  – лауреат Міжна-
родної премії ім. Гулака- Артемовсько-
го, керівник тріо «Золоте перевесло», 
виконуючи пісню «Хата моя, біла хата» 
(сл. Д. Луценка, муз. А.  Пушкевича), 
зірвала найбурхливіші оплески. 
«В’ється дорога далека, /В хату крізь 
синю ранчу, /Мамо, до вас, як лелека, / 
В горі і щасті лечу».

Також хочу відзначити і виступ уче-
ниці київської гімназії ім. Петра Дра-
гоманова, яка зачитувала листа Лесі 
Українки до своєї мами Олени Пчілки.

Саме після цього виступу креативні 
співробітники музею запропонували всім 
охочим дуже цікаву акцію – написати лис-
ти своїм мамам, в яких зворотною адре-
сою значитиметься Національний музей 
літератури України. І чимало людей з ен-
тузіазмом відгукнулися на цю ідею.

Учасники марафону віддали належне 
і тим матерям, які вже пішли з життя.

«О наша рідна берегиня роду, / 
Пішла ти в кращі Вишнього світи, / Та 
залишила свого серця вроду. / Тепер з 
висот небесних нам світи» [16], «З ча-
сом, як праматір, стала ти могутня, / 
Бо такі безмежні серця береги» [17] – 
слова з віршів «Сонет для мами» і «Як 
ти там, рідненька...» авторки цієї стат-
ті, що прозвучали на марафоні в ав-
торському виконанні.

Ведуча святкового марафону, нау-
ковий співробітник музею  – Оксана 
Твердохліб (Світлина 1, друга ліворуч), 
працювала професійно і натхненно. 

Вона  – дуже чуйна людина, тому все, 
що відбувалося на сцені, пропускала 
через власне серце. І, виходячи на сце-
ну для об’яви номерів, була то усміхне-
ною, то задумливою, то зі сльозами на 
очах. Це було дуже зворушливо!

Наприкінці заходу всі разом – від-
відувачі музею, учасники марафону та 
організатори свята  – заспівали пісню 
«Чорнобривці».

Після завершення поетично-пісен-
ного марафону люди розходилися з 
натхненними обличчями.

Про свято Матері, яке відбулося в 
Національному музеї літератури Укра-
їни 11  травня 2018  р. авторка статті 
раніше публікувала матеріали в газеті 
«Голос України» [14] та на сайті газети 
«Голос України» [15].

ВИСНОВКИ
1. Однією з основних особливостей 

культурно-освітньої та виховної робо-
ти в Національному музеї літератури 
України є співпраця музею з великою 
кількістю організацій та осіб.

2. Така співпраця здійснюється у 
різноманітних формах, з урахуванням 
різних можливостей творчої реалізації 
особистості: література (поезія, про-
за), музика, виконавче мистецтво (де-
кламування тексту, співи, фрагменти 
театралізованих виступів), образот-
ворче мистецтво тощо, а також комп-
лексні видовищні заходи, в яких 
об’єднуються різні види літератури, 
музики та образотворчого мистецтва.

3. В таких справах слід зазначити 
активну діяльність як співробітників 
музею, так і представників інших орга-
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нізацій, осіб творчих професій, дітей 
та дорослих, які беруть участь у захо-
дах, організованих музеєм.

4. Поетично-пісенний марафон до 
Міжнародного дня матері в Національ-
ному музеї літератури України можна 
розглядати як яскравий приклад освіт-
ньо-виховної роботи музею з викорис-
танням різноманітних можливостей.

Перспективним для подальших до-
сліджень може бути вивчення особли-
востей співпраці музею з іншими орга-
нізаціями та особами для проведення 
інших тематичних заходів з освітньо-
виховними цілями.
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«Школа завтрашнего дня» – это ми-
ровая общеобразовательная система, в 
которой объединены традиционное и 
индивидуальное обучение, создавая 
тем самым новую форму обучения. 
Особенность Школы завтрашнего дня 
это – качество образования. Благодаря 
индивидуальному подходу ученики 
полностью усваивают учебный мате-
риал.

Школа завтрашнего дня была осно-
вана Дональдом Ховардом в Луисвил-
ле (штат Техас, США) и работала по 
следующим принципам:

1. Возвращение к Богу. Бог дал нам 
большое основание для организации 
нашего характера. Слово идёт не о 
вере, но о личности Бога и о характере 
Бога как идеале для формирования 
характера детей.

2. Возврат к родителям. Учителя 
также должны подключать родителей 
в учебный процесс, чтобы они стали 
ближе своим детям и школе.

3. Возвращение к индивидуальному 
обучению. Каждому ребенку индиви-
дуальный подход.

4. Объединение школьного содер-
жания обучения с вузовским про-
граммным обеспечением, с безгранич-

ными возможностями глобальной ин-
формационной сети [1,6].

Обучение в школе разделено на 
12 ступеней (классов). Содержание об-
разования представлено куррикулу-
мом, в котором каждый предмет раз-
бит на 12  частей, рассчитанных на 
один год. Каждая часть ставит перед 
учеником возможную цель. Обучение 
организуется с помощью «пэйсов»  – 
красочных, ярких учебников, которые 
выдаются каждому ученику. На каж-
дый год обучения выдается 12 пэйсов 
по каждому предмету. То есть один 
учебник разбивается на 12  частей, 
каждая из которых ставит перед уче-
ником свою цель. Завершив один пэйс, 
ребёнок получает следующий.

Перед учеником на его рабочем месте 
стоит карта его достижений и целей, с 
которыми он должен работать каждый 
день. Придя в школу, ученик смотрит, 
какие цели он должен достичь сегодня, и 
начинает работать самостоятельно. По-
сле того, как ученик выполнит заплани-
рованные задания, он идет к столу, где 
есть ответы на все задания и при необ-
ходимости исправляет свои ошибки.

Если при выполнении задания воз-
никают трудности, ученик выставляет 

ШКОЛА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ДОНАЛЬДА ХОВАРДА
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флажок, и учитель помогает ему самому 
найти ответ. Ученик сам несёт ответ-
ственность за своё обучение [3, 12-13].

Программа Школы завтрашнего 
дня строится на пяти законах обуче-
ния:

1. Ученик должен быть на том уров-
не сложности, на котором он понимает 
и усваивает материал.

2. Ученик должен ставить перед со-
бой такие цели, которые он может 
осуществить вовремя.

3. Ученик должен быть под контро-
лем учителя и иметь мотивацию для 
усвоения изученного материала и 
уметь использовать эти знания на 
практике.

4. Учение учащегося должно поощ-
ряться [2, 90].

Одна из проблем данной системы 
обучения, по мнению Андрея Викто-
ровича Хуторского, состоит в том, что 
акцент на индивидуальную деятель-
ность с приоритетом самообразования 
ограничивает возможности детей по 
выбору различных стилей и форм об-
учения. Подробно разработанные 
учебные материалы обеспечивают в 
большей степени индивидуальный 
темп их изучения, но не индивидуаль-
ное содержание образования и творче-
ство детей.

Другая проблема связана с перено-
сом данной системы обучения в рос-
сийскую среду, которая имеет свои 

образовательные традиции и особен-
ности. Например, данная система кри-
тикуется православными организаци-
ями, которые относят её технологию к 
сектантской, в частности за то, что 
Христос в данной системе рассматри-
вается не в качестве Бога, а в качестве 
идеального человека, 60  основных 
черт характера которого оказывают 
жизненно-формирующее влияние на 
каждого ученика школы. В то же вре-
мя, имеется опыт приспособления 
данной системы в частных отечествен-
ных школах [2, 91].

Таким образом, «Школа завтрашне-
го дня» – это результативная програм-
ма обучения, воспитывающая разно-
сторонних и образованных людей. Со-
временные технологии, высокая вос-
принимаемость материала, проверка 
обученности с помощью тестов, инди-
видуальный подход, углубленное обу-
чение на английском языке, двуязычное 
образование – это все то, что надо чело-
веку в образовании. Эта система помо-
гает ученику развиваться, достигать 
своих целей, открывать что-то новое, и 
тем самым, продвигается вперед.
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Тема представленной работы зву-
чит «Гуманистическая авторская педа-
гогическая система И.П. Волкова». Она 
актуальна и может быть полезна в 
наше время. В статье будет представ-
лена информация о деятельности и 
педагогической системе Игоря Павло-
вича Волкова.

Согласно Ильиной Т.А., система  – 
это выделенное на основе определен-
ных признаков упорядоченное множе-
ство взаимосвязанных элементов, объ-
единенных общей целью функциони-
рования и единства управления, и 
выступающее во взаимодействии со 
средой как целостное явление [2]. Пе-
дагогическая система предназначена 
для того, чтобы осуществлять цели, 
задаваемые обществом.

Игорь Павлович Волков родился в 
1927  году в Московской области в г.
Железнодорожный. Его заслугой яви-
лось то, что он разработал систему 
развития творческих способностей де-
тей. Эта система носит гуманистиче-
ский характер

Так, И.П. Волков вместо уроков 
труда и изобразительного искусства 
проводил уроки творчества, на кото-

рых у детей развивались самостоя-
тельность, фантазия и творчество, а 
также выявлялись их индивидуальные 
склонности, особенности.

В мире есть множество одаренных 
детей, и у каждого есть свой талант в 
определенной области, будь это спорт, 
музыка, искусство или литература. В 
основном у них обыкновенные задат-
ки, но и среди них есть индивидуумы, 
у которых есть потенциальные способ-
ности. Для таких детей важно создать 
целесообразно благоприятную ситуа-
цию для развития их способностей до 
высокого уровня.

Развитие творческих способностей 
учеников должно длиться не один год. 
А также каждому ученику нужно дать 
возможность проявиться себя в раз-
личных областях деятельности. Для 
того, чтобы обучать творчеству, следу-
ет обладать как минимальными общи-
ми профессиональными знаниями, 
так и общеобразовательными.

Игорь Павлович предлагает три 
возможные схемы обучения: по пря-
мой (самый короткий путь), по дуге 
и по бесформенной кривой. Все за-
висит от объема изучаемого материа-
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ла. Также он определил пять систем 
обучения:

1) линейно-параллельная  – учеб-
ный материал по каждому предмету 
изучается по определенной последова-
тельности, то есть любой учебник раз-
бирается по главам, разделам, затем 
параграфам, каждый последующий 
раздел плавно вытекает из предыду-
щего. Учебные предметы практически 
не связаны между собой;

2) разорванная– в предмете разде-
лы никак не взаимосвязаны друг с 
другом, каждый из них изучается от-
дельно. Учебные предметы также не 
связаны между собой;

3) параллельная – эта система осно-
вана на внутрипредметных связях;

4) блочно-параллельная  –в единый 
блок объединено несколько десятков 
разделов науки, техники и искусства, 
видов труда на основе возможности 
осуществления межпредметных связей;

5) основанная на ассоциативных 
связях  – из всего предоставляемого 
для изучаемого материала выделяются 
главные, основополагающие вопросы 
и фиксируются в конспектах [1].

Учить творчеству значит учить 
творчески относиться к труду, воспи-
тывать активных «строителей» жизни, 
а не потребителей, которые боятся 
практически любой работы. Труд по-
могает формировать у детей самостоя-
тельность, а также такие черты харак-

тера, при которых не сможет суще-
ствовать творческая личность.

Волков сформировал исходные 
принципы, ориентиры, которыми 
должны руководствоваться препода-
ватели при проектировании и органи-
зации уроков творчества.

1. Знания являются основой твор-
чества.

2. Строгий отбор учебного материала.
3. Многократность повторения по-

разному организованного изучаемого 
материала.

4. Разностороннее развитие ребёнка.
5. Формирование устойчивому ин-

тересу к учению.
6. Обучение правильному выполне-

нию работ под руководством учителя.
7. Постоянный контроль за работой 

ученика.
8. Индивидуальный подход к каж-

дому ребенку [1].
Таким образом, педагогическая си-

стема, выдвинутая Волковым Игорем 
Павловичем, способствует формиро-
ванию и развитию у учащихся интере-
са к творчеству и чувству необходимо-
сти в нем.
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Nowadays, higher educational institu-
tions pay more and more attention to the 
study of foreign languages. Moreover, a 
foreign language as a discipline in non-
linguistic universities has become one of 
the most important ones, as a result of 
which students have changed their atti-
tude towards its learning.

In the modern world the knowledge of 
foreign languages  – primarily European 
languages – is a necessary, almost manda-
tory component for a successful career in 
any sphere. Thus, the role of a foreign 
language not only as a means of profes-
sional communication but also as a means 
of performing a social role increases. In 
this connection, the need to study and 
search for new methods and approaches 
in foreign language teaching for prepar-
ing a specialist whose professional com-
petence is enhanced by knowledge of a 
particular foreign language is growing.

A modern highly qualified specialist is 
not only a professional in his field, but 
also a fully developed person with a broad 
outlook that has the ability to respond to 
changes in the technologies of a modern 

society. Such an approach to training en-
ables future specialists to reach certain 
heights in a particular field, improve per-
formance and maintain the professional 
level.

Thus, mastering one or more foreign 
languages is one of the most important 
parts of preparing students for their fu-
ture careers.

Qualitative education has always been 
appreciated. In modern Russia obtaining 
first-class knowledge is not only presti-
gious, but also plays a significant role in 
creating a further career.

More and more people are investing in 
their future  – in their education, which 
requires quite a lot of time, and some-
times money. It means that more atten-
tion is paid to new methods, training 
modules, which involve both individual 
learning phases and project phases. This 
state of affairs requires the teacher to pro-
vide educational material of higher quali-
ty, and the learner to be more flexible and 
responsible. Thus, a person interested in 
obtaining a qualitative education should 
carefully study the proposals and be able 
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to make the right choice in order to take 
the only true decision regarding their fu-
ture – education.

In this regard, it seems relevant to sys-
tematically study and analyze the specifics 
of the promotion of such an educational 
service as foreign language courses in a 
higher educational institution.

Considering the concept of “an educa-
tional service”, special attention should be 
paid to the study of the problem of ob-
taining qualitative information about the 
offers of educational institutions. At the 
same time, educational institutions strive 
not only to improve the quality of their 
educational services, but also to provide 
comprehensive information about their 
activities.

All this is a prerequisite for a creative 
approach to competition in the market of 
educational services.

Unlike other services, in the educa-
tional process the decisive factor of choice 
is success, to a lesser extent – the satisfac-
tion of the consumer of the service in 
successful learning as a process, that is, in 
academic performance.

In the course of the research we ana-
lyzed what is a more decisive factor for 
choosing an educational institution from 
the point of view of the consumer of paid 
educational services: customer satisfac-
tion, academic performance or successful 
investment.

There are several basic approaches to 
the definition of the term “an educational 
service” in domestic literature. According 
to the researcher V.V. Zykov, an educa-
tional service is a complex of educational 
and scientific information passed on to a 

citizen in the form of a sum of knowledge 
of general educational and special charac-
ter, as well as practical skills for subse-
quent application [1, p. 17].

The scientist V.P. Shchetinin consid-
ers an educational service as a system of 
knowledge, information, and skills that 
are used to meet the diverse needs of a 
man, society and state [2, p. 23]. The 
author of many scientific articles A.P. 
Pankrukhin defines an educational ser-
vice as a set of such services that are di-
rectly related to the realization of the 
main goals of education, the fulfillment 
of its mission [3, p.19]. Such services are 
designated by L. V. Ivanyutina as a com-
plex process aimed at transferring 
knowledge and skills of general educa-
tional and professional nature to the 
consumer during the educational pro-
gram, in order to meet the personal, 
group and social needs of consumers in 
acquiring vocational education, develop-
ing intellectual potential of a person, 
enterprise, society [4, p.16]. According 
to A.M. Strizhov, an educational service 
is a purposeful activity, distinguished by 
the interaction of participants in the ed-
ucational process and aimed at satisfying 
the educational needs of an individual 
[5, p. 48]. According to the characteris-
tics given by R.N. Japarova, an educa-
tional service can be defined as the ac-
tive transfer of system knowledge and 
the inculcation of practical skills tested 
by experience to a certain type of occu-
pation by direct communication with the 
trainee [6, p.55]. D.A. Shevchenko de-
scribes the main features of an educa-
tional service in his article “Peculiarities 
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of educational services marketing” [7, 
p.35], emphasizing that an educational 
service is a system of knowledge, infor-
mation, and skills used to meet the di-
verse educational needs of an individual, 
society, state. An educational service is 
represented not only as interaction be-
tween the producer and the consumer in 
the process of rendering and purchasing 
this commodity, but also as transferring 
information for mastering in order to 
obtain a certain result. Further, an edu-
cational service is a whole complex of 
educational and upbringing activities, 
which is aimed both at developing the 
intellectual abilities of a person and at 
forming his professional qualities that he 
realizes during his working life.

So, an educational service can be 
characterized as a complex process of 
interaction between the consumer and 
the service provider, which facilitates 
the transfer of knowledge and skills of 
general educational and professional 
nature, aimed at satisfying the consum-
er in terms of developing his personal 
and social needs.
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Обов’язковою складовою процесу 
формування світогляду нової соціаль-
но активної і духовно багатої особис-
тості є озброєння її вміннями та нави-
чками вільно володіти мовою. Тому, 
перед початковою ланкою шкільної 
освіти постає завдання – навчати зміс-
товно, граматично правильно і стиліс-
тично вправно висловлювати думки як 
в усній, так і в писемній формах.

Відповідно до навчальної програми з 
української мови для 1-4  класів осно-
вною метою вивчення курсу української 
мови є формування комунікативної 
компетентності молодшого школяра, 
яка виявляється у здатності успішно ко-
ристуватися всіма видами мовленнєвої 
діяльності у процесі спілкування, піз-
нання навколишнього світу, вирішення 
життєво важливих завдань [6, 1].

Навчання учнів граматично пра-
вильно, послідовно та логічно будува-
ти зв’язні висловлювання можливе 
лише за умови роботи над текстом як 
завершеним зв’язним висловлюван-
ням. Тому, мова не може бути практич-
но засвоєною без звернень до тексту, 

його структури та способів зв›язку 
між його елементами.

На необхідності практичного 
оволодіння мовою через звернення до 
лінгвістики тексту наголошували у 
своїх дослідженнях такі науковці, як 
Л.  Величко, Н.  Васильківська, Н. Гри-
пас, В. Капінос, Т. Ладиженська, В. 
Мельничайко, Д. Кравчук, В.Бадер та 
ін. Вчені доводять доцільність і мож-
ливість введення елементів лінгвісти-
ки тексту у практику навчання україн-
ської мови в початковій школі. Частко-
во це вже реалізовано у програмах та 
підручниках для початкової школи.

Вже на сучасному етапі можемо по-
бачити, що рівень володіння учнями 
комунікативними вміннями підвищу-
ється, оскільки внесення елементів 
лінгвістики тексту до сучасного курсу 
української мови дало поштовх до 
створення інноваційного підходу до 
розвитку зв’язного мовлення учнів по-
чаткової школи.

Незважаючи на помітні позитивні 
зрушення у системі роботи над розви-
тком зв’язного мовлення, розв’язання 
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проблеми навчання молодших школя-
рів будувати систему структурно-се-
мантичних зв’язків між компонента-
ми тексту ще далеке від завершення. 
Такий висновок робимо із досліджень 
науковцями (Л. Величко, І. Синиця, 
М. Львов, В. Мельничайко, В. Капінос, 
Н. Сергеєва, М. Стельмахович та ін.) 
типових недоліків у використанні за-
собів зв’язності. Саме тому метою 
статті є розробка системи вправ для 
формування умінь використовувати 
прислівник як засіб зв’язності тексту 
у процесі ознайомлення із прислівни-
ком як частиною мови у 4 класі.

У процесі створення зв’язних ви-
словлювань відбувається формування 
усного комплексу умінь і навичок, які 
є необхідними у продуктивній мовлен-
нєвій діяльності. Таке явище спричи-
нено самою природою мовленнєвої ді-
яльності та характером зв’язку між 
мисленням та мовленням.

Важливою передумовою успішнос-
ті молодших школярів у середній та 
старшій школі є систематична робота 
над формуванням навичок зв’язного 
мовлення. Це потрібно для того, щоб у 
подальшому учні вміли правильно на-
писати та грамотно оформити зв›язне 
висловлювання. Тому важливо, щоб 
учні вправлялися не епізодично, а що-
денно. Однією з найважливіших умов 
формування навичок зв’язного мов-
лення є систематичне вправляння. 
Тому слід забезпечити безперервність 
цього процесу.

Запропонована нами система вправ 
може слугувати як доповнення дидак-
тичного матеріалу наявних підручни-

ків навчальними завданнями і перед-
бачає поєднання двох взаємопов’язаних 
компонентів: 1) засвоєння мовних 
знань; 2) застосування їх з метою спіл-
кування.

Ми пропонуємо комплекс вправ, 
що охоплює розділ підручника «При-
слівник» на основі вже наявних знань 
про слова-прислівники.

На нашу думку, вже з першого уроку 
вивчення прислівника як частини мови 
варто формувати уявлення у дітей про 
прислівник не лише як про незмінну 
частину мови, яка виступає другоряд-
ним членом речення, але і про прислів-
ник як засіб зв’язності тексту.

На першому уроці учні отримують 
загальне уявлення про прислівник як 
частину мови. На наш погляд, після 
цього уроку варто відвести одну годи-
ну для ознайомлення учнів із роллю 
займенникових прислівників. Це дасть 
змогу учням пригадати матеріал, за-
своєний під час вивчення розділу 
«Текст» і провести асоціації із раніше 
сформованими уміннями визначати 
прислівники як засоби зв’язності в 
тексті.

Пропонуємо учням проаналізувати 
текст вправи 1.

Наша рідна земля – Україна. На 
Україні народились Тарас Шевченко, 
Леся Українка, Іван Франко. На Україні 
живуть наші батьки. З України 
походять кращі традиції роду 
козацького. Ми повинні плекати у серці 
любов до рідної землі і гордитись, що 
ми – українці.

(З журналу).
1)Прочитайте текст. Про що він? 
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Які слова повторюються? Чи можна їх 
замінити іншими словами?

2) Щоб текст був кращим для 
сприймання, ці слова можна замінити 
займенниковими прислівниками тут, 
звідси. Замініть слова.

3) Прочитайте відредагований 
текст. Зробіть висновки про роль при-
слівників у тексті.

Ми пропонуємо тренувати учнів у 
вживанні займенникових прислівників 
з метою уникнення немотивованого 
повтору на основі наступних вправ.

Вправа 2. 1) Прочитайте пари ре-
чень. Вставте пропущені прислівники:

1) Як чарівно у Львові: … сучас-
ність поєдналась з історією. 2) Соба-
ки – наші вірні друзі та захисники. … 
ми повинні їх захищати та любити. 3) 
Шануй батька й неньку  – буде тобі 
скрізь гладенько. … говорить народна 
мудрість. 4) Не забувайте батьківської 
хати. … ведуть усі життєві дороги.

2) Спробуйте поставити запитання 
до прислівників. Як ви гадаєте, на що 
вони вказують? (місце, час, наслідок 
дії, спосіб).

3) Яку роль відіграють прислівни-
ки? Доведіть свою думку.

У процесі ознайомлення учнів із 
здатністю займенникових прислівників 
виконувати роль засобів зв’язності 
тексту необхідно зауважити, що ці 
слова можуть поєднувати не лише 
речення між собою, але й частини 
тексту. З цією метою рекомендуємо 
виконати вправу такого характеру:

Вправа 3. 1) Прочитайте текст.
Усе живе у лісі потребує в червні 

особливої уваги людини.

У повітрі пурхає безліч синиць, 
дроздів, солов’їв. Вони винищують 
шкідників і виховують нове покоління 
захисників зелених насаджень. Цієї 
пори у лосів, оленів, козуль з’являється 
малеча. Зовсім беззахисна лежить вона 
серед трави. Линяють у червні гуси, 
качки, тетеруки, глухарі. Ці невеликі 
птахи на якийсь час втрачають 
здатність літати.

Тому не тривожте звірів і птахів. 
Не галасуйте, не співайте у лісі. 
Послухайте краще його чарівну музику. 
Будьте справжніми друзями живої 
природи.

(За С. Васильченком)
2) До чого закликає нас автор? Ви-

значте тип тексту.
3) Знайдіть у тексті твердження, до-

каз і висновок. Який прислівник ви-
користав автор у висновку? На що він 
вказує?

У такий спосіб учні з’ясовують, що 
прислівник тому вживають для 
позначення результату подій, які 
описувались раніше і служить для 
зв’язку кінцівки з попередніми 
частинами тексту.

Одразу на цьому ж уроці 
рекомендуємо до виконання вправу 
конструктивного характеру.

Вправа 4. 1) Прочитайте речення.
Там пахне свіжим хлібом і молоком. 

Туди ведуть усі дороги. В батьківському 
домі ми завжди будемо щасливими. 
Тому отчий дім – місце, де ми завжди 
будемо дітьми. Рідна домівка  – це 
святиня твого роду.

2) Чи утворюють ці речення текст? 
Чому?



34 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

3) Переставте речення так, щоб 
утворилось зв’язне висловлювання. 
Які прислівники допомогли вам у 
цьому?

2) Визначте кінцівку тексту і 
з’ясуйте роль прислівника тому.

Щоб закріпити сформовані знання 
та уміння, рекомендуємо виконати 
вправу творчого характеру на основі 
запропонованої схеми.

Вправа 5. Складіть текст-мірку-
вання на тему «Не скупіться на добро», 
використовуючи подану схему.

Твердження: Я вважаю, що кожен 
хороший вчинок повертається 
сторицею. Доброта у наш час потрібна 
усім.

Доказ:.................................................. 
Висновок: Тому не скупіться на 

добро.
Система вправ дозволить 

вдосконалити та закріпити знання про 
займенникові прислівники та їх роль у 
тексті. Також це дозволить формувати 
уміння використовувати прислівники 
під час створення власних 
висловлювань з метою уникнення 
невмотивованого лексичного повтору.

Наступний урок присвячено 
ознайомленню учнів із прислівниками-
синонімами. Ми пропонуємо тут 
більше звернути увагу на прислівники 
місця. У підручнику 2004 року видання 
дидактичний матеріал більше 
зорієнтований на прислівники 
місця[5], на відміну від матеріалу но-
вого підручника, який більше зорієн-
тований на прислівники способу дії 
(вправа 326,327, 328 тощо).[3,166-167]

Для прикладу, на основі вправи 

326  підручника, можна ознайомити 
учнів із функціональною роллю при-
слівників місця, що виступають сино-
німами[3,166]. Проте варто ускладни-
ти завдання даної вправи:

1)У віршах визначте прислівники 
(навкруги, довкола). Поставте до них 
запитання. На що вони вказують? Учні 
роблять висновок про те, що ці 
прислівники вказують на одне і те ж 
(що відбувається довкола).

2) Потім варто запропонувати про-
читати речення із цими прислівника-
ми, які пов’язані між собою:

Навколо видніється небо і трави,
І чується спів солов’я.
Довкола полів зеленіє отава
Це все – Україна моя.

(З журналу)
3) Визначте прислівники. Яку роль 

вони виконують у тексті? Замініть 
прислівник довкола прислівником 
навколо.

4)Прочитайте рядки. Чи змі-
ниться їх тема (Ні). Який варіант 
тексту вам сподобався більше: той, 
що був, чи той, що ви утворили? Як 
можна уникну ти повтору 
прислівника „довкола”? (Замінити 
його синонімом).

4) Яку функцію виконують прислів-
ники-синоніми у тексті? Доведіть свою 
думку, використовуючи у мовленні 
прислівники по-перше, по-друге.

Для формування умінь будувати 
зв’язні висловлювання, використовую-
чи у ролі засобів зв’язності обставинні 
прислівники місця, ми пропонуємо 
виконати наступну вправу

Вправа 2. 1) Прочитайте текст. Зна-
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йдіть прислівники.
Ось і сад. Збоку старі вишні, аро-

матні сливи. Далі весело простяглися 
крислаті яблуні. Неподалік покручені і 
набундючені стоять самотньо дерева 
аличі. Ліворуч від них простяглися 
ряди пишної смородини та малини. 
Поблизу кущів красується під сонцем 
виноград. Довкола саду простягнувся 
вербовий тин.

Сад зачаровує літнім вернісажем 
кольорів. Звідусіль долинають медові 
запахи налитих плодів.

(З журналу)
2) Поставте до прислівників питан-

ня. До якої категорії ми можемо їх від-
нести? (прислівники місця).

3) Спробуйте підібрати до прислів-
ників довкола, неподалік синоніми. Чи 
є у тексті синонімічні прислівники 
місця? Назвіть їх.

Після вправи розпізнавального ха-
рактеру можна запропонувати молод-
шим школярам наступну вправу кон-
структивного характеру.

Вправа 3. 1) Прочитайте текст. 
Вставте із довідки пропущені прислів-
ники місця.

Довідка: неподалік, поряд, вгорі, 
осторонь.

Чарівний ніжний ліс! Зупинись, при-
слухайся до його музики. Прошепотіла 
тихенько липа – одне з найкрасивіших 
дерев. У старому дуплі липи можна зу-
стріти сича.... на узліссі стоїть біло-
кора берізка. У літній жаркий день у 
березовому гаю шелестить над головою 
теплий вітер, кує зозуля.... могутній 
красень-дуб – зелений богатир наших 
лісів.... з ним ніжна горобина, розлогий 

клен.... – тремтлива осика.
(А. Волкова)

2) Серед прислівників місця назвіть 
синоніми.

3) Чи можуть ці прислівники ви-
ступати у ролі засобів зв’язності?

4) Що вони пов’язують? Зробіть ви-
сновок про роль прислівників місця у 
тексті.

Результатом роботи над прислівни-
ками місця як засобами зв’язності 
може стати наступна вправа творчого 
характеру.

Вправа 4. Опишіть кімнату своєї 
мрії. У процесі розповіді використо-
вуйте прислівники місця (вгорі, збоку, 
ліворуч, поруч, поблизу, неподалік, на-
вколо).

У процесі формування знань про 
роль прислівників місця у текстах ре-
комендуємо дати уявлення про при-
слівники-антоніми та про їх функціо-
нальну роль слугувати засобами 
зв’язності тексту.

Ми пропонуємо на наступному уроці 
ознайомити учнів із прислівниками часу 
та їх здатністю слугувати засобами 
зв’язності. З цією метою у підручнику 
запропонована вправа 330[3,168]. До 
того ж, дана вправа не лише сприяє ак-
туалізації знань про прислівники-сино-
німи (незабаром, невдовзі), але і підво-
дить дітей до мети уроку – формування 
уявлення про прислівники-антоніми. 
Тому, на основі даного матеріалу ми мо-
жемо ознайомити дітей із прислівника-
ми часу та їх антонімічними формами і 
дати уявлення про здатність таких при-
слівників виступати засобами зв’язності.

Щоб учні мали змогу поспостерігати 
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за прислівниками часу, пропонуємо 
проаналізувати наступну вправу.

Вправа 1. 1) Прочитайте текст. 
З’ясуйте тему даного тексту. Знайдіть у 
тексті прислівники.

Символами України є верба, тополя, 
мальви, калина... Колись біля кожної 
хати росла калина. Вона приносила 
людям радість, щастя. Весною люди 
милувалися її білим цвітом. Восени 
калина чарувала червоним намистом. 
Зимою вона годувала пташок смачни-
ми ягідками. Люди кажуть: без верби і 
калини нема України.

(З журналу)
2) На що вказують подані в тексті при-

слівники? У якій послідовності їх вжито? 
Чи можемо ми називати їх засобами зв’язку 
речень? Чому? Доведіть свою думку.

Щоб простежити за роллю антоні-
мічних форм прислівників пропонує-
мо наступну вправу.

Вправа 2. 1) Прочитайте текст. Яка 
тема твору?

Весна зіткала вчора гобелен
У лузі – з трав, із квітів, з верболозів.
Зіткала вітер і зіткала клен,
Грози зіткала молоді погрози.
Не відпочивши, вдосвіта весна
Сьогодні знов за голубим верстатом.
В святому невдоволенні вона –
Свій гобелен взялася переткати...
Навівши скрізь на гобелені лад,
Весна під зорями поклалась спати,
Бо завтра знов за голубий верстат,
Щоб гобелен свій ще раз переткати.

(Є. Гуцало)
2) Прочитайте перші два рядки тво-

ру. Як ви їх розумієте?
3) Яким чином автор передає по-

слідовність роботи весни? Які при-
слівники використав автор у поезії? 
Які ці прислівники за значенням: 
близькі чи протилежні? Доведіть 
свою думку.

4) Яку роль відіграють прислівни-
ки-антоніми у поданому тексті.

Ми пропонуємо доповнити на-
вчальний матеріал підручника вправа-
ми конструктивного характеру для ро-
боти над прислівниками часу на цьому 
ж уроці.

Вправа 3. 1) Прочитайте прислів’я. 
Вставте на місці крапок необхідні при-
слівники.

1. Улітку пісні співаєш, … сльози 
проливаєш.

2. На рідній землі тепло вдень і ….
3. Краще на п’ять хвилин …, аніж 

на хвилину пізніше.
4. Не відкладай на завтра те, що 

можна зробити ….
2) Знайдіть серед прислівників ан-

тонімічні пари. З однією з них (на 
вибір) складіть і запишіть речення.

Щоб закріпити знання учнів та вдо-
сконалити вміння створювати власні 
зв’язні висловлювання, використовую-
чи у ролі засобів зв’язності прислівни-
ки часу, рекомендуємо виконати впра-
ву творчого характеру.

Вправа 4. 1) Опишіть, як змінюються 
дерева у саду, в парку, в лісі (на вибір) 
упродовж року. В описі використовуйте 
прислівники часу вдень, вночі, взимку, 
влітку, восени, навесні, щодень та ін.

2) Знайдіть серед використаних 
вами прислівників антоніми.

Запропонована система вправ 
сприятиме формуванню уявлень про 
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ще одну категорію прислівників – ка-
тегорію часу. А це, в свою чергу, ство-
рить фундамент для написання учня-
ми власних зв’язних висловлювань, 
використовуючи ці прислівники у ролі 
міжфразових зв’язків.

Наступним етапом роботи у про-
цесі формування в учнів умінь ство-
рювати зв’язні висловлювання, вико-
ристовуючи у ролі засобів зв’язності 
прислівники, є ознайомлення школя-
рів із умотивованим повтором при-
слівника.

Вправа 1. 1) Прочитайте текст. Ви-
значте у тексті прислівники.

Що миліше рідної домівки? Там 
пахне свіжим хлібом. Там цвіте калина 
і квітнуть сади. Там лунає колискова 
мамина пісня. Там весело дзюрчать 
струмочки, наповнюючи собою ставки. 
Там минає наше дитинство.

(З газети)
2) З якою метою автор вживає по-

втор прислівника там?
3)Чи варто замінити цей повтор 

іншими словами? Чому?
4) Чи можемо назвати повтор при-

слівника засобом зв’язності тексту? 
Доведіть свою думку.

Вправа 2. 1) Прочитайте поезію. 
Відшукайте прислівники.

Вранці сонечко сміється,
Всім пробуджуватись час.
Вранці стежечка нам в’ється
В рідну школу, світлий клас.
Весело дзюрчить струмочок,
Весело дзвенить дзвінок,
Весело зове малечу
Він у школу на урок.

(З журналу)

2) Які прислівники повторюються? 
Як ви гадаєте, чому автор використо-
вує повтор прислівника? Що хоче цим 
засобом підкреслити? Як ці прислів-
ники пов’язують речення у текст?

3) Зробіть висновок про викорис-
тання повтору прислівників у тексті.

Робимо висновок, що на основі ви-
конаних вправ в учнів формуються 
знання про те, що лексичний повтор 
може виконувати роль засобу міжфра-
зового зв’язку і засобу емоційного під-
силення змісту тексту.

Проте, на цьому ж уроці варто фор-
мувати уявлення про недоцільність 
повтору. Для цього пропонуємо на-
ступну вправу.

Вправа 3. 1) Прочитайте текст. До-
беріть до нього заголовок. Визначте у 
тексті засоби зв’язності. Чим вони ви-
ражені?

Ліс, наче зачарований, ще спокійно 
дрімав. Там ще замріяно блукав нічний 
вітерець. Та ось небо несподівано запа-
лало яскравими спалахами. Щиро 
всміхнулося травневе сонце. Там про-
кинулися велетні-дуби. Потягнулися 
віти струнких берізок.

Там, на галявині, весело замайоріли 
різнокольоровими вогниками лісові квіти.

2) З якою метою у тексті повторю-
ються прислівники?

3) Чи доцільно використано лек-
сичний повтор? Чому? Спробуйте за-
мінити його іншими прислівниками.

3) Зробіть висновок про роль при-
слівників місця у даному тексті.

Дана вправа сприяє формуванню 
знань про прислівник не лише як про 
засіб зв’язності тексту, але і як засіб 
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уникнення немотивованого лексично-
го повтору.

З метою закріплення знань про 
прислівник як засіб уникнення повто-
рів, ми пропонуємо творчу вправу.

Вправа 4. 1) Прочитайте речення. 
Як ви гадаєте, чи може бути воно за-
чином тексту? Продовжіть текст. Для 
зв’язку речень використайте прислів-
ники тут, сюди, там, звідси та ін..

Школа  – місце, де закладаються 
основи майбутнього. У цьому осередку 
знань діти отримують настанови на 
подальше життя…

Такі завдання формують у дітей 
вміння використовувати вмотивова-
ний повтор для зв’язку речень у тексті, 
а ще сприяють розвитку вміння визна-
чати, де повтор вжито неправильно і, 
відповідно, редагувати текст. Як наслі-
док – у дітей формуються навички са-
моконтролю у процесі побудови влас-
ного висловлювання.

Робимо загальний висновок, що за-
пропонована система вправ:

• є логічним доповненням до уроків, 
відведених на вивчення прислівника;

• сприяє більш ґрунтовному засвоєн-
ню учнями знань про прислівник як 
частину мови;

• формує у дітей уявлення про при-
слівник як засіб зв’язності речень і 
частин тексту;

• сприяє ефективному формуванню 
вміння граматично правильно будува-
ти зв’язні висловлювання, використо-

вуючи прислівники у ролі засобів 
зв’язності тексту.
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«Метою освіти є всебічний розви-
ток людини як особистості та найви-
щої цінності суспільства, її талантів, 
інтелектуальних, творчих і фізичних 
здібностей, формування цінностей і 
необхідних для успішної самореаліза-
ції компетентностей…» [5, 3].

Згідно з Законом України «Про 
освіту» відбувається реформування 
початкової школи й оновлення змісту 
освіти  – переорієнтація процесу на-
вчання української мови на розвиток 
особистості молодшого школяра, фор-
мування його комунікативної компе-
тентності.

У державному стандарті початкової 
освіти зазначається, що до ключових 
компетентностей належить «вільне во-
лодіння державною мовою, що передба-
чає уміння усно і письмово висловлюва-
ти свої думки, почуття, чітко та аргумен-
товано пояснювати факти…» [4, 92].

Завдання практичного оволодіння 
мовою зумовлюють необхідність звер-
нення методики до лінгвістики тексту. 
Розв’язання даної проблеми започат-
ковано в дослідженнях Л.  Варзацької, 

М.  Вашуленка, Н.  Гац, Д.  Кравчука, 
Т.  Ладиженської, В.  Мельничайка, 
В.  Собко та інших. Науковці довели 
принципову доцільність і можливість 
введення відомостей з лінгвістики тек-
сту у практику навчання мови молод-
ших школярів і формування на цій 
основі комунікативно-мовленнєвих 
умінь, що вже частково реалізовано в 
підручниках з української мови.

Наявність у сучасному шкільному 
курсі рідної мови відомостей про 
текст, його основні ознаки, мовні засо-
би вираження зв’язності дала змогу 
значно підвищити рівень засвоєння 
учнями початкових класів комуніка-
тивних умінь. Проте, як показує аналіз 
зв’язних писемних висловлювань, на-
вчання молодших школярів будувати 
систему структурно-семантичних 
зв’язків між компонентами тексту ще 
потребує вдосконалення. На нашу 
думку, однією з передумов поліпшення 
якості мовного і мовленнєвого розви-
тку учнів початкових класів є вивчен-
ня лексико-граматичного матеріалу на 
функціональній основі.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
З АНТОНІМАМИ ЯК ЗАСОБАМИ ВИРАЖЕННЯ ЗВ’ЯЗНОСТІ 
ТЕКСТУ

Васильківська Н. А.,
кандидат педагогічних наук, доцент  
кафедри філологічних дисциплін початкової освіти,  
Тернопільський національний педагогічний університет  
імені Володимира Гнатюка
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Як відомо, міжфразовий зв’язок 
здійснюється за допомогою різноманіт-
них лексико-граматичних засобів. Бе-
ручи до уваги їх приналежність до того 
чи іншого мовного рівня, розрізняють 
лексичні (лексико-граматичні), морфо-
логічні, синтаксичні (функціонально-
синтаксичні) засоби зв’язку. Антоніми 
зараховують до лексико-граматичної 
групи засобів вираження зв’язності.

Чинними програмами і підручни-
ками з української мови передбачено 
ознайомлення учнів початкових класів 
з деякими лексичними засобами 
зв’язку (лексичний повтор, синоніми, 
займенники). Вважаємо за доцільне 
ознайомити молодших школярів і з 
антонімами як засобами вираження 
зв’язності тексту.

Антоніми є специфічними засобами 
міжфразового зв’язку. У мовленні вони 
є організуючим центром. Коли потріб-
но виразити явне чи приховане проти-
ставлення одне одному, то логічний 
наголос падає саме на ті слова, які озна-
чають дане протиставлення. Виступаю-
чи в ролі засобу міжфразового зв’язку, 
антоніми використовуються для порів-
няння предметів, контрастного зістав-
лення; чергування, послідовності фак-
тів; перетворення однієї протилежності 
в іншу, їх ототожнення. Наприклад.

У товаристві лад –
Усяк тому радіє.

Дурне безладдя лихо сіє.
Леонід Глібов

У даному випадку за допомогою 
слів протилежної семантики створю-
ється зіставлення двох контрастних 
картин.

У ролі засобу зв’язності дуже часто 
використовуються текстові антоніми 
(контекстуальні, авторські, ситуатив-
ні, оказіональні та ін.), які набувають 
статусу антонімів лише в певному тек-
стовому оточенні. Наприклад.

На зорі лелеки піднімаються з гніз-
да й злітають високо в небо. Там радіс-
но клекочуть – вітають сонце.

Увечері стоять над гніздом і див-
ляться на захід. То вони думають, 
скільки ще днів ходитиме сонце так 
високо й коли почне опускатися (За 
Василем Сухомлинським).

У цьому випадку використання 
міжчастиномовних антонімів дозво-
ляє не лише пов’язати частини тексту, 
а й уникнути протиставлення слів од-
нієї частини мови.

Допомагаючи яскравіше показати 
контрастні явища реальної дійсності, 
антоніми виконують також важливу 
стилістичну функцію. Поширеним є 
використання антонімів у публіцис-
тичній і художній літературі. Це зу-
мовлено їх образністю, яскравістю, що 
дозволяє своєрідно виразити думки і 
почуття.

Уявне протиставлення, яке здій-
снює людина, зіставляючи два пред-
мети, ознаки, дії, реалізується в мові за 
допомогою слів-антонімів, у ролі яких 
відповідно можуть виступати іменни-
ки, прикметники, прислівники, дієсло-
ва, займенники і числівники [1, 77–78].

«Явище антонімії поширене в різ-
них частинах мови неоднаково», – за-
значає І. Олійник [6, 98].

Найбільше в українській мові імен-
никових антонімів (зустрічаються пе-
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реважно серед абстрактних назв), при-
кметникових, дієслівних і прислівни-
кових.

«У складі займенників антоніми 
трапляються дуже рідко (усі  – ніхто, 
усякий – ніякий), ще рідше – серед не-
означено-кількісних числівників (ба-
гато – мало)» [6, 98–99].

Як і коли потрібно ознайомлювати 
молодших школярів із властивостями 
антонімів як засобів міжфразового 
зв’язку?

Перший етап охоплює матеріал під-
розділу «Значення слова» 3 клас) про-
грами з української мови. Питання 
теми «Слова протилежні за значенням 
(антоніми)» створюють умови для 
ознайомлення учнів із певними теоре-
тичними відомостями про антоніми як 
засоби зв’язності тексту; формування 
в учнів умінь виявляти антоніми і тек-
стові антоніми, що виконують роль 
засобів зв’язку, визначати їх роль у 
тексті та використовувати як засоби 
міжфразового зв’язку.

Другий етап охоплює теми підроз-
ділу «Частини мови» 3 і 4 класи) шкіль-
ної програми, матеріал яких створює 
можливості озброєння учнів знання-
ми про роль і особливості виучуваних 
частин мови (що виступають в ролі 
антонімів) як засобів зв’язності тексту; 
формування вмінь виявляти ці засоби 
в навчальних текстах, дифенціювати їх 
та використовувати у власних вислов-
люваннях.

Ознайомлення учнів із мовними 
засобами вираження зв’язності до-
цільно здійснювати шляхом викорис-
тання варіантів пошукового методу – 

методом спостереження й аналізу 
мовних фактів та методом евристич-
ної бесіди. [3, 54–55].

1. Спостереження і аналіз мовних 
фактів  – один із варіантів реалізації 
частково-пошукового методу. Він 
сприяє поступовому наближенню 
школярів до самостійного вирішення 
проблеми. Спостереження над мовни-
ми явищами у тексті сприяють усві-
домленню учнями «правил», «прийо-
мів» побудови тексту і розвивають у 
школярів увагу до «матерії мови», фор-
ми, що є втіленням змісту висловлюва-
ного. Аналіз тексту сприяє формуван-
ню у школярів умінь виявляти і дифе-
ренціювати мовні засоби зв’язності, 
визначати їх роль у тексті, вміння сві-
домого, вмотивованого відбору і ви-
користання засобів зв’язності для 
створення смислових текстових 
зв’язків, удосконалення зв’язного ви-
словлювання.

Навчаючи школярів методом спо-
стережень й аналізу мовних фактів, 
неможливо обійтися без універсаль-
них прийомів, зокрема: виокремлення 
головного з ряду другорядних явищ, 
порівняння, співставлення, аналізу, 
синтезу, узагальнення.

2. Ще одним різновидом частково-
пошукового методу є евристична бесі-
да, яка спрямовує учнів на активні 
роздуми, самостійне засвоєння нових 
знань. Така бесіда спонукає дітей ви-
словлювати припущення про причини 
явищ, зв’язки між поняттями на основі 
порівнянь і логічних роздумів, вчить 
узагальнювати спостережувані явища, 
робити правильні висновки.
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У застосуванні методу бесіди одним 
з основних є прийом постановки запи-
тань. Учитель повинен бути готовим до 
постановки навідних запитань, уміти 
використати прийом корекції помилко-
вих відповідей, підвести школярів до 
формулювання висновків і узагаль-
нень. Цей прийом теж відіграє велику 
роль, бо за його допомогою учні вчать-
ся систематизувати й узагальнювати 
знання, одержані під час бесіди. Учи-
тель повинен також володіти прийомом 
вирішення проблемної ситуації. Вона 
може виникнути, якщо у процесі орга-
нізованої вчителем роботи на уроці 
учні виявляють протиріччя у змісті на-
вчального матеріалу. В основі еврис-
тичних бесід, що використанні в нашо-
му дослідженні, найчастіше були про-
тиріччя між наявними в учнів теоре-
тичними уявленнями і новими фактами.

Проілюструємо використання ме-
тоду спостережень й аналізу мови 
фрагментом уроку, присвяченого фор-
муванню в учнів уявлень про антоніми 
як засоби зв’язку.

1. Прочитайте текст. Зверніть увагу, 
скільки в ньому речень?

Погас учора день –
Заплакав Рік Старенький.
Сьогодні розсвіло –
Сміється Молоденький.

Л. Глібов
2. Дайте відповіді на запитання:
Про що говориться в першому ре-

ченні? А в другому? Чи пов’язані ре-
чення за змістом? Вони приєднуються 
чи протиставляються один одному? 
Чому автор протиставляє зміст цих 
речень? (Показати контрастні зміни у 

природі) Яка роль антонімів у цьому 
тексті? (Вони пов’язують речення, 
протиставляючи їх зміст).

Значне місце у процесі ознайомлення 
молодших школярів із засобами міжфра-
зового зв’язку займають методи, що фор-
мують уміння й навички, закріплюють 
набуті знання, тобто тренувальні методи, 
а саме: оперативний і комунікативний 
(метод продукування мовлення).

Оперативний метод спрямований 
на формування частково-мовленнєвих 
умінь. Реалізується він у розпізнаваль-
них і конструктивних вправах, в яких 
вимагається що-небудь виокремити, 
підкреслити, знайти, встановити, згру-
пувати, об’єднати, доповнити і т. д.

Вправи розпізнавального характе-
ру використовуються з метою закрі-
плення одержуваних знань та форму-
вання умінь і навичок, пов’язаних з 
оволодінням конкретним мовним ма-
теріалом.

Основним призначенням цих вправ 
у нашому дослідженні є формування в 
учнів уміння виявляти, диференціюва-
ти та з’ясовувати роль у тексті мовних 
засобів зв’язності [2, 135].

Наведемо зразки вправ розпізна-
вального характеру.

Приклад 1.
Ще учора чорнобривці
майоріли у садку,
і жоржини красувались
за шипшиною в кутку.
А сьогодні… Де все ділось?
Білим снігом замело –
ні жоржин, ні чорнобривців,
наче їх і не було!

К. Перелісна
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Завдання до тексту.
Прочитайте текст. Визначте його 

тему і мету.
Вкажіть слова, які допомогли авто-

ру передати, такі різкі зміни.
Поміркуйте, чи можна вважати ан-

тоніми (вчора, сьогодні) засобами 
зв’язності тексту?

Приклад 2.
Чорна корова всіх людей поборола.
А біла кобила всіх людей побудила.
До вечора вмирає,
Зранку оживає.
Завдання до текстів.
Відгадайте загадки.
Назвіть пари антонімів. Подумайте, 

в якому з цих записів антоніми слу-
жать для зв’язку речень у тексті, а де 
поєднують частини речення. Свої 
твердження доведіть.

Конструктивні вправи пов’язані з 
різними змінами, перетвореннями ви-
хідного тексту. Сюди належать: мовний 
експеримент, синонімічні заміни, реда-
гування, поширення, трансформація 
чи згортання вихідного матеріалу. Зга-
дані види вправ у методиці набули ста-
тусу прийомів. Розглянемо найголовні-
ші з них, які радимо використовувати 
при ознайомленні з антонімами як за-
собами міжфразового зв’язку.

1. Прийом лінгвістичного експери-
менту становить деформування вихід-
ного матеріалу, штучне придумування 
(творення) варіантів тексту, що дає 
можливість навчити дітей оцінювати і 
відбирати мовні засоби з урахуванням 
їх смислових та експресивних відтін-
ків. Пропонуємо практикувати такі 
види лінгвістичного експерименту:

• перестановка місцями речень у тек-
сті; вилучення окремих речень із тексту; 
введення у текст зайвих речень, що не 
підходять за змістом; вилучення засобу 
зв’язності з тексту. (Ці види лінгвістич-
ного експерименту спрямовані на засво-
єння учнями семантико-граматичного 
зв’язку між реченнями в тексті);

• перестановка засобів вираження 
зв’язності тексту; заміна засобу вира-
ження зв’язності тексту синонімічним 
чи однофункціональним. (Ці види екс-
перименту допомагають учням усвідо-
мити найдоцільніше розташування ді-
браних слів).

Наведемо приклади застосування 
згаданого прийому лінгвістичного екс-
перименту.

Приклад 1.
Учора світ залився сльозами від 

безлічі темних хмар, що оповили весь 
обрій сірим смутком.

Сьогодні небо всміхається до нас 
яскравим сонечком, і зігріває теплим, 
лагідним промінням холодну землю. (З 
журналу)

– Прочитайте текст. Уявіть картину, 
яку автор допоміг нам відчути, вжива-
ючи в цьому тексті антоніми як засоби 
зв’язку.

– Спробуйте вилучити слова учора, 
сьогодні. Чи сприймається такий за-
пис? Поміркуйте, чому.

Приклад 2.
Папороть  – це рослина-барометр. 

Згорнулися її листочки донизу  – буде 
ясний день. А піднялися догори – буде 
похмурий.

(О. Мельничайко)
Завдання до тексту.
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– Прочитайте текст. Про що в ньо-
му йдеться?

– Випишіть протилежні за значен-
ням слова. Яку роль вони виконують у 
тексті? Чи є серед цих антонімів такі, 
що мають протилежне значення тільки 
в даному тексті? Підкресліть їх.

– Переставте місцями антоніми до-
низу і догори. Чи сприймається таке 
висловлювання? Що в ньому порушу-
ється? Вкажіть, чому.

2. Редагування спеціально підібра-
ного тексту, в якому проглядаються ті 
чи інші недоліки, дає можливість лік-
відовувати їх і потім на цій основі по-
переджувати подібні помилки у влас-
них зв’язних висловлюваннях. Вико-
ристання цього прийому сприяє роз-
витку у школярів умінь і навичок 
удосконалювати написане в різних 
напрямках (зміст, структуру, мовне 
оформлення висловлювання).

Ліквідація недоліків передбачає 
вміння виконувати операції аналі-
зу, відбору, переконструювання, 
мотивації використання необхід-
них для певної ситуації мовних за-
собів. Ці вміння формуються в 
учнів під час вивчення тієї або ін-
шої граматичної теми.

Радимо використовувати різні види 
редагування, спрямовані на:

• забезпечення логічної послідов-
ності тексту;

• дотримання його стилістичної 
єдності;

• ліквідацію смислової недостат-
ності чи зайвої інформативності;

• усунення неточності, двознач-
ності висловленого;

• поновлення втрачених засобів 
зв’язку або ліквідацію надмірного 
їх уживання.

Проілюструємо прикладами вико-
ристання деяких видів редагування.

Приклад 1.
Олег згорнув листя, а Ірина позби-

рала гілочки. Діти спалили це сміття. 
Потім хлопчик почав копати землю, а 
вона – розпушувати ґрунт.

(З учнівського твору).
Завдання до тексту.
– Прочитайте. Про що говориться в 

цьому уривку?
– Чи все зрозуміло вам у висловлю-

ванні? (Ні, не зрозуміло, хто розпушу-
вав ґрунт: земля, чи дівчинка).

– Яке слово треба було використати 
замість слова вона? (Дівчинка).

Приклад 2.
Ще вчора цвіли на моїй клумбі жор-

жини. Не залишилось жодної квітки.
(З учнівського твору)
Завдання для учнів.
– Прочитайте уривок з учнівського 

твору. Який недолік ви помітили? На 
місце пропуску вставте слово, яке б 
поєднало подані речення одне з одним. 
Як засіб зв’язку використайте антонім.

Основна функція комунікативного 
методу – формувати і вдосконалювати 
загальномовленнєві вміння і навички.

Комунікативні (творчі) вправи1 
спрямовані на усвідомлення школяра-
ми усного та писемного мовлення, на 
формування в них умінь і навичок по-
слідовно і правильно розвивати думку, 

1 Різні види робіт творчого характеру 
(перекази, твори) лише умовно, для практичної 
зручності, називаємо вправами.
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знаходити потрібні мовленнєві засоби 
для її вираження, здійснювати мовлен-
нєві операції.

За допомогою методу продукуван-
ня мовлення учні творять окремі ко-
мунікативні одиниці, продукують 
зв’язні висловлювання.

Для успішної організації навчаль-
ного продукування мовлення неабия-
ку роль відіграє стимулювання змісту 
продукованого, його форми, змісту і 
форми одночасно.

Найбільш поширеними засобами 
стимулювання певного змісту, що 
практикуються в нашій системі, є тема 
творчої роботи, її план, текст для пере-
казу, картина чи ілюстрації для твору, 
опис ситуації, готовий початок або 
кінцівка для продукованого тексту, 
мовленнєві заготовки, текст для ство-
рення аналогічного і т. д. Вправи (види 
роботи), в основі яких лежать згадані 
способи стимуляції, належать до групи 
так званих творчих висловлювань за 
робочими матеріалами і є своєрідною 
підготовкою до власне творчих, само-
стійних висловлювань.

У пропонованій системі ми реко-
мендуємо приділяти увагу прийомам і 
завданням, які стимулюють не лише 
зміст, а й форму зв’язного висловлю-
вання. Пам’ятаючи, що невдале стиму-
лювання може перерости у перешкоду, 
радимо практикувати так зване «при-
ховане» стимулювання. Добирати тему 
і зміст, які мимоволі будуть наштовху-
вати учнів на використання потрібних 
словоформ, категорій, конструкцій, 
давати готовий початок, що націлюва-
тиме на опис якогось предмета, явища 

або процесу, добирати опорні слова з 
урахуванням приналежності їх до того 
чи іншого граматичного розряду тощо 
[2, 149–150].

Проілюструємо відповідні зразки 
вправ.

Приклад 1.
Прочитайте прислів’я. Спишіть. 

Підкресліть антоніми.
Колос повний до землі гнеться, а 

пустий – угору пнеться.
2. Поясніть, як ви розумієте 

прислів’я. Скористайтеся поданою 
нижче схемою.

Схема
Я розумію це прислів’я так.
«Колос повний до землі гнеться» 

означає ….
«А пустий – угору пнеться» означає 

….
Учні підсумовують вивчене під ке-

рівництвом учителя.
Приклад 2.
Прочитайте текст. Це опис чи роз-

повідь? Поясніть.
Клен

Як виглядає клен весною, коли цві-
туть дерева? Він серед них не виділяєть-
ся. Квіти у нього непоказні. Але бджоли 
прилітають до них за нектаром.

А восени клен перевтілюється. Він 
палахкотить холодним яскравим 
полум’ям. Ніби вогняні шапки, летять 
за вітром його великі листки. Осінь 
зриває з кленів строкате листя, щедро 
кидає його на лісовий килим, тече з 
нього неповторний казковий узор.

(З журналу)
Що описує автор у першій частині 

твору? А в другій? З якою метою він 
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описує клен весною і восени? (Щоб по-
рівняти, зіставити, в яку пору клен 
виглядає краще). Який сполучник до-
помагає пов’язати частину тексту?

Наслідуючи автора, складіть опис 
дуба, порівнюючи його красу весною і 
восени [2, 150–151].

Приклад 3.
Поміркуйте разом!
1. Що ви знаєте про добро і зло?
2. Краще із висловлювань запишіть.
Розглянуті нами методи і прийоми 

допомагають учням глибше засвоїти 
лінгвістичні відомості, усвідомити 
«правила» творення тексту і викорис-
товувати ці знання у побудові власних 
зв’язних висловлювань.

Пропоновану методичну систему 
роботи над засобами зв’язності слід 
розглядати як частину загальномето-
дичної системи опрацювання тексту в 
школі, яка, з одного боку, забезпечує 
органічний взаємозв’язок у вивченні 
різних розділів програми, підносить 
на значно вищий рівень функціональ-
ність виучуваного граматичного мате-
ріалу (у нашому випадку  – частин 
мови), а з другого боку,  – сприяє 
розв’язанню найважливішого завдан-
ня школи: формувати у молодших 

школярів уміння й навички вільно во-
лодіти мовою як засобом спілкування і 
розвитку.
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The problem of the content of educa-
tion is in the center of attention of mod-
ern pedagogical science. Numerous stud-
ies relate to the development of the theory 
of constructing and forming the content 
of education, the definition of principles, 
the analysis of components of the content 
of foreign language teaching, the defini-
tion of approaches to constructing the 
content of curricula and textbooks. The 
process of modernizing of the education 
system leads to the expansion of Ukraine’s 
international relations, cooperation and 
the need for communication between 
countries and peoples with different lan-
guages   and cultural traditions, which in-
creases the status of a foreign language as 
a real factor in various fields of human 
activity, including its future professional 
activities. The motivation for studying a 
foreign language is growing. In this con-
nection, the system of teaching foreign 
languages   is being reformed: the structure 
of the educational levels is revised, the 

content is updated, authors’ programs and 
alternative textbooks are created. Nowa-
days every specialist must know a foreign 
language at a level sufficient for personal 
and professional communication with his 
foreign colleagues, partners, etc.

The State Standard for Basic and Com-
prehensive Secondary Education, which 
is based on the main the European Rec-
ommendations on Language Education, 
defines the content of the teaching of a 
foreign language and formulates the pur-
pose of training, which is to master a for-
eign language as a means of intercultural 
communication. However, the current 
typical program and basic textbooks are 
not aimed at achieving the goal, which 
necessitates the revision of the content of 
teaching foreign languages   in educational 
institutions. The methodical content of 
teaching gifted children English dialogue 
speech in special language educational 
institutions is not mentioned in these 
normative documents either.

THE LINGUISTIC PECULIARITIES IN TEACHING GIFTED 
SENIOR PUPILS FOREIGN COMMUNICATION

Кузнецова Н.В.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови  
та методики її викладання Херсонського державного університету,  
Херсонський Академічний ліцей ім. О.В. Мішукова при ХДУ ХМР  
вчитель англійської мови

The article analyzes the notion of gifts, the discovering of talent, the methodology of 
working on the programs for teaching gifted pupils, changing the form of conducting the 
lessons, some problems in teaching such children, the peculiarities inn teaching English 
communication.

Keywords: gifted children, the content of teaching, types of teaching, differential 
(individual) teaching, ability, linguo-stylistic aspect.
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The problem of giftedness in general 
and child giftedness in particular is com-
plex and ambiguous. There is still no sin-
gle and common definition of the concept 
of giftedness. Our own experience shows 
that there are significant difficulties asso-
ciated with the lack of appropriate English 
language teaching materials for gifted 
children, their potential and abilities.

At the present stage of the develop-
ment of teaching methods in the foreign 
language, scholars consider the necessity 
of a conscious acquisition of foreign lan-
guage skills and skills based on dialogical 
speech, which plays a leading role in the 
study of a foreign language. It contributes 
to the emergence of a verbal stimulus, 
which leads to an active process of learn-
ing and learning by students of lexical, 
grammatical and ethnographic material.

The formation and development of dia-
logical speech is considered by the scien-
tists in the format of speech culture as a key 
component of the spiritual culture of man. 
Hence, the approaches used to interpret 
the speech culture can be extrapolated to 
the development of dialogical speech, 
namely: general cultural, communicative, 
normative and socio-cultural [3].

One of the most important things in 
teaching gifted students English commu-
nication is the linguo-stylistic aspect, 
which involves mastering the pupils with 
all the structures of this language, based 
on the existing knowledge of the native 
language. Study of the structure of a for-
eign language in a certain way is superim-
posed on the structure of the native lan-
guage, which requires students to rebuild 
the well-known stereotypes of their 

mother tongue. That is why, at the first 
stages of studying English, the student 
introduces in his speech trends, typical of 
his native language. In order to prevent 
the occurrence of errors, it is necessary to 
consider the specifics of the English lan-
guage, namely, English dialogical speech.

The characteristic language features of 
a dialogue are its ellipticity, the presence of 
“ready” speech units, pause word-fillers, as 
well as so-called contracted forms [2, p. 
154]. Understanding of incomplete re-
marks of partners in dialogue is facilitated 
by the contact of communicants, the pres-
ence of a common situation, phrases ad-
dressing, the use of extra-language means 
(gestures, facial expressions. “Ready” 
speech units are called formulas, patterns, 
stereotypes, and used to express gratitude, 
exchange greetings, congratulations, to at-
tract attention, to confirm or comment on 
the situation, etc. “Fillers of Silence” serve 
to hold a conversation to fill a pause in it. 
Also, the English dialogues are character-
ized by collecting forms, that is, abbreviat-
ed forms of words with the sign “apostro-
phe”. Language features of dialogical 
speech must be taken into account in the 
process of mastering gifted students this 
form of speaking [2, pp. 155-156].

Remarks of dialogical speech are inher-
ent dislocations of words or parts of the 
phrase. This is due to the fact that it is 
mostly situational and therefore does not 
require a strict organization. The dialogue is 
characterized by: conversation vocabulary 
and phraseology; conciseness, understate-
ment, overstress; simple and complex un-
compromising sentences; short-term pre-
liminary reflection; spontaneity [4]. Lan-



 49 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.PEDAGOGY.   #5

guage cliché facilitates dialogue. During the 
training of communication, preconditions 
are created for mastering the narrative, de-
scription. Communicating speech can be 
situational and contextual [4, p. 170].

A characteristic feature of dialogical 
speech is its emotional color. A typical con-
versation is emotionally colored, as the 
speaker transmits his thoughts, feelings, at-
titudes toward what is being said. This is 
reflected in the selection of lexical gram-
matical tools, in the structure of the re-
marks, and so on. The present dialogue 
contains phrases of surprise, capture, ap-
preciation, disappointment, dissatisfaction.

Intonational variety of conversation is 
determined by a certain combination and 
interaction of means of different language 
levels (lexical, grammatical, phonetic). 
Processional statement of expression is 
modified under the influence of such 
lexical elements and syntactic means:

a) adverbs of degree (so, really, ever, ter-
ribly, very, dreadfully, awfully, anyway), 
which in most cases bear a logical and / or 
emotional emphasis: Oh, I’m terribly sorry; 
Anyway, I wanted to pay for cleaning;

b) exclamations oh, ah, uhm, oh my, oh 
dear, gee, gosh, oops, well, which are se-
quentially formed with accent or static or 
descending terminal tone: Gee, I’m sorry; 
Oh, I’m sorry, Mike; Well, I had to wash 
my hair; Oops, sorry; Oh gosh, I’m sorry;

c) sentences with ellipsis, the compres-
sion of which contributes to the greater 
emphasis of expression: Sorry, sir. I was in 
the garage; Sorry I’m late; But your car-
pet! It must be ruined!;

d) lexical, syntactic and semantic repe-
titions that affect phrase phonology, in-

tensify the semantic centers of expression, 
increase their rhythm: I’m very sorry, 
madam; I know, officer, I’m sorry And I’m 
sorry about your motorcycle. I really did 
not see it! ; You know, I really am very 
sorry; I’m so sorry so very sorry;

e) emphatics «do», «please», «would»: I 
apologize – I do; You jumped the queue! – 
Oh, did I? Please forgive me;

f) parallel constructions: I did not 
mean to cut. I did not realize there was a 
line; Well I’m sorry, but I’m broke, in 
which the alternation of the number of 
accentuated and unstressed syllables cre-
ates a distinct rhythmic pattern;

g) broken syntactic structures, false 
starts that directly affect the pause and the 
occurrence of incomplete syntagms in 
dialogical speech: I’m – eh – I’m sorry to 
bother you, Ms West; I’m afraid all the 
tables... → eh- are taken [1].

The linguo-stylistic features of the 
English dialogues (taking into account 
the subject (regional studies)) are:

phonetic depending on the location (dif-
ference of pronunciation: in Scotland: lad 
[la: d], sad [sa: d], cat [ca: t], apple [opl], lad 
[lod], back [bok], me [ mon], back [beik] or 
[baik], black [bleik] or [at that time], candle 
[ko: ndl], land [lo: nd], half [hеf], talk [tеk], 
in Canada: cot  – caught, sod  – sawed the 
same pronunciation, whine, whale, whale 
pronunciation from [hw]; in the US: hear 
[hi: r], more [mo: r], poor [pu: r], duty [‘du: 
ti], student [‘stu: dnt], tune [tu: n], news [nu: 
z], tulip [‘ tu: lip]; difference in emphasis: 
ballet [‘bælei] (britt.) – [bæ’lei] (amer.), sec-
retary [‘sekrətri] (brit.)  – [‘ sekrə’teri] 
(amer.), territory [‘terətri] (brit.) – [terə’to: 
ri] (amer.), etc.);
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lexical (idiomatic expressions, phrasal 
verbs, dialects, slang (in Australia: 
“Ace!”  – “Excellent!”; face, oldies  – par-
ents; Maccas  – McDonald’s; “hoon”  – 
hooligan; a dag – “funny man” shonky “-” 
illegal “); Americanisms, Canadisms: 
snow – a sort of late apple, a packer-carri-
er, a bag  – a leather bag for Pemikans, 
rye  – rye whiskey, dust-gold sand, lead-
er – dog-rider in a harness);

grammatical (in the US: Past Simple is 
used instead of Present Perfect, the verbs 
always accept ending -ed when Past Simple 
and Past Participle are formed in the words 
lean (leaned, leaned), learn, smell and spell, 
and often in the words burn and dream; in 
Canada: the reduction of the use of perfec-
tive forms, in Australia: the differences in 
the use of verbs-”shall” – only in imperative 
and interrogative sentences (should you do 
that!), “would” replaced “should”, “whilst” is 
used instead of “while”, “amongst” instead of 
“among”); the violation of the normative 
order of words in the sentence);

stylistic (epithets, metaphors, hyperbole, 
comparisons, oxymorons, repetitions (lexical, 
grammatical, syntactic), inversion, parallel-
ism, rhetorical questions). Speech is emotion-
ally colored; it has spontaneity, reactivity, se-
mantic and situational interdependence re-
marks. During communication, visual per-
ception of the participants in the dialogue is 
important (special role of facial expressions, 
gestures). The intellectual abilities of gifted 
students allow to accumulate in their dialogue 
speech almost all of its linguistic features.

The English language is characterized by 
a rather conservative form of its lexical-
grammatical structure and a complex sys-
tem of time categories of the verb. But 

without taking into account the linguistic 
peculiarities of English dialogical speech, 
the development of a rational system of ex-
ercises on the development of real-speech 
communication skills is hardly possible.

The analysis of current programs and 
textbooks has shown that today in Ukraine 
there are no special programs for teaching 
foreign language gifted senior students of a 
profile school who have a high level of Eng-
lish. Available textbooks do not pay enough 
attention to the development of communi-
cational skills; there is no new, interesting 
and problematic information and tasks that 
are significant for the implementation of the 
communicative principle of teaching for-
eign languages. For this reason the individ-
ualization of programs for gifted children in 
teaching English communication is espe-
cially important for each child to provide 
such a level of education that corresponds to 
his level of development, abilities and inter-
ests and has high significance for him.

LITERATURE
1. Aleksenko S.F. Variability of the intona-

tional model of expression-apology in 
speech communication: thesis abstract: 
10.02.04 / Svetlana Fedorivna Aleksen-
ko. – Kiev nat. ling. un – K., 2004. – 20 p.

2. Nikolaeva S.Yu. Method of teaching of 
foreign languages in secondary educa-
tional establishments / S.Yu. Nikolaeva. – 
K.: Lenvit, 2002. – p.305

3. Muntyan SV Methodology of Dialogue 
Speech Development in the Process of 
Implementation of the Socio-Cultural 
Content Line in Grades 6-7: thesis ab-
stract: 21.10.11 / Svetlana Vitaliivna 
Muntean. – Kherson, 2011. – 24 p.

4. Yakubinsky L.P. Main works: Language 
and its functioning / sen. ed. A. A. Leon-
tiev. – M.: Science. – 1986 – 208 p.



 51 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.PEDAGOGY.   #5

Складно передбачити майбутнє ді-
тей, покладати на школу відповідаль-
ність забезпечити їх знаннями і вмін-
нями на все життя. Нестабільність сві-
ту, інтенсивність соціально-економіч-
них і технологічних змін зумовлюють 
потребу вчитися впродовж усього 
життя. Не дивлячись на це, провідним 
завданням початкового курсу рідної 
мови є мовленнєвий розвиток молод-
ших школярів – формування вмінь ви-
словлюватися в усіх доступних для них 
формах, типах і стилях мовлення.

О.  Савченко підкреслює, що пере-
дусім важливо усвідомити, що в почат-
ковій школі формується не просто 
учень, який уміє читати і писати, а ви-
ховується мовна особистість з відпо-
відними ціннісними орієнтирами, роз-
виненими комунікативними можли-
востями [6,168].

Успішне формування мовленнєвих 
умінь і навичок учнів можливе за умо-
ви звернення методики до лінгвістики 
тексту. Наявність у сучасному шкіль-
ному курсі рідної мови відомостей про 

текст, його основні ознаки, мовні засо-
би вираження зв’язності дала змогу 
значно покращити рівень формування 
в учнів початкових класів комуніка-
тивних умінь. Ґрунтовність досліджен-
ня цієї проблеми в теорії вітчизняної 
педагогічної думки підтверджують 
праці В.  Бадер, Л.  Варзацької, М.  Ва-
шуленка, Н. Гац, Д. Кравчука. Т. Лади-
женської, Л.  Нечай, В.  Мельничайка, 
О. Мельничайко, В. Собко.

Актуальність дослідження зумов-
лена, з одного боку, потребами сучас-
ної школи, що передбачають розвиток 
особистості з високою мовною культу-
рою, з другого боку  – невисоким рів-
нем комунікативно-мовленнєвих 
умінь молодших школярів.

Мета статті – обґрунтувати і описа-
ти методику формування в учнів по-
чаткових класів умінь використовувати 
займенник як засіб зв’язності тексту.

Аналізуючи письмові роботи учнів, 
ми отримали кількісні дані про рівень 
володіння учнями уміннями викорис-
товувати мовні засоби зв’язності тек-

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ УМІНЬ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАЙМЕННИК У РОЛІ ЗАСОБУ 
ЗВ’ЯЗНОСТІ ТЕКСТУ

Задворна М. І.
магістрантка 6 курсу групи мПО-2 факультету педагогіки і психології 
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка

У статті обґрунтовано методику роботи над займенником як засобом 
зв’язності тексту у практиці навчання учнів початкових класів.
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сту, а також з’ясувати причини поми-
лок і недоліків, що трапляються у ро-
ботах учнів. Результати показали, що 
лише 37% дітей правильно використо-
вували особові займенники у ролі за-
собу міжфразового зв’язку у своїх ро-
ботах. Невисокими є також результати 
використання інших засобів зв’язку.

Серед причин, що призводять до 
появи таких недоліків, найголовні-
шою, на наш погляд, є необізнаність 
школярів із відповідними теоретични-
ми відомостями. Тому учні вибирають 
засоби зв’язності інтуїтивно, неусві-
домлено, не орієнтуються на конкрет-
ного читача. З метою підвищення рів-
ня учнівських умінь будувати зв’язні 
висловлювання, використовуючи за-
йменник як засіб міжфразового 
зв’язку, ми розробили комплекс вправ.

При підборі вправ ми враховували 
специфіку програмового матеріалу, 
дидактичну мету заняття, рівень 
мовленнєвого розвитку і пізнавальні 
можливості учнів, а також використали 
класифікацію вправ за М.  Львовом. 
Науковець розрізняє вправи за 
зразком, конструктивні і творчі.

Класифікація М.  Львова створена 
відповідно до етапів становлення на-
вичок мовлення:

1) сприйняття і репродуктивне від-
творення мовних засобів;

2) формування вмінь будувати і 
вживати мовні засоби;

3) формування вмінь добирати 
мовний матеріал, необхідний для 
вираження певного змісту;

4) використання засвоєного мовно-
го матеріалу в непідготовлених ви-

словлюваннях [5,79].
Учні спостерігають за засобами 

зв’язку речень у тексті вже починаючи 
з другого класу, у тому числі й 
займенниками, вчаться користуватися 
цими засобами у власних 
висловлюваннях.

Ознайомлювати молодших 
школярів із займенником як засобом 
зв’язності тексту доцільно, вивчаючи 
його як частину мови. Уже з перших 
уроків, говорячи учням четвертого 
класу про займенник, варто наголосити 
на тому, що він не називає предметів, а 
тільки вказує на те, що вже було 
назване у попередніх реченнях, таким 
чином, пов’язує речення в тексті, 
служачи засобом зв’язку [2,63].

Для опрацювання займенника як 
засобу зв’язності тексту доцільно 
відвести 4  години. На першому уроці 
формуються уявлення про роль 
займенників (особових і вказівних) у 
тексті. Також потрібно розвивати 
уміння виявляти в тексті займенники і 
визначати їх роль (служать засобами 
зв’язку речень і частин тексту); 
формувати вміння поновлювати 
втрачений між реченнями зв’язок та 
порушений смисловий зв’язок. 
Наведемо приклад вправи.

Вправа 1
1. Прочитайте текст.
Сонячні ванни гадюки
Кожного весняного ранку заповзає 

гадюка на сухий пеньок і гріється на 
сонечку. Їй ще важко повзати. У гадю-
ки сильно застигла кров на холоді. На 
сонечку вона оживає і вирушає на по-
шуки мишей чи жаб.
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2. Який це текст? Яка його мета?
3. Про кого йдеться у першому ре-

ченні? Яке слово в наступному реченні 
вживається замість цього іменника? 
Чи можна сказати, що займенник 
пов’язує ці речення одне з одним?

4. Чи пов’язане четверте речення з 
попереднім? Як саме? Зробіть висно-
вок про роль займенників у тексті.

На другому уроці варто розширю-
вати уявлення про роль займенників у 
тексті (використовуючи для зв’язку 
груп тематично пов’язаних речень; як 
засіб уникнення повтору слів; а вмоти-
вований повтор займенників ужива-
ється з метою емоційного підсилення 
висловлюваного); розвивати вміння 
визначати роль і використовувати в 
тексті згадані займенники; формувати 
вміння уникати недоцільного повтору 
займенників. Наприклад можна засто-
сувати таку вправу:

Вправа 2
1. Прочитайте текст.
Їжачок
Взимку їжачок спав у лісі під купою 

хмизу. Цілу зиму він нічого не їв. Та ось 
настала весна. Виліз він із своєї хатки, 
об гілочки, об кущі потерся, язичком 
себе облизав і побіг на полювання.

Небагато часу минуло, а він вже 
поправився, сили набрався. Він став 
сміливіший, хай попадуться йому 
черв’яки чи жуки – вмить упіймає.

2. Про що розповідається у тексті? 
З’ясуйте його тему і мету.

3. Як ви вважаєте, повтор займен-
ника він є доцільним у цьому тексті?

4. Поміркуйте, як виправити недо-
ліки.

На третьому уроці слід розвивати 
уміння правильно вживати у тексті за-
йменник як засіб зв’язку; комунікатив-
но-доцільно використовувати інші за-
соби зв’язності тексту; редагувати не-
вдале використання займенників, яке 
призводить до двозначності. Для цього 
можна використати наступну вправу:

Вправа 3
1. Прочитайте уривки творів і 

визначте, що надають займенники 
текстові.

1) Юний біолог спостерігав за єно-
том. Він був кумедним і незграбним.

2) Олег з Оксаною спіймали дві баб-
ки. Ми їх випустили на волю.

2. Як можна усунути недоліки?
На четвертому уроці діти можуть 

удосконалювати вміння правильно 
вживати в тексті займенники як засо-
би зв’язку; комунікативно-доцільно 
використовувати інші засоби 
зв’язності.

Вправа 4
1. Складіть розповідь за початком.
Одного разу я побачив(ла) на дереві 

білочку…
2. Зверніть увагу на використання 

займенників. Яку роль вони викону-
ють у вашій розповіді?

Під керівництвом вчителя діти 
роблять висновок про роль і значення 
займенників у тексті, доцільність ви-
користання їх у ролі засобу зв’язку.

Ці вправи дозволяють з’ясувати, чи 
готові учні до побудови зв’язних ви-
словлювань без опори на готовий 
текст. Після такої роботи учні без осо-
бливих труднощів зможуть впоратись 
із написанням твору.
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Відповідно для того, щоб в учнів 
не виникало труднощів у побудові 
тексту, вони повинні володіти група-
ми мовленнєвих умінь, що обслугову-
ють етапи породження зв’язного ви-
словлювання:

1) орієнтуватися в умовах 
спілкування, усвідомлювати своє 
комунікативне завдання;

2) планувати зміст спілкування;
3) формулювати власні думки і 

розуміти чужі;
4) здійснювати контроль за 

мовленням, сприйманням його 
співрозмовниками [4,157].

Отже, можна зробити висновок, що 
формування в учнів умінь використо-
вувати займенник як засіб зв’язності 
тексту є досить довготривалим і склад-
ним процесом. Однак, належна робота 
на уроках вивчення граматики та уро-
ках розвитку зв’язного мовлення може 
дати належні результати. Пропонова-
ну нами систему роботи можна і до-
цільно включати до процесу вивчення 

української мови. Адже лише на основі 
методично правильно підібраної сис-
теми вправ можна підвищити рівень 
учнівських умінь будувати зв’язні ви-
словлювання.
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Віденська вища педагогічна шко-
ла  – один із передових інститутів 
професійної підготовки вчитель-
ських кадрів Австрії. Вона функціо-
нує як вищий навчальний заклад, що 
забезпечує професійну підготовку і 
підвищення кваліфікації фахівців 
усього спектру педагогічних спеці-
альностей за  освітньо-професійними 
програмами всіх рівнів та здійснює 
масштабні науково-педагогічні до-
слідження, спрямовані на формуван-
ня належного методологічного й ди-
дактико-методичного підґрунтя 
функціонування і реформування на-
ціональної системи освіти, розвиток 
сучасної педагогічної науки та роз-
робку новітніх освітніх технологій.

Структура Віденської вищої педа-
гогічної школи представлена низкою 
інститутів, зокрема дошкільної і по-
чаткової освіти, загальної середньої 
освіти, середньої професійної освіти, 
підвищення кваліфікації тощо, 
обов’язковими функціями яких ви-
значено інтеграцію освітньої і науко-
во-дослідної діяльності, неперервний 
моніторинг їх якості, забезпечення 
інноваційного характеру професійної 

підготовки педагогічних кадрів, здій-
снення співпраці з питань педагогіч-
ної освіти та науково-дослідної діяль-
ності в національному і міжнародно-
му масштабі і т.д. [4; 5]

У Віденській вищій педагогічній 
школі і її структурних підрозділах ве-
деться підготовка педагогічних кадрів 
за трьома напрямами: “Початкова 
освіта”, “Загальна середня освіта”, 
“Професійна середня освіта” за освіт-
ньо-кваліфікаційними рівнями “Бака-
лавр” та “Магістр”. Відповідні навчаль-
ні плани почали впроваджувати з 
2015/2016  навчального року. Переду-
мовами допуску до навчання за усіма 
бакалаврськими навчальними плана-
ми є загальна готовність до вступу в 
ВНЗ, тобто наявність атестата зрілості, 
атестата професійної зрілості чи сер-
тифіката, що підтверджує успішне 
складення іспиту на право навчання у 
ВНЗ, а також особистісна придатність 
до освоєння професії вчителя, що під-
тверджується результатами спеціаль-
них вступних тестових випробувань. 
Передумовою допуску до магістерської 
підготовки цілком прогнозовано є 
успішне завершення навчання за на-

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
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вчальним планом бакалаврату [1; 2].
Ключовими принципами процесу 

професійної підготовки майбутніх 
учителів навчальними планами Віден-
ської вищої педагогічної школи визна-
чено цілісність і системність, непе-
рервність і наступність, єдність освіти 
і науки, взаємозв’язок теорії і практи-
ки, гнучкість і варіативність, прогнос-
тичність, інноваційна спрямованість 
тощо [1; 2]. Відтак в основу навчальної 
діяльності закладу покладено засадни-
чі ідеї цілої низки сучасних науково-
педагогічних концепцій, зокрема про-
гресивізму, що спрямовують освітній 
процес на підготовку вчителя до різно-
бічного осмислення проблем подаль-
шої педагогічної діяльності в сучасно-
му швидко змінюваному світі, персо-
налізму, що акцентують увагу на по-
вноцінному розвитку особистісного 
потенціалу кожного студента, акаде-
мізму, що орієнтує на активне освоєн-
ня студентами новітніх досягнень різ-
них галузей науки, та ін. [1; 2]

Наскрізна мета професійної підго-
товки майбутніх вчителів у Віденській 
вищій педагогічній школі відповідно до 
бакалаврських і магістерських навчаль-
них планів визначається як забезпечен-
ня ґрунтовної, основаної на новітніх на-
укових досягненнях системи фахових 
знань та широкого спектру професійно-
практичних компетенцій [1; 2]. Запору-
кою досягнення окресленої мети визна-
чено взаємозв’язок гуманітарно-науко-
вої, загально-педагогічної, предметно-
специфічної, фахово-методичної 
підготовки студентів, а також їх безпо-
середньої шкільної практики. Інтеграція 

різних циклів професійної підготовки 
майбутніх учителів уможливлює 
розв’язання проблеми традиційної педа-
гогічної тріади “знання – уміння – нави-
чки”, інтегруючи їх єдиний комплекс  – 
професійну компетентність. Важливою 
особливістю навчальних планів Віден-
ської вищої педагогічної школи є забез-
печення поглибленої підготовки за ви-
бором студента в межах актуальних на-
прямів шкільної і позашкільної навчаль-
но-виховної діяльності, наприклад 
“Інклюзивна освіта”, “Творче вихован-
ня”, “Наука і здоров’я”, “Мовна та іншо-
мовна освіта” тощо [1; 2].

Логічним доповненням такого кон-
тинууму професійної педагогічної осві-
ти у Віденській вищій педагогічній 
школі є програми післядипломної під-
готовки і підвищення кваліфікації, що 
слугують удосконаленню професійної 
компетентності вчителя протягом усієї 
його професійної діяльності. Навчаль-
ний заклад пропонує широкий спектр 
дидактично і методично інноваційних, 
технічно сучасних та практико-орієн-
тованих програм безперервної освіти 
для учителів усіх видів освітніх установ 
країни. Їх проблематика вражає розма-
їттям та постійно оновлюється відпо-
відно до нових викликів школи і сус-
пільства, досягнень науки і техніки [3].

Отже, нині Віденська вища педаго-
гічна школа – це потужний навчально-
науковий центр із близько трьома ти-
сячами студентів та чотирма сотнями 
викладачів, що наполегливо здобуває 
державний престиж і міжнародний ав-
торитет, пишається своїми надбання-
ми у сфері наукових досліджень та 
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підготовки кваліфікованих педагогів, 
професіоналів своєї справи, поклика-
них забезпечити майбутнє нації, співп-
рацює із близько сотнею вищих на-
вчальних закладів Європи і світу, не-
впинно ставлячи нові цілі та окреслю-
ючи перспективи неперервного 
подальшого розвитку.
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В настоящее время диалог имеет 
очень важное значение в процессе обу-
чения и воспитания, предполагающий 
прямой контакт учителя с учениками и 
учеников между собой. Цели школы 
диалога культур направлены на форми-
рование внутреннего диалога сознания 
и мышления различных культурных 
эпох. Школу диалога культур создал 
Владимир Соломонович Библер. Вла-
димир Соломонович Библер – ученый-
философ Российского гуманитарного 
университета, г. Москва.

В 1976 г. в Институте содержания и 
методов обучения Академии педаго-
гических наук В.С. Библер выступил с 
серией докладов под общим названи-
ем: «Ах, какой воспитанный, образо-
ванный, просвещенный, культурный 
человек!.. (Об историческом, лич-
ностном и педагогическом споре этих 
определений)» [3]. В этих докладах 
историк культуры выразил свое мне-
ние о том, что понятия просвещение, 
воспитание и образование находятся 
друг с другом в сложных, противоре-
чивых отношениях.

Школа диалога культур  – это кон-
цепция целостного школьного образо-

вания, которая основана на определен-
ной логике и определенном понима-
нии культуры. Культура, по В.С. Би-
блеру, – это сотворение мира впервые, 
в отличие от цивилизации, которая 
продолжает и продолжается.

Согласно В.С. Библеру, насущно из-
менение самого смысла школы, новая 
педагогическая установка, сдвиг от 
идеи «человека образованного» к идее 
«человека культуры», «сопрягающего в 
своём мышлении и деятельности раз-
личные, не сводимые друг к другу 
культуры, формы деятельности, цен-
ностные, смысловые спектры» [2].

К основным положениям школы 
диалога культур В.С. Библер относил:

– диалог, считающийся неотъемле-
мым компонентом внутреннего содер-
жания личности;

– главным событием в диалоге яв-
ляется развертывание новых смыслов 
каждого вступающего в диалог фено-
мена культуры;

– диалог есть взаимодействие не-
сводимых в единое целое сознаний, 
общение различных форм понимания;

– современное мышление строится 
по культурным моделям и схемам.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ШКОЛЫ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
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Одна из особенностей методики 
школы диалога культур заключается в 
том, что происходит введение в ситуа-
цию диалога, которое предполагает ди-
агностику готовности учащихся к диа-
логическому общению, поиск опорных 
мотивов, переработку готового учебно-
го материала в систему проблемно-кон-
фликтных вопросов и задач, проекти-
рование и распределение способов вза-
имодействия участников дискуссии, их 
возможных ролей.

В 1-2 классах, которые называются 
«классы точек удивления», завязыва-
ются основные узелки понимания. 
«Точки удивления» можно разделить 
на несколько групп:

– загадки слова;
– загадки числа (рождение идеи 

числа, математического отношения к 
миру, сопряжение и диалог процессов 
изменения, счета) [1];

– загадки явлений природы;
– загадки момента истории (время 

и вечность, история и ее памятники);
– загадки Я-сознания.
Таким образом, основными прин-

ципами школы диалога культур В.С. 
Библера являются:

1. Проецирование на весь процесс 
обучения особенностей современного 
мышления,  – мышления «человека 
культуры ».

2. Обучение строится на диалоге 
двух основных сфер учебного процес-
са: речевой стихии русской речи и 
исторической последовательности ос-
новных форм Европейской культуры.

3. Последовательность классов от-
вечает последовательности основных 
исторических культур, сменявших 
друг друга в европейской истории.

4. Обучение в каждом учебном ци-
кле строится на основе внутреннего 
диалога, завязанного в 1-2  классах  – 
исходных загадок бытия и мышления.

5. Обучение строится на основе ре-
альных текстов данной культуры и 
текстов, воспроизводящих мысли ос-
новных собеседников этой культуры.
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Сучасні зміни науки та культури, 
зумовлюють пошук і впровадження 
нових концептуальних засад до систе-
ми підготовки кадрів. Реорганізація 
системи освіти, зокрема педагогічної, 
передбачає формування у студентів 
високого рівня професійної компе-
тентності, мобільності, інформова-
ності.

Європейська інтеграція з орієнтаці-
єю на фундаментальні цінності загаль-
носвітової культури передбачає впро-
вадження європейських норм та стан-
дартів в освіту, науку, Водночас, вхо-
дження до загальноєвропейського 
інтелектуально-освітнього простору 
передбачає поширення власних куль-
турних й науково-технічних здобутків 
в ЄС. Зокрема, кредитно-модульна 
система навчання студентів є однією із 
умов входження національної системи 
освіти до спільного європейського 
простору.

Вагомими чинниками підготовки 
студентів в умовах кредитно-модуль-
ної системи організації навчання є 
створення стандартів та гнучких мо-
дульних програм, застосування «кому-

нікативних форм та методів навчання, 
характерних для європейської сфери 
освіти, поліпшення медіаосвітньої під-
готовки викладачів, які мають проек-
тувати освітнє та навчальне середови-
ще за допомогою інформаційних, 
комп’ютерних та педагогічних техно-
логії» [2,с.6].

Проблему модульного навчання, 
рейтингу досліджували В.Бондар, В. Га-
лузинський, М.Євтух, П.Сікорський, 
А.Фурман, І.Драч, А.Алексюк, В.Козак, 
Л.Романишина. Психолого-педагогічні 
аспекти кредитно-модульної технології 
П.Сікорський, І.Прокопенко, М.Кларін. 
Аналіз наукових досліджень у контексті 
проблеми запровадження кредитно-
модульної технології навчання студен-
тів перебуває у центрі уваги таких до-
слідників, як: О.Вітковська, М.Євтух, 
П.Сікорський, А.Фурман, С.Падалко.

Дефініція слова «технологія» озна-
чає «обробка матеріалу» (techne – мис-
тецтво, ремесло, наука, logos  – понят-
тя, вчення). Технологічний процес пе-
редбачає наявність певних умов, по-
слідовність операцій та відповідний 
інструментарій.

ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
В СТРУКТУРІ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Кожевнікова Л.В.
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методики 
навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди

Ключові слова: технологія, модульно-рейтингова технологія, кредитно-мо-
дульна система організації навчального процесу, педагогічні умови.

Key words: technology, module-rating technology, credit-module system of orga-
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Ознаками технологічного підходу у 
педагогіці є:

• постановка конкретних цілей;
• планування та застосування ра-

ціональних засобів у досягненні 
поставленої мети;

• взаємодія трьох складових: орга-
нізаційної форми, дидактичного 
процесу й кваліфікації вчителя;

• проектування навчального про-
цесу та гарантований кінцевий 
результат;

• ефективна педагогічна система.
Таким чином, навчальний процес – 

це певна модель навчання, яка детер-
мінована специфічною внутрішньою 
структурою. Оскільки процесуаль-
ність у навчанні – це сукупність послі-
довність навчальних дій та кроків, то 
технологізація «передбачає цілісне ви-
користання в навчальному процесі 
оптимальної кількості навчальних 
компонентів», які адаптовані до 
суб’єктів учіння [2,с.32].

Важливими складниками педаго-
гічної технології є: суб’єкти навчання 
(педагог, студенти), зміст, форми, ме-
тоди. Слід зазначити, що суттєвий 
вплив на різновид технології навчання 
мають форми навчання ( індивідуаль-
на, індивідуально-групова чи групова), 
а також домінуючі методи навчання. 
Форми й методи навчання є важливи-
ми складниками навчального процесу, 
що визначають рівень його «техноло-
гічності». Системне поєднання на-
вчальних компонентів утворюють різ-
ні педагогічні технології.

Ряд дослідників вважають, що на-
вчальна технологія – це наука про май-

стерність у навчанні з використанням 
системи раціональних способів для 
досягнення поставленої мети; застосу-
вання людських та технологічних ре-
сурсів для підвищення ефективності 
навчання (Н.Тализіна, Н.Кузьміна). 
Отже, педагогічна технологія передба-
чає сукупність форм та методів на-
вчання, які сприяють оптимізації на-
вчального процесу.

До сучасної педагогічної технології 
належать модульно-рейтингова та кре-
дитно-модульна система навчання.

Формування навчальної технології 
на поняттях «кредит», «модуль», «рей-
тинг» потребує чіткого тлумачення їх 
сутності. Підвищення якості вищої 
освіти й забезпечення конкуренто-
спроможності випускників та прести-
жу української освіти в світовому про-
сторі – мета впровадження кредитно-
модульної системи організації на-
вчального процесу у вищих навчальних 
закладах.

Для порівняння навчальних систем 
і результатів навчання різних вищих 
закладів освіти країн  – учасниць Бо-
лонського процесу вводиться поняття 
кредиту.

Кредит, згідно з додатком 1Конвен-
ції ради Європи та ЮНЕСКО, це «точ-
но документована мінімальна умовна 
одиниця вимірювання «вартості» 
будь-якої із складових навчальної про-
грами, виконаної студентом під час 
навчання»[1, с.354-355].

Уведення європейської системи пе-
резарахування кредитів (ЄСПК  –
ECTS) є вагомою складовою виконан-
ня положень Болонської декларації.
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Система – це формальна процедура 
кількісної оцінки виконаного студен-
том обсягу роботи у процесі вивчення 
певного курсу. У ECTS академічний 
рік як одиниця виміру у системі визна-
ння документів про освіту та кваліфі-
кацію, асоціюється з визначеним об-
сягом роботи, який детермінується 
ECTS – кредитами. Саме у такий спо-
сіб узгоджується період навчання і об-
сяг роботи. Таким чином, ECTS – кре-
дит  – це одиниця виміру виконаної 
студентом роботи ( від 1 до 60).

В означеній системі обсяг навчання 
визначається кількістю кредитних ба-
лів, які потрібно набрати студенту для 
отримання диплома. Кредити – це сво-
єрідна «ціна» дисципліни. Зазначимо, 
що 65% – становлять кредити з норма-
тивних, обов’язкових дисциплін, а 
35% – з вибіркових дисциплін.

У системі ECTS виділяють сім осно-
вних елементів:

• прийняття ВНЗ зобов’язань 
ECTS;

• кредитування курсів навчально-
го плану;

• підготовка інформаційних мате-
ріалів;

• підписання угод про навчання 
іноземних студентів у рамках 
ECTS;

• академічне кредитування студен-
тів за системою кредитів.

• оформлення додатків із кількіс-
ними характеристиками про об-
сяг виконаної роботи студентом 
й оцінку якості набутих знань.

• академічне визнання.
Зокрема, ефективність означених 

технологій залежить від вдало визна-
чених педагогічних умов та їх застосу-
вання.

Під поняттям «умова» ми розуміємо 
« необхідну обставину, яка робить мож-
ливим здійснення чого-небудь, або 
сприяє чомусь» [7,с.442] Педагогічні 
умови – це сукупність чинників, які зу-
мовлюють і визначають сутність кре-
дитно-модульної системи організації 
навчального процесу, забезпечують ак-
тивність студентів та стимулюють сві-
доме засвоєння навчального матеріалу. 
Існує ряд чинників, які сприяють 
успішному запровадженню кредитно-
модульної системи навчання: мотива-
ція навчання, вміння вчитися, працез-
датність у навчанні, активність студен-
тів, застосування знань на практиці, 
форми навчання стиль відносин між 
студентом та викладачем тощо. Усі чин-
ники або педагогічні умови знаходять у 
тісному взаємозв’язку між собою.

Адаптована модель педагогічних 
умов запровадження кредитно-мо-
дульної системи організації навчаль-
ного процесу І.Мороз включає наступ-
ні компоненти:

• система трисуб’єктивної взаємо-
дії між вищим педагогічним на-
вчальним закладом, студентом та 
роботодавцем;

• педагогічний досвід, професійна 
майстерність, науково-викла-
дацький досвід викладачів:

• використання інноваційної мо-
дульно-рейтингової технології;

• врахування індивідуальних осо-
бливостей студентів, диференціа-
ція навчання[2,с.35-36].
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Зауважимо, що модульно-рейтин-
гова технологія є визначальною педа-
гогічною умовою у процесі запрова-
дження кредитно-модульного навчан-
ня студентів, оскільки «створює мож-
ливості для реалізації інших 
визначених умов» [2,с.54].

Ідея запровадження моделі модуль-
ного навчання пов’язана із виникнен-
ням зарубіжних концепцій про одини-
ці змісту навчання, де окремі частини 
навчального матеріалу називались «мі-
крокурси», а згодом – «модулі». Орга-
нізація модульного змісту навчально-
го курсу передбачає реалізацію таких 
чинників: аналітико-логічне й стукту-
роване наповнення змісту дисципліни; 
виділення домінуючих ідей та катего-
рій, які є наскрізними для кожного 
модуля.

Зміст поняття «модуль» ( від лат.
modulus  – міра) тлумачиться науков-
цями досить неоднозначно. Так, аналіз 
педагогічної літератури свідчить, що 
ряд дослідників пов’язують поняття 
«модуль» з цілісним дидактичним 
змістом, інші  – розглядають його як 
відносно самостійну складову на-
вчального процесу.

За П.Сікорським, «модуль  – це ло-
гічно завершена, системно впорядко-
вана частина теоретичних знань і фак-
тичних умінь з даної навчальної дис-
ципліни, адаптованих до індивідуаль-
них особливостей суб’єктів учіння з 
визначеним оптимальним часом на 
організацію їх засвоєння» [3,с.19].

На думку В.Креміня «модуль  – це 
задокументована завершена частина 
освітньо-професійної програми (на-

вчальної дисципліни, практики, дер-
жавної атестації), що реалізується у 
відповідних формах навчального про-
цесу» [ 1, с.355]

Отже, модуль  – це програма на-
вчання, автономна за змістом та мето-
дами. Структуровані модулі-блоки є 
підґрунтям для рейтингової оцінки 
знань студентів.

Рейтинг ( від англ. rating  – певна 
оцінювальна шкала, розряд, ранг) це:

– своєрідне ранжування студентів 
відповідно до їх бажань та можливостей;

– комплексний показник успішності;
– сума балів, що набирає студент, 

виконуючи певну самостійну роботу;
– порядкова позиція студента групи 

за результатами навчання з профільних 
предметів, що визначається сумою рей-
тингових показників. [2,с. 57].

Як відомо, рейтинг проявляє себе в 
сумі певної кількості балів, яку набрав 
студент за певний проміжок часу з 
певної дисципліни. Рейтинг розподі-
ляється на поточний, проміжний, під-
сумковий. Усі види діяльності студен-
та, такі як знання теорії, розв’язання 
індивідуальних завдань, виконання 
практичних, залікових, контрольних 
робіт, участь у проведенні дискусії, 
можуть мати рейтингову оцінку.

Рейтингова система  – це «переве-
дення оцінок з номінальної шкали до 
порядкової, що дозволяє зняти проти-
річчя між самооцінкою студента й 
оцінкою викладача» [2,с. 57].

Рейтингова система оцінювання 
знань включає різні види контролю: 
тестові, індивідуальні завдання, вико-
нання самостійних й контрольних ро-
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біт тощо. Саме така оцінка, яка вира-
жена певною кількістю балів, дає ви-
кладачеві простір до об’єктивного оці-
нювання знань й умінь студентів у 
процесі навчання. Рейтинговий підхід 
дає можливість індивідуалізувати на-
вчання, забезпечує інтелектуальне та 
особистісне зростання кожного сту-
дента. Як свідчить педагогічний до-
свід, модульно-рейтингова система 
значною мірою нейтралізує недоліки 
традиційної школи завдяки створен-
ню таких дидактичних умов:

Дієвість модульно-рейтингової 
системи залежить від методологічного 
підґрунтя й визначається сукупністю 
таких принципів:

• організація навчального процесу на 
засадах взаєморозуміння, позитивної 
мотивації, прозорості й об’єктивності 
оцінювання індивідуалізації навчання;

• розподіл навчального матеріалу на 
блоки (модулі)  –відносно самостійні 
частини навчального матеріалу, що 
містять одне або кілька близьких за 
змістом понять, законів, принципів.

• детальне структурування модуль-
но-розвивального процесу із зазна-
ченням форм організації навчання та 
контролю, видів навчальних занять, 
змістового модуля. Кожне практич-
не, індивідуальне заняття вміщує 
три-чотири види навчальної роботи, 
серед яких є постійні ( дискусії, пись-
мова робота) та змінні ( аналіз про-
блемних ситуацій, бесіди, вікторини, 
колоквіуми тощо). До навчального 
процесу входять усі види контролю. 
тестування, захист рефератів, курсо-
вих робіт.

Обґрунтування вимог до процесу 
оцінювання навчальних досягнень, 
розроблення шкали оцінювання, меха-
нізму переходу від традиційної систе-
ми оцінювання знань до рейтингових 
показників, визначення шляхів опти-
мізації індивідуального пізнавального 
процесу кожного студента.

Належне організаційно-методичне 
забезпечення ( обов’язкове запрова-
дження самостійної роботи студентів, 
налагодження обліку успішності, тес-
това перевірка знань, дієва накопичу-
вальна оцінювальна система знань, 
умінь, навичок тощо) [2,с. 59].

Рейтинг з окремого модуля визна-
чається як середньоарифметичний по-
казник з усіх видів діяльності з ураху-
ванням кількості годин, що відведені 
для вивчення цього модуля.

У процесі проведення контрольно-
го зрізу в межах рейтингової системи 
необхідно пам’ятати:

• контрольні завдання мають бути 
систематизованими;

• ефективність перевірки має ґрун-
туватися на повноті, глибині, міц-
ності, оперативності засвоєння 
знань, умінь й навичок.

Рейтинг – це оцінка, яка набираєть-
ся за наявності великого обсягу на-
вчального матеріалу. Дещо суперечли-
вим моментом у рейтинговій системі 
вважають формальний процес нако-
пичення балів. Однак, творчий харак-
тер змісту і системи рейтингових оці-
нок індивідуалізує процес навчання.

Слід зазначити, що принцип інди-
відуалізації набуває особливої зна-
чущості у зв’язку із домінуванням 
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групових форм навчання. Індивідуа-
лізація навчання це певна організа-
ція засвоєння знань, умінь й нави-
чок, що дозволяє кожному суб’єкту 
учіння розвиватися за адаптованими 
індивідуальними планами та програ-
мами [5,с.151].

Існують різноманітні підходи до ін-
дивідуалізованого навчання. Розгляда-
ють такі форми індивідуалізованого на-
вчання як індивідуальну роботу, роботу 
в парах, вільну навчальну бесіду тощо.

Індивідуалізація контролю стиму-
лює студентів до систематичної само-
стійної роботи.

Досить важливим принципом су-
часної модульно-рейтингової системи 
є диференціація навчання. Диференці-
ація навчання передбачає поділ 
суб’єктів учіння на групи залежно від 
змісту навчання (профіль, спеціаль-
ність) [5, с.176].

Актуальність проблеми диферен-
ційного навчання у вищих навчальних 
закладах зумовлена різними рівнями 
підготовки випускників навчальних за-
кладів, їх індивідуальними особливос-
тями, потенційними можливостями 
тощо. Психологічною основою дифе-
ренційованого навчання є генотип лю-
дини, її особиста пізнавальна та емо-
ційно-вольова сфера. Диференційний 
підхід передбачає використання різно-
манітних форм і методів контролю. 
Особливого значення набуває стиму-
лювання до активної пізнавальної ді-
яльності. Розкриття реальних можли-
востей студента потребує врахування 
його індивідуальних нахилів та зді-
бностей. Тому створення комплексних 

диференційованих завдань з урахуван-
ням індивідуальних особливостей сту-
дента та планування рівня обов’язкових 
результатів навчання є нагальною по-
требою в оволодінні навчальним мате-
ріалом.

Розумінню сутності диференціації 
сприяє її розподіл на зовнішню та вну-
трішню. Зовнішня диференціація пе-
редбачає диференціацію структурних 
змін (створення навчальних груп за 
спільними ознаками, зокрема близь-
кими рівнями підготовки тощо). Вну-
трішня диференціація ( в контексті 
нашої статті) передбачає здійснення 
індивідуального підходу в умовах кре-
дитно-модульної системи навчання 
без зміни структури навчальних груп. 
Індивідуальні особливості студентів, 
рівень їх мотивації до навчання, готов-
ності до сприймання певного обсягу 
знань та умінь значною мірою обумов-
лені педагогічними методами та при-
йомами. Викладач, створюючи відпо-
відну атмосферу, стимулює студентів 
до ефективної пізнавальної діяльності 
відповідно до індивідуальних здібнос-
тей та нахилів. Нормативною базою 
передбачені вибіркові навчальні дис-
ципліни, які сприяють індивідуалізації 
та диференціації навчального процесу. 
Означені дисципліни сприяють задо-
воленню освітніх і кваліфікаційних за-
питів особи, держави тощо.

Таким чином, модульно-рейтинго-
ва й кредитно-модульна система по-
кликані спряти реалізації особистіс-
ного потенціалу кожного студента. 
Рейтингова система оцінювання по-
винна відповідати індивідуальним 
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здібностям й можливостям студента. 
Урахуванням індивідуальних особли-
востей студента та планування рівня 
обов’язкових результатів навчання є 
нагальною потребою в оволодінні на-
вчальним матеріалом. Дидактична 
сформованість професійної діяльнос-
ті вчителя, психолого-педагогічна на-
повненість кожного модуля дає змогу 
проектувати організацію навчального 
процесу на підґрунті розвивальної пе-
дагогічної взаємодії.
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Человек как личность формирует-
ся в социуме, в общении, в учебной 
деятельности, трудовых работах. Фи-
зическая культура и спорт вносят 
свой вклад в формировании лично-
сти. Физическая культура направлена 
на развитие качеств личности, ее спо-
собности и готовности к физическим 
нагрузкам, выносливости, а так же к 
стремлению вводить в свою жизнь 
рациональное питание, т.е. иметь 
цель – стремиться к здоровому образу 
жизни.

Физическая культура и спорт явля-
ются не только неотъемлемой частью 
жизни, но бесспорно влияют и на дру-
гие стороны человеческой жизни: ав-
торитет и положение в обществе, тру-

довую деятельность, на структуру 
нравственно-интеллектуальных ха-
рактеристик, эстетических идеалов и 
ценностных ориентаций. Физкультура 
и спорт представляют каждому члену 
общества широчайшие возможности 
для развития, утверждения и выраже-
ния собственного «Я». Сам процесс 
регулярных целенаправленных заня-
тий физической культурой или спор-
тивной тренировкой предполагает 
воспитание определенных умений и 
навыков, физических качеств, психи-
ческих качеств, черт и свойств лично-
сти.

Основными целями физической 
культуры, являются:

– формирование интеллектуальных 
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способностей, т.е. умение анализиро-
вать, обобщать, объяснять и перено-
сить знания в другие сферы культуры, 
научные дисциплины;

– развитие физических качеств, т.е. 
стоит учитывать логику используемых 
методов, последовательность освое-
ния, оздоровительную значимость 
специфической нагрузки;

– формировать научное мировоз-
зрение, активное отношение к тру-
ду, эстетические и нравственные ка-
чества;

– обучать методам самовоспита-
ния, самосовершенствования, само-
контроля и самооценивания [1].

Физическая культура человека не-
разрывно связана с его общей культу-
рой, поскольку присущие физически 
культурной личности свойства фор-
мируются и развиваются на основе тех 
же природных задатков и психофизи-
ческих процессов, что и нравственная, 
духовная и другие виды культур чело-
века. Поэтому, занимаясь физически-
ми упражнениями, человек не только 
развивает какие-либо группы мышц, 
но и формирует другие качества лич-
ности  – нравственные, эстетические, 
духовные, а также развивает в себе 
смелость, волю, инициативность и 
терпимость, выносливость. Он разви-
вает у себя стремление к творчеству, 
формирует мировоззрение и воспиты-
вает критическое отношение к соб-
ственным поступкам. Положительные 
свойства, приобретаемые человеком в 
результате физкультурной деятельно-
сти, формируют его как целостную 
личность, обладающую высоким уров-

нем общей культуры и имеющим опре-
деленные и приобретенные знания, 
умения и навыки [3].

Под физической культурой лично-
сти понимается социально-детерми-
нированная область общей культуры 
человека, представляющая собой каче-
ственное, системное и динамичное со-
стояние, характеризующееся опреде-
ленным уровнем специальной подго-
товки, физического совершенства, 
 мотиваций и социально-духовных 
ценностей, приобретенных в результа-
те воспитания в физкультурно-спор-
тивной деятельности, культуре образа 
жизни, духовности и психофизиче-
ском здоровье.  Занимаясь физической 
культурой, человек познает себя, дру-
гих людей и окружающий мир. У него 
активно развиваются инициатива, са-
мостоятельность и творчество, а так 
же формируются собственное миро-
восприятие и способы мышления, ин-
дивидуальные черты характера. Все 
эти положительные свойства, приоб-
ретаемые в результате физкультурной 
деятельности, характеризуют человека 
не только как физически подготовлен-
ную личность, но и как целостную 
личность, всесторонне развитую, не-
сущую в себе высокий уровень духов-
ной культуры человека. Всесторонне 
развитая личность быстрее адаптиру-
ется в разнообразных условиях жизне-
деятельности.

Виды высокой физической 
активности:

– бег, езда на велосипеде и другие 
кардиотренировки в быстром темпе;
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– аэробика уровня для подготов-
ленных;

– командные виды спорта;
– кроссфит;
– различные единоборства;
– интенсивные силовые трениров-

ки в многоповторном режиме, круго-
вой тренинг.

К составляющим здорового образа 
жизни относится:

– правильно организованный ре-
жим дня

– двигательная активность
– рационально выстроенное питание
–умение устранять нервное напря-

жение при помощи мышечного рас-
слабления

– отказ от вредных привычек[1].
Таким образом, физическая культу-

ра, представляет собой один из основ-
ных видов человеческой культуры, 
специфика которого заключается глав-
ным образом в том, что этот вид куль-
туры профилирован в направлении, 
приводящем к оптимизации физиче-
ского состояния и развития индивида 
в единстве с его психическим и духов-
но-нравственным развитием. Влияние 
физической культуры и спорта на об-

раз жизни человека всегда будет поло-
жительным, так как спорт развивает 
выносливость, смелость, придает 
спортивное телосложение, избавляет 
от большого количества болезней, 
улучшает кровообращение, избавляет 
от бессонницы и развивает высокий 
уровень функциональной подготов-
ленности организма [2].
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В умовах модернізації освітньої 
системи в Україні посилена увага при-
діляється розробленню інноваційних 
інтегративних педагогічних технологій 
навчання дітей з психофізичними осо-
бливостями. Значну частину серед них 
складають діти із затримкою психічно-
го розвитку (далі ЗПР). Концептуаль-
но-змістові засади навчання дітей із 
ЗПР визначено в Державному стандар-
ті спеціальної освіти, де окреслюються 
основні освітні компетенції, серед 
яких мовна компетентність визнана 
основоположною. Формування мовної 
компетентності у школярів із ЗПР пе-
редбачає перш за все розвиток мовлен-
ня, оскільки через мовлення транс-
формується мислення дитини, визна-
чається успішність когнітивного та 
емоційного розвитку. Сучасний аспект 
вивчення питання про структуру мов-
леннєвого дефекту у дітей із ЗПР ви-
значається тісним зв’язком процесів 
розвитку мовленнєвої і пізнавальної 
діяльності дітей, співвідношенням 
мови і мислення у процесі онтогенезу. 
Мовленнєвий розвиток учня – це дуже 
важлива умова його успішного на-
вчання. Чим більше дитина читає, пе-

реказує, слухає, тим краще розвива-
ється її пам’ять, а, отже, тим легше їй 
засвоювати знання з усіх навчальних 
дисциплін, які вивчаються в початко-
вих класах. Щоб розвинути та удоско-
налити мовлення школярів ЗПР, по-
трібна щоденна кропітлива робота над 
збагаченням словникового запасу 
учнів.

К.Ушинський справедливо ствер-
джував, що бідність словника школяра 
породжує одноманітність мовлення і 
робить його незрозумілим для слуха-
чів, бо він, школяр, не може замінити 
одне слово іншим, не може перестави-
ти двох слів, його мова знаходиться в 
ланцюгах тих рядків, які він завчив. [7]

Проблему вивчення епічної 
літератури, зокрема казки досліджували 
у різних напрямках: психологічному, 
лінгвістичному, психолого-педа гогіч-
ному. Означеною проблемою займалися 
такі вчені: (В.Г. Белінський, 
М.К.  Боголюбська, М.С. Вашуленко, 
Л.С.  Виготський, О.В.  Запорожець, 
С.І.  Дорошенко, О.І.  Соловйова, 
В.С.  Мартиненко, О.П. Усова, 
К.Д. Ушинський, О.Н. Хорошковська та 
ін), фольклористи В.Ф.  Анікін, 

РОЛЬ КАЗОК У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Чепак Т.В.
КЗ «Молочанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат»ЗОР

Ключевые слова: мова, мовлення,діти з особливими потребами, усна народ-
на творчість, казки.
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А.Ф.  Афанасьєв, М.О.  Булатів, М.
Забілін, О.І.  Капіца, Е.В. Помєранцева, 
В.Я. Пропп, І.П. Сахаров, І.М. Снігирьов, 
П.В.  Шейн та ін.) визначили важливе 
значення словесної творчості народу в 
житті людини.

«Казка – животворне джерело ди-
тячого мислення. Багаторічний до-
свід переконує, що інтелектуальні, 
моральні та естетичні почуття, які 
народжуються в душі дитини під 
враженням казкових образів, стиму-
люють потік думки, що пробуджує до 
активної діяльності мозок, зв’язує 
повнокровними нитками живі ост-
рівці мислення, Під впливом почут-
тів дитина мислить словами. В казко-
вих образах – перший крок від яскра-
вого, живого, конкретного до аб-
страктного. Завдяки казці дитина 
пізнає світ не тільки розумом, а й 
серцем»,  – писав В.Сухомлинський.
[6] Казка  – найбільш важливий по-
мічник у розумовій роботі учня із 
ЗПР. Це можна простежити та різних 
етапах засвоєння нового матеріалу.

Перший етап: розумова робота над 
новим матеріалом починається з ува-
ги, яку К.Ушинський назвав «дверима, 
через які проходить все, що входить у 
душу людини із зовнішнього світу».[7] 
Ось чому матеріал, який вивчається в 
початкових класах, має охоплювати 
яскраві образи.

Поступово перший етап перехо-
дить у другий етап розумової роботи – 
уяву. Саме під час роботи над казкою 
учень має можливість оживити матері-
ал, «наповнити його додатковою ін-
формацією», «увійти в нього». Це не-

повний перелік методів ейдетики, що 
згодом допоможуть учням запам’ятати 
інформацію.

Дослідження В.Сухомлинського 
показали, що в періоди великого емо-
ційного піднесення думка дитини стає 
особливо ясною, а запам’ятовування 
відбувається найінтенсивніше. [5] Те-
пер уже другий етап розумової роботи 
над засвоєнням матеріалу переходить 
у третій – запам’ятовування (пам’ять). 
Казка приваблює дитину своєю яскра-
вістю, незвичайністю, зацікавлює ма-
ленького учня зумовлює виникнення 
асоціацій. Під час запам’ятовування 
дитина логічно мислить. Отже, третій 
етап розумової праці вміщує у собі і 
четвертий – мислення.

Таким чином, казка у навчальному 
процесі розвиває дитячу увагу, уяву, 
пам’ять, мислення, які допомагають 
учневі в оволодінні необхідним матері-
алом.

І.Франко у післямові («Байка про 
байку») до збірника казок, адресова-
них насамперед дітворі, особливо 
підкреслював доступність для дитя-
чого сприймання казкових образів, 
мотивів, мови, мови казок, відзначав 
велику впливову силу казки в про-
цесі загального розвитку людини 
вже з перших років її життя. «Оті 
пустенькі сільські байки,  – писав 
І. Франко, – як дрібні, тонкі корінчи-
ки, вкорінюють у наші душі любов до 
рідного слова, його краси, простоти і 
чарівної милозвучності. Тисячі ролей 
у житті здобуде, а тих хвиль, коли 
вам люба мама чи бабуся повідала 
казки, не забудете до смерті». [8]
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З народною казкою молодші шко-
лярі ознайомлюються в дошкільному 
віці, в 1-4 класах для них відкривають 
казку як новий жанр усної народної 
творчості, вчать розпізнавати її серед 
інших творів, визначати її особливості.

Система творчих вправ у роботі 
над казкою, які сприяють розвитку 
зв’язного мовлення молодшого 
школяра має таку будову:

Вправа 1. Дібрати заголовок до каз-
ки. Прокоментувати свій вибір.

Вправа 2. Складання казки за пода-
ним початком, кінцем чи серединою.

Вправа 3. Робота з деформованим 
текстом казки:

а) коли переставлені місцями час-
тини казки;

б) коли переставлені місцями окре-
мі речення;

в) коли слова у реченнях стоять не 
на своїх місцях;

г) коли у казці присутні речення, 
абзаци або слова з інших казок тощо.

Вправа 4. Складання казки за за-
пропонованою ілюстрацією, 
прислів’ям чи запитаннями.

Вправа 5. Інсценізація та екраніза-
ція сюжету казки.

Фантазування, складання казок 
сприяють пізнанню навколишньої дій-
сності і розвитку мовлення. Адже, пе-
ребуваючи під магічним впливом ка-
зок, діти пробують складати свої сю-
жети за аналогією або й власні оригі-
нальні казки.

Серед різноманіття вправ, які спри-
яють розвитку мовлення учнів почат-
кових класів під час роботи над казкою, 
вагоме значення мають детальний та 

стислий переказ казки. У детальному 
переказі учні передають усі моменти, 
які змогли запам’ятати, у викладі збері-
гається специфічні вирази, конструкції, 
звороти, зміст тексту. Такий переказ 
збагачує дитячу лексику, зміцнює 
пам’ять, виробляє навички послідовно-
го викладу. Стислі перекази проводять-
ся з метою навчання дітей коротко, ла-
конічно передавати зміст значного за 
обсягом тексту. Це вимагає від учня 
вміння глибоко осмислювати зміст тво-
ру, визначати найважливіше, щоб ді-
брати з усього матеріалу найголовніше, 
найсуттєвіше, випускаючи малозначу-
щі факти, події другорядні епізоди. Пе-
реказ – необхідний етап розвитку мов-
лення. У сучасні школі широкого вжит-
ку набуває практика використання ви-
біркового переказу ( у нашому 
випадку – вибіркового переказу казки). 
Вибірковий переказ, як і інший види 
переказів,  – засіб розвитку зв’язного 
мовлення учнів та формування комуні-
кативних умінь.

Звичайно, в арсеналі кожного вчи-
теля є багато цікавих і ефективних 
прийомів роботи над розвитком 
зв’язного мовлення. Добираючи їх для 
уроку, слід враховувати підготовку 
учнів, поступовість у розвитку мов-
лення і, головне, показувати перспек-
тиві шляхи подолання труднощів.

Висновки
Таким чином,систематичне вико-

ристання жанрів усної народної твор-
чості в процесі навчання дітей із ЗПР 
сприяє удосконаленню граматичного 
ладу мовлення, підвищенню рівня ви-
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мовної культури, формуванню само-
стійного мислення, підвищенню гра-
мотності, всебічному вихованню дітей, 
збагаченню їхньої мови зразками на-
родної мудрості. Засвоєння на уроках 
української мови та читання в підго-
товчих, 1-4 класах зразків усної народ-
ної творчості сприяє виробленню 
вміння свідомо ставитись до слова, 
послідовно і логічно викладати думку, 
вживати слова у властивому для них 
значенні. З прислів’їв, приказок і казок 
молодший школяр черпає знання про 
норми і правила поведінки, спілкуван-
ня, взаємовідносини і, як наслідок, за-
своює найважливіші етичні правила.
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Перехід на нові показники якості 
освіти  – компетентності, необхідність 
підвищення фахової компетентності 
майбутніх судноводіїв, регламентова-
на міжнародними документами у мор-
ській галузі [1,5] підсилили увагу до 
здійснення міжпредметних зав’язків 
(МПЗ) між предметами природничого 
циклу, загальнотехнічними та фахової 
підготовки.

Реалізація МПЗ обумовлює взаєм-
ну узгодженість навчальних програм 
дисциплін, обумовлену дидактичними 
цілями, системою наук, а також взаєм-
не збагачення та використання спіль-
них методів, прийомів, форм навчан-
ня. Такий підхід дозволяє усунути ду-
блювання матеріалу, сприяє узгодже-
ності в його викладанні, отже 
забезпечує науковість та системність у 
викладанні, розвиток мотивації та ін-
тересу до навчання. Можливості МПЗ, 
як засобу підвищення ефективності 
навчання досліджувались нами і опри-
люднені у публікаціях [2,3,4], де викла-

дені питання про види МПЗ, рівні їх 
реалізації, особливості здійснення у 
процесі навчання фізики. Проте, не-
зважаючи на наявність значної кіль-
кості статей з проблеми МПЗ, пред-
ставлених у працях В.Бермана, В.  Би-
кова, О. Дендеренко. Т.Джежуль, 
О. Доброштан, І.Евграфової, А. Єрьом-
кіна, В.Максімова та ін. приходимо до 
висновку, що проблема підготовки ви-
кладача до реалізації МПЗ між дисци-
плінами науково-природничого і спе-
ціального циклів у вищих морських 
навчальних закладах є недостатньо до-
слідженою.

Одну з причин такого становища 
ми вбачаємо у тому, що викладач, який 
здійснює МПЗ, повинен у повній мірі 
володіти своїм предметом, мати підго-
товку з суміжних дисциплін, володіти 
інформацію щодо методики впрова-
дження, особливостей МПЗ і бути до 
неї підготовлений, повинен здійснити 
роботу щодо підготовки відповідних 
матеріалів, таблиць, програм.
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петентності, міжпредметні зв’язки, фізика, дисципліни загальнотехнічної та 
фахової підготовки судноводіїв.

Keywords: training of teachers, higher maritime educational institutions, 
competencies, interdisciplinary connections, physics, disciplines of general technical 
and professional training of ship drivers.



 75 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.PEDAGOGY.   #5

Під час здійснення МПЗ викладачі 
стикаються з наступними проблема-
ми: низький рівень підготовки студен-
тів з шкільного курсу фізики, відсут-
ність навичок самостійної роботи та 
мотивації до оволодіння знаннями з 
майбутньої професії. Для їх вирішення 
викладач повинен діагностувати та за-
безпечувати студентів матеріалами з 
контролю і корекції знань та вмінь з 
фізики, пропонувати опрацьовувати 
самостійно матеріал (опорні конспек-
ти з розділів та окремих тем, рефера-
тивна робота, презентації, створення 
моделей тощо), спрямовувати діяль-
ність студентів до самоосвіти, дослід-
ництва, професійного спрямування.

Виходячи з вищезазначеного, про-
понуємо алгоритм (послідовність дій) 
реалізації МПЗ між фізикою та дисци-
плінами загальнотехнічної та фахової 
підготовки судноводіїв у вищому мор-
ському навчальному закладі:

Виявити теоретичні основи МПЗ.
Проаналізувати навчальні плани та 

створити таблицю з переліком розділів 
з фізики для визначення найбільш зна-
чущих тем для підготовки майбутньо-
го фахівця морської галузі та встанов-
лення МПЗ.

Створити програму з відповідної 
дисципліни, зокрема фізики, в якій 
прослідковується узгодженість змісту з 
математикою, дисциплінами загально-
технічного блоку («Теоретична механі-
ка», «Прикладна механіка», «Радіотех-
ніка і електроніка з елементами елек-
тротехніки») та блоку фахової підготов-
ки («Навігація та лоція», «Суднові 
енергетичні установки та електрообла-

дання суден», «Теорія та будова судна», 
«Управління судном», «Морехідна 
астрономія», «Метеорологія і океано-
графія»), що будуть викладатися.

До кожного розділу з фізики визна-
чити можливості реалізації МПЗ з за-
гально технічними і фаховими дисци-
плінами на рівнях наукових понять, 
методів навчання та способів дій.

Сформувати тезаурус з відповідної 
дисципліни. Узгодити термінологіч-
ний апарат між фізикою, математикою 
та циклами загальнотехнічних і спеці-
альних дисциплін.

Створити технологію здійснення 
МПЗ між фізикою та вищезазначени-
ми предметами.

Підібрати конкретний навчальний та 
методичний матеріал для реалізації МПЗ.

Розробити критерії оцінювання ре-
зультатів впровадження МПЗ та за-
пропонувати технологію контролю і 
корегування.

Щодо першого пункту, викладачу 
потрібно скласти пам’ятку за такими 
характеристиками МПЗ: 1)  поняття, 
структура, склад МПЗ; 2) види МПЗ; 
3) ознаки, класифікація МПЗ; 4) функ-
ції МПЗ; 5) прийоми та рівні реалізації 
МПЗ.

Щодо 2-го пункту наведемо зразок 
таблиці.

На основі аналізу даних таблиці 
скласти програму з фізики.

Щодо 4-го етапу наводимо приклад 
змісту зв’язків між розділами «Динамі-
ка» (фізика), «Такелажні роботи» 
(«Управління судном») та розділом 
«Теорія механізмів і машин» приклад-
ної механіки. В ході аналізу змісту за-
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значених розділів було встановлено, 
що МПЗ здійснюються: 1) на рівні за-
гальних понять, що включають понят-
тя: блок (гордень); важелі 1-го та 2-го 
роду (шків); поліспаст (талі); похила 
площина; гвинт; черв’ячна передача; 
маса тіла; сила тяги; коефіцієнт тертя 
(о поверхню, блоку); сила тертя; сила 
натягу; вага тіла; сила реакції опору; 
момент сили; плече сили; складання 
сил та рівнодіюча; умови рівноваги 
тіла; центр мас; центр тяжіння тіла; до-
мкрат; навантаження на гак; ККД бло-
ку; 2) на рівні методів навчання – шля-
хом застосування репродуктивних (за-
своєння понять і способів дій) і про-
дуктивних (розв’язання задач, у тому 
числі й професійного спрямування); 3) 
на рівні способів дій: а) метод віртуаль-
них переміщень; б) використання за-
конів динаміки (у т.ч. використання 
рівнянь рівноваги твердого тіла під 

дією довільної плоскої системи тіл). 
в) урахування ККД блоку.

Щодо 5-го пункту наводимо на-
ступний приклад у вигляді таблиці 2.

Для здійснення МПЗ використову-
ємо технологію, запропоновану 
В.Д. Шарко, яка включає етап адапта-
ції (ознайомлення студентів з матеріа-
лом професійного спрямування на рів-
ні життєвого досвіду), когнітивно-ді-
яльнісний етап (накопичення знань і 
вмінь, необхідних для розв’язання 
професійних завдань) та етап профе-
сійного застосування (залучення сту-
дентів до розв’язання задач професій-
ного змісту на заняттях з фізики).

Нами був розроблений методич-
ний матеріал щодо здійснення МПЗ 
між фізикою, дисциплінами загально-
технічної та фахової підготовки, який 
включає теоретичний матеріал до 
лекцій з узгодженням термінології, 

Таблиця 1. 
Зв’язок розділів та тем з фізики та дисциплінами спеціалізації «Судноводіння»

Дисципліни

Ф
ун

д
а

м
е

н
-

та
л

ьн
а

Загальнотех-
нічна Фахової підготовки судноводіїв

Розділи та теми 
з фізики

М
ат

ем
ат

ик
а

Те
ор

ет
ич

на
  

м
ех

ан
іка

П
ри

кл
ад

на
  

м
ех

ан
іка

Ра
ді

от
ех

ні
ка

 і 
ел

ек
-

тр
он

іка
 з

 е
ле

м
ен

та
-

м
и 

ел
ек

тр
от

ех
ні

ки
С

уд
но

ві
 е

не
рг

ет
ич

ні
 

ус
та

но
вк

и 
та

 е
ле

к-
тр

оо
бл

ад
ан

ня
 

су
де

н

Те
ор

ія
 т

а 
бу

до
ва

 
су

дн
а

Уп
ра

вл
ін

ня
 с

уд
но

м
М

ор
ех

ід
на

 а
ст

ро
но

-
м

ія

Н
ав

іга
ці

я 
та

 л
оц

ія

Ел
ек

тр
он

ав
іга

ці
йн

і 
пр

ил
ад

и

М
ет

ео
ро

ло
гія

 і 
ок

е-
ан

ог
ра

ф
ія
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ка.
Тема 1. Кінема-
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ної точки
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правил, законів, необхідних під час 
розв’язування задач професійної 
спрямованості; підібрані задачі фі-
зичного та професійного змісту щодо 
реалізації зазначеної технології. Оці-
нювання таких задач та знання теоре-
тичного матеріалу з дисциплін загаль-
нотехнічної та фахової підготовки 
відбувається згідно до критеріїв рей-
тингової шкали оцінювання, прийня-
тої у Херсонській морській академії.

Зазначена технологія дає змогу під-
вищити мотивацію студентів щодо ви-
вчення фізики, усвідомити практичну 
значущість матеріалу, що вивчається, 
сприяє формуванню необхідних загаль-
них та професійних компетентностей.
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Таблиця 2. 
Основні динамічні характеристики гіроскопа у дисциплінах «Фізика», «Теоретична 
механіка», «Електронавігаційні прилади»

Дисципліни
Кутова швидкість 
обертання гіроскопу, 
прецесії

Момент 
інерції

Момент 
сили Момент імпульсу

Фізика ω, ωп І, J J, M L (момент імпульсу, 
кінетичний момент)

Теоретична 
механіка Ω, ωп J М К (кінетичний 

момент)

Електронавіга-
ційні прилади Ω, ωп J L

H (момент кількості 
руху, кінетичний 
момент)
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Підготовка фахівців у системі ви-
щої освіти вимагає докорінної перебу-
дови, що зумовлено необхідністю інте-
грації нашої країни, освітньої системи 
зокрема, у світове співтовариство. 
Враховуючи це в ході навчання студен-
ти повинні опанувати не тільки наявні 
теоретичні знання, у відповідній нау-
ковій сфері, але й практичні способи 
їхнього застосування, виходячи з ви-
мог конкретної професії. Сказане по-
вною мірою стосується і підготовки 
майбутніх фахових психологів, оскіль-
ки лише володіння найновішими тео-
ретичними знаннями разом із сучас-
ними практичними методиками може 
забезпечити їм належний рівень про-
фесійної майстерності. Виникає по-
треба надати їм необхідну підготовку 
до діяльності в існуючих умовах, що 
вимагає формування їхньої фахової 
компетентності у широкому спектрі 
професійних вимог. До таких потреб 
сьогодення належить і вміння працю-
вати з емоційною сферою особистості; 

що зумовлює актуальність даного до-
слідження.

Мета роботи: висвітлити особли-
вості застосування дослідницького 
підходу до вивчення емоцій у навчаль-
ній роботі зі студентами-психологами.

Проведене дослідження полягало у 
розробці та апробації оптимального 
підходу до ознайомлення студентів з 
емоційною сферою особистості, який 
би дозволив поєднати наявні знання 
про предмет розгляду на певній раціо-
нальній основі. Підхід вимагає здій-
снити виклад доступно й у чіткій ло-
гічній послідовності, виходячи з їхніх 
потреб у таких знаннях, наявного рів-
ня знань і вимог професійної підготов-
ки. У роботі максимально використа-
но наявний досвід викладання, при 
реалізації запропонованого підходу 
ставилося завдання наблизити наукові 
теорії до повсякденного життя кожної 
людини, щоб зробити їх зрозумілими 
для студентів, майбутніх психологів.

Розпочинати вивчення даної теми 

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙ 
У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-
ПСИХОЛОГАМИ

Вінтюк Ю. В.
Кандидат психологічних наук, доцент кафедри Теоретичної та 
практичної психології Національного університету “Львівська 
політехніка”

Ключові слова: підготовка майбутніх фахових психологів, на-
вчальний процес, дослідження емоцій, дослідницький підхід у 

навчальній діяльності, формування фахової компетентності.
Key words: preparation of future professional psychologists, educational process, 

research of emotions, a research approach in the teaching activities, formation of 
professional competence.



 79 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.PEDAGOGY.   #5

доцільно з огляду наявних знань про 
предмет вивчення. Послідовно розгля-
даються питання: сутність і призна-
чення емоцій, їхні прояви, значення в 
житті людини, теорії емоцій, функції 
емоцій та ін. При розгляді відомих те-
орій емоцій варто спробувати з’ясувати 
думку про сильні та слабкі сторони 
кожної з них, можливості їхнього 
практичного застосування тощо. Роз-
глянуто наступні теорії: еволюційна 
теорія (Ч.  Дарвіна), периферійна тео-
рія (У. Джеймса і К. Ланге) і інформа-
ційна теорія (П.  В. Симонова); при 
цьому коротко згадано і про інші.

Після висвітлення цих питань не-
обхідно розповісти про види емоцій, а 
також почути думку студентів із при-
воду відомих спроб створити їхню 
класифікацію. У ході викладу даного 
питання варто розглянути всю мно-
жину можливих емоційних проявів 
(акти, афекти, почуття, настрої, при-
страсті) і навести визначення, комен-
тарі та приклади до кожного з них.

При розгляді наступного питання, 
про базові емоції (за К. Ізардом), необ-
хідно використати наочну демонстра-
цію прояву кожної з них, за допомогою 
мультимедійного проектора. Відповід-
но, на екрані студентам слід показати 
прояви базових емоцій, у різних людей, 
варто також дати студентам завдання 
виділити і назвати характерні ознаки 
кожної (в разі потреби їх також можна 
показати на слайді). Після розгляду ба-
зових емоцій доцільно так само розгля-
нути основні змішані емоції, вказавши, 
з яких базових вони складаються та 
проілюстувавши їхні прояви.

Поступово виклад слід перенести 
на практичні аспекти знань про емоції, 
для цього потрібно розглянути питан-
ня про вплив емоцій на результатив-
ність діяльності; а далі розповісти про 
розвиток емоційної сфери особистос-
ті, зокрема, почуттів, пристрастей та 
їхню роль у житті людини. Доцільно 
також розповісти про теорію емоцій 
П. Екмана, її характерні особливості, а 
також створену на її основі теорію об-
ману і методику його практичного ви-
явлення. Оскільки ця інформація ви-
кликає підвищений інтерес, бажано 
провести дискусію з цього приводу, 
роз’яснити спірні моменти тощо.

На завершення теоретичного ви-
кладу теми необхідно розповісти як 
про проблему цілеспрямованого фор-
мування емоційної сфери, так і роль 
емоцій та почуттів для кожної особи; а 
ще про специфіку її проявів при вико-
нанні різних видів діяльності, профе-
сійної зокрема. Значно більші можли-
вості для реалізації дослідницького 
підходу дає його практична частина; 
майбутнім психологам запропоновано 
низку завдань, поданих у міру зрос-
тання їхньої складності.

1.  Студентам продемонстровано 
зображення різних емоцій, котрі про-
ектувалися на екран за допомогою 
мультимедійного проектора, і які їм 
запропоновано розпізнати. Після 
цього їм запропоновано зображення 
змішаних емоцій, які вони також по-
ступово починають розпізнавати; 
причому завдання такого типу викли-
кають у них чималий інтерес. Потім 
студентам необхідно розповісти про 
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практичні способи використання 
знань про емоції.

2.  Далі в якості завдань студентам 
запропоновано розпізнати емоційні 
прояви, зображені на картинах відо-
мих художників. У процесі виконання 
запропонованих вправ були проаналі-
зовані як зображені ситуації, так і різ-
номанітні емоційні прояви; що також 
викликало у них значний інтерес.

3. Затим, аналогічно до полотен ху-
дожників, на розгляд присутніх запро-
поновано художні фотографії, як кла-
сиків жанру, так і сучасних вітчизня-
них і зарубіжних фотомитців. Після 
здійснення такого аналізу можна при-
ступити до розгляду фіксації та відтво-
рення емоцій людини у музиці.

4. Для демонстрації прояву емоцій у 
музиці студентам запропоновано для 
прослуховування відомі музичні твори. 
В основному вони вірно називали емо-
ційні стани, які відображено у запропо-
нованих мелодіях, в разі необхідності 
їм надавалася необхідна допомога.

5. Далі учасникам дослідження було 
запропоновано подивитися кілька ко-
ротких фрагментів із популярних кі-
нофільмів; студенти не погано справи-
лися і з цим завданням, в кінці було 
надано необхідні коментарі.

6. Після цього запропоновано озна-
йомитися з практичною роботою пси-
холога з емоціями, для чого їм було 
показано одну з серій телевізійного 
серіалу «Обмани мене». Всі цікаві відо-
мості потрібно було законспектувати, 
після чого було влаштовано обгово-
рення побаченого.

7.  Далі студентам було запропо-
новано виконати наступне завдання: 
спостерігати свої емоції протягом 
дня; записати: які емоції і з якого 
приводу довелося переживати, чим 
вони були спричинені, які наслідки 
мали тощо.

Стосовно результату проведеної 
роботи варто відзначити наступне. 
Студентам наочно продемонстровано 
зв’язок знань із даної теми, з реальним 
життям, і повсякденними запитами 
практичної діяльності. Вони не лише 
значно краще зрозуміли поданий мате-
ріал, але й побачили реальні можли-
вості застосування набутих знань у 
повсякденній діяльності фахового 
психолога, в різних аспектах та реаль-
них ситуаціях.

Детальніший виклад результатів 
дослідження наведено у статті [1].

Висновок. Застосування дослід-
ницького підходу до висвітлення да-
ної теми у ході її викладання студен-
там-психологам дозволяє системати-
зувати наявні знання, зробити до-
ступнішими і зрозумілішими, а 
відповідно, сформувати позитивну 
мотивацію до її вивчення та подолати 
низку труднощів, пов’язаних з її опа-
нуванням, що має позитивний вплив 
на процес формування їхньої профе-
сійної компетентності.

Література
1. Вінтюк Ю. В. Дослідження емоцій у на-

вчальній роботі зі студентами-психо-
логами / Ю. В. Вінтюк // Молодий вче-
ний.  – 2018.  – № 3 (55).  – Ч. ІІІ.  – С. 
518-522.
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Снижение качества физкультурно-
го образования в современной школе, 
а также двигательная активность 
младших школьников, отрицательно 
отражается на общем и физическом 
развитии их личности и состоянии 
здоровья.

Физическое развитие учеников 
считается неотъемлемой частью всей 
учебно-воспитательной деятельности 
учебных заведений и занимает суще-
ственное место в подготовке учащихся 
начальных классов. Цели школы и 
учителя очень тесно связаны между 
собой. В наше время физическое раз-
витие ученика стало важным условием 
всестороннего развития. Сюда можно 
отнести  – укрепление здоровья, силу 
воли, приобретение моральных ка-
честв. С начальной школы всё это 

должно реализовываться через препо-
давание физической культуры. Для 
привития данных качеств главное зна-
чение имеет предмет «физическое вос-
питание». Качество преподавания фи-
зической культуры в начальной школе 
очень важно.

Семья и педагогический коллектив 
вносят значительный вклад в физическое 
развитие детей. Но главное место в этом 
воспитательном процессе занимает учи-
тель физической культуры. Для боль-
шинства детей он является единствен-
ным человеком, который способен по-
мочь им повысить мотивацию к заняти-
ям физической культуры [1, с. 136].

Социологический опрос показал 
отсутствие интереса младших школь-
ников к урокам по физической культу-
ре. Это объясняют три фактора:

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У ШКОЛЬНИКОВ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
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– плохие условия в учебном учреж-
дении для преподавания физической 
культуры;

– отрицательное отношение со сто-
роны других педагогов к урокам физ-
культуры;

– влияние родителей на учеников.
Но качество преподавания физ-

культуры снизилось не только по 
данным факторам. Самая главная 
причина  – это огромное множество 
нововведений. Ученики начальных 
классов нуждаются в двигательной 
активности, недостаток которой ска-
зывается на их состоянии здоровья. 
Этим негативным явлениям способ-
ствовали последствия социально-
экономических проблем в стране и 
профилактическая недостаточность 
[2, с. 35].

Уровень физической подготовки 
является основным компонентом здо-
рового образа жизни ребёнка. Для это-
го нужно повышать качество препо-
давания уроков по физкультуре. Эта 
цель может быть достижима с помо-
щью развивающих, оздоровительных 
и воспитательных задач.

Нужно привлекать учащихся в со-
ревновательный и учебный процесс 
для оптимизации уроков по физиче-
ской культуре. Для этого педагог 
должен приготовиться к уроку, вы-
брать методы и приемы и уметь пра-
вильно применять их в своей дея-
тельности. При использовании одно-
го и того же метода обучения для 
всех учебных материалов, ученики 
теряют интерес к занятиям. И чтобы 
повысить уровень обучения, учителя 

по физической культуре должны ис-
пользовать методы в соответствии 
материалу. При комментировании 
учебного материала, учитель должен 
объяснить его и показать на приме-
ре. При определении содержания за-
нятия педагог должен проявлять ин-
терес к двум методическим вопро-
сам. Во-первых, для каждого раздела 
занятия должны быть предусмотре-
ны специальные учебные материалы, 
во-вторых, эти материалы должны 
быть подобраны в соответствии друг 
другу и должны дополнять друг дру-
га. Данные вопросы имеют большое 
значение.

Целесообразность движений, до-
полняющих друг друга, поднимают на-
строение ученика начальных классов и 
способствуют повышению эмоцио-
нального уровня учебной деятельно-
сти. Также, учащиеся выполняют 
сложные движения уверенно. Это вли-
яет на эффективность учебной дея-
тельности [3, с. 251].

Собственная методическая дея-
тельность педагога, его опыт и здоро-
вый образ жизни – также решают мно-
жество проблем по организации физ-
культурно-оздоровительный системе в 
учебном заведении. И все в месте это 
обеспечивает полноценную и здоро-
вую жизнь.

Такая работа позволит обеспечить 
комфортные условия для обучения и 
воспитания младших школьников. 
Ученик задумается над своим отноше-
нием к тому, что ему «хочется», и к 
тому, что «надо», «надо для здоровья», 
а, следовательно, для себя.
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4  сентября 2014  г. Правительство 
РФ утвердило концепцию развития 
дополнительного образования детей. 
Данный документ определяет перспек-
тивы развития одной из важных сфер 
образования в России по программам 
дополнительного образования. Кон-
цепция обращает внимание на миссию 
и необходимости общественного при-
знания ценностного статуса в совре-
менном российском обществе. Разде-
лы Концепции, посвящённые направ-
лениям, этапам и результатам реализа-
ции важны, поскольку они позволяют 
перевести многообразие общетеоре-
тических позиций на понятный язык 
практических действий.

Основные направления развития 
дополнительного образования детей:

1. Обеспечение доступности допол-
нительных общеобразовательных про-
грамм.

2. Расширение спектра дополнитель-
ных общеобразовательных программ.

3. Развитие системы управления ка-
чеством реализации дополнительных 
общеобразовательных программ.

4. Развитие кадрового потенциала 
системы дополнительного образования.

5. Совершенствование финансово-
экономических механизмов развития 
дополнительного образования.

6. Расширение участия негосудар-
ственного сектора в оказании услуг 
дополнительного образования.

7. Модернизация инфраструктуры 
дополнительного образования детей.

8. Развитие неформального и ин-
формативного образования [1, с. 120].

Дополнительное образование вписы-
вается в систему общего и профессио-
нального образования, в сферу образо-
вательно-культурного досуга, сближает 
и дополняет эти системы. Дополнитель-
ное образование является подсистемой 
и может рассматриваться как самостоя-
тельная образовательная система. Оно 
обладает качествами системы: целостно-
стью и единством составляющих ее эле-
ментов. Они имеют определенную связь 
друг с другом. Способность к исследова-
тельской деятельности возникает на ос-
нове знания психолого-педагогических 
основ деятельности, современных мето-
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дов исследования, умения анализиро-
вать практическую работу с детьми и 
научно-литературные источники, а так-
же умения организовывать собствен-
ную экспериментально-поисковую дея-
тельность, обобщать и анализировать её 
результаты. Важно помнить, что иссле-
довательская деятельность не может 
осуществляться ради самой деятельно-
сти. В центре её стоит личность ребёнка 
и поэтому она должна учитывать его 
интересы, способности, потребности и 
быть ориентированной на его педагоги-
ческую помощь. Профессиональная де-
ятельность педагога дополнительного 
образования тесно связано с его миро-
воззренческой позицией.

Необходимым минимумом являет-
ся уважение и неравнодушие к воспи-
таннику и проблемам его развития. 
Признание за ребёнком способности 
направлять собственное развитие со-
ответственно требует обеспечить вос-
питанника объективной возможно-
стью выбирать. Это означает признать 
право воспитанника совершать выбор 
относительно собственных целей и 
предложенных средств [3, c. 211].

Цели и задачи дополнительного об-
разования детей: обеспечение условий 
для самовыражения, саморазвития, са-
мореализации. Для российского обще-
ства важны не только положения и идеи, 
сформулированные в Концепции, но и 
способы их воплощения. Правитель-
ством РФ поручено Министерство об-
разования и науки России совместно с 
Министерством культуры России и Ми-
нистерством спорта России разработать 
в трехмесячный срок план мероприятий 

по реализации Концепции. Это и будет 
та практическая программа действий, 
которая обеспечит предусмотренную 
концепцией модернизацию ДО детей, а 
значит, и вклад в обновление системы 
образования в целом. Осознание сути 
перемен в дополнительном образовании 
на сегодняшний день и определение сво-
его действенного участия в них предпо-
лагает как минимум понимание обосно-
ванной в концепции системы взглядов 
на современное дополнительное образо-
вание. Изучение принятого документа 
становится актуальным для всех педаго-
гических работников и для тех, кому 
небезразличны проблемы личностного 
развития наших детей и их конкуренто-
способности в динамично меняющемся 
мире [2, c. 3].

Таким образом, концепция разви-
тия дополнительного образования де-
тей направлена на достижение целей: 
способствовать общественному при-
знанию ценностного статуса ДО детей; 
разъяснить широкой общественности 
миссию ДО в процессе модернизации 
системы образования в целом; содей-
ствовать реализации государственной 
политики в образовании.
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Амонашвили Шалва Александро-
вич – академик Российской Академии 
Образования, профессор, практик. 
Разработал и реализовал в своей экс-
периментальной школе педагогику 
партнерства, индивидуальный подход, 
оригинальные методы обучению язы-
ку и математике в начальной школе.

Целью представленной работы яв-
ляется исследование и рассмотрение 
основных базовых принципов, мето-
дических приемов технологии, разра-
ботанной Амонашвили Шалвой Алек-
сандровичем.

По своей собственной организо-
ванной форме  – это традиционная 
классно-урочная разработка с компо-
нентами дифференциации и индиви-
дуализации. Основные методы  – объ-
яснительно-иллюстративные, игровые 
с элементами проблемности, творче-
ства. Мировозренческими утвержде-
ниями гуманно-личностной техноло-
гии являются утверждения индивиду-
ального подхода педагогики партнер-
ства, которая трактуется как идея 
единой формирующей деятельности 

детей и взрослых, скрепленной взаи-
мопониманием, проникновением в ду-
ховный мир друг друга, совокупным 
анализом хода и итогов совместной 
работы.

Амонашвили Ш.А. категорически 
выступает против отметок. Взамен ко-
личественной оценки предлагает вы-
сококачественное оценивание: оценка, 
пакет результатов, подготовка самоа-
нализу, самомнение.

На основании анализа итогов своей 
опытной работы Ш.А. Амонашвили 
пришел к осознанию позиции: избегая 
авторитарного давления на детей, не-
прерывного контролирования над его 
действиями, никак не вынуждая и ни-
как не заставляя осуществлять задачи, 
возможно достичь значительно наи-
лучших итогов. Подводя результаты 
совершенного за 4  годы подвижниче-
ского труда, Ш.А. Амонашвили таким 
образом писал о его плодах: «В течение 
долгого времени я «разбавлял» в умах 
и сердцах ребят педагогические “экс-
тракты” человеческих чувств и пере-
живаний, взаимоотношений и любви, 
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понятий и закономерностей, мышле-
ний и суждений. Порой казалось, что 
многие мои усилия бесполезны. Прав-
да, иногда я замечал блеск отдельных 
нравственных кристалликов, кристал-
ликов ума. Но теперь я увидел, как 
каждый мой ребенок вдруг выпрямил-
ся и начал излучать какое-то тепло 
нравственности и ума, как всех их 
вдруг крепко сдружили чувства забот-
ливости, чуткости, взаимопомощи, 
объединили познавательная страсть и 
многосторонние увлечения. И мне ста-
новилось все радостнее и интереснее 
жить и трудиться вместе с ними. В них 
в какой-то степени сложился новый 
тип ученика, стремящегося к сотруд-
ничеству со своим учителем, помогаю-
щего ему в своем же воспитании и об-
учении. Ученик как сотрудник, сорат-
ник, помощник учителя в его педаго-
гическом деле. Мечта! Чего же еще 
другого желать?» [3, c. 162].

Амонашвили Ш.А. подчеркивает 
важность воспитания гуманных 
чувств у ребенка, что объединяет с 
формирование возможности к сопере-
живанию и переживанию в целом.

Средством, что продолжительно 
влияет на ощущения и интеллект ре-
бенка, считается литература. Именно 
на таких уроках должна вестись не-
принужденная беседа о книгах, о по-
ступках людей, о взаимоотношениях 
между ними, о добре и зле.

Амонашвили Ш.А. убежден в том, 
что любой ребенок достоин уважения. 
И автор выражает радость в связи с 
успехами детей. «Спасибо тебе, что 
думал! Ты меня очень порадовал! Дай, 

я пожму твою руку!» – эти слова необ-
ходимо употреблять на уроке. Учите-
лю необходимо проводить увлекатель-
ные, вдохновленные, полные чуткости 
и доброты уроки, для того чтобы каж-
дая минута способствовала взросле-
нию учащегося, именно так считал 
Амонашвили [2, c. 44].

С целью развития самооценки, 
формирования самокритичности, са-
мовоспитания Амонашвили Ш.А. вво-
дит «письменную речь»  – это можно 
назвать как творение, сочинение. Но 
не просто сочинение, а «сочинения, 
способствующие тому, чтобы ребёнок 
через умение письменное смог переда-
вать свои переживания, впечатления, 
познавал свою личность». Принцип, 
которому руководствуется Амонашви-
ли Ш.А: «Личность рождается в борь-
бе с самою собою в процессе самопо-
знания и самоопределения; воспита-
ние и обучение должны быть направ-
лены на то, чтобы направить ребёнка 
на этот путь своего становления и по-
мочь ему одержать победу в этой не-
лёгкой борьбе».

Таким образом, выделим главные 
установки в гуманно-личностной тех-
нологии Амонашвили Ш.А.:

1. Взаимоотношения доброты, со-
чувственности, сопереживания, друж-
бы, взаимопомощи, уважение-основа 
коллективной деятельности педагога и 
ребенка.

2. Уверенность в возможности лю-
бого обучающегося, поощрение ребят.

3. Наслаждаться, радоваться вме-
сте с детьми, демонстрировать заин-
тересованность к их интересам, так-
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же принимать в интерес их идеи, 
мысли [1, c. 42].

Ребёнку, как общественному суще-
ству, характерно стремление к пони-
манию, разговору, самоутверждению, 
самоотдаче. Цель преподавателя–фор-
мировать требование, способствую-
щие всестороннему проявлению этих 
стремлений.

Таким образом, принципы, на ко-
торых основывается подготовка в 
школе Амонашвили Ш.А, весьма не-

сложны, только лишь следует реали-
зовать и признать их за правду, созда-
вать на них собственную преподава-
тельскую активность.
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Воспитание  – это целенаправлен-
ный процесс развития личности.

Семья  – это особая группа лиц, 
которая связана между собой духов-
ными, материальными и кровно-род-
ственными отношениями. Семья 
создаёт у человека понятие дома не 
как помещения, где он живет, а как 
чувства, ощущения, где ждут, любят, 
понимают, защищают. В семье могут 
формироваться все личностные ка-
чества. Семья  – это довольно слож-
ная система взаимоотношений меж-
ду супругами, родителями и детьми 
[1, с.85].

Семья для ребёнка, как дошкольно-
го, так и младшего школьного возрас-
та  – это место рождения и основная 
среда обитания. В семье у него близкие 
люди, которые понимают его и прини-
мают таким, какой он есть.

Семейное воспитание  – это систе-
матическое, целенаправленное воздей-
ствие на ребёнка взрослых членов се-
мьи и семейного уклада.

Семейное воспитание  – это очень 
сложная система. На него влияют на-
следственность и биологическое (при-
родное) здоровье детей и родителей, 

материально-экономическая обеспе-
ченность, социальное положение, 
уклад жизни, количество членов се-
мьи, место проживания, а также отно-
шение к ребёнку. Всё это переплетает-
ся и в каждом случае проявляется по-
разному.

Семейное воспитание эмоциональ-
но по своему характеру, чем другое 
воспитание, потому что «проводни-
ком» является родительская любовь к 
детям, которая вызывает ответные 
чувства детей к родителям.

Главная и общая задача семейного 
воспитания  – это подготовка детей к 
жизни в существующих социальных 
условиях. Более узкая задача семейно-
го воспитания  – это усвоение детьми 
знаний, умений и навыков, которые 
необходимы для формирования лич-
ности в условиях семьи.

Целью семейного воспитания явля-
ется формирование качеств личности, 
которые помогут достойно преодолеть 
трудности и преграды, которые могут 
встретиться на жизненном пути ре-
бёнка.

Счастье детей зависит от семьи, от 
его родителей. Родители  – это первые 
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воспитатели. Они имеют самое сильное 
влияние на детей. Жан Жак Руссо ут-
верждал, что каждый последующий вос-
питатель оказывает на ребёнка меньшее 
влияние, чем предыдущий [2, с.9].

Ребёнок, который недополучил ро-
дительской любви вырастает недобро-
желательным, озлобленным, дерзким, 
неуживчивым в коллективе сверстни-
ков, а иногда даже замкнутым, непри-
каянным, чрезмерно застенчивым. 
Выросший же в атмосфере чрезмерной 
любви, благоговения и почитания ма-
ленький человек рано развивает в себе 
черты эгоизма, изнеженности, избало-
ванности, зазнайства, лицемерия. Если 
в семье нет гармонии чувств, то в та-
ких семьях развитие ребенка осложня-
ется, семейное воспитание становится 
неблагоприятным фактором форми-
рования личности.

Первой и основной задачей родите-
лей является создание у ребёнка уве-
ренности в том, что его любят и о нём 
заботятся. Никогда, ни при каких ус-
ловиях у ребёнка не должно возникать 
сомнений в родительской любви. Са-
мая естественная и необходимая из 
всех обязанностей родителей – это от-
носиться к ребёнку в любом возрасте с 
любовью и внимательностью.

Существенная характеристика диа-
логичного воспитывающего общения 
заключается в установлении равенства 
позиций ребенка и взрослого.

Семья заметно влияет на процессы 
и результаты становления личности и 
именно семье должны уделять перво-
степенное знание правильного воспи-
тательного воздействия.

Методы воспитания детей в семье – 
это пути, при помощи которых осу-
ществляется целенаправленное педа-
гогическое влияние родителей на со-
знание и поведение их детей.

Методы семейного воспитания не-
сут яркий отпечаток личности родите-
лей и неотделимы от них. Сколько ро-
дителей  – столько и разновидностей 
методов.

Основные методы семейного вос-
питания: убеждение (объяснение, вну-
шение, совет), личный пример, поощ-
рение (похвала), наказание (лишение 
удовольствий, отказ от дружбы, теле-
сные наказания).

Контроль за негативными роди-
тельскими оценками ребёнка необ-
ходим ещё потому что весьма часто 
за родительским осуждением стоит 
недовольство собственным поведе-
нием, раздражительность или уста-
лость, которые возникли совсем по 
иным поводам. За негативной оцен-
кой всегда стоит эмоция осуждения 
и гнева. Принятие даёт возмож-
ность проникновения в мир глубо-
ко личностных переживаний детей, 
появление ростков «соучастия 
сердца». Печаль, но не гнев, сочув-
ствие, но не мстительность-именно 
таковы эмоции тех понимающих 
родителей, которые истинно любят 
своих детей [3, с.67].

Таким образом, семейное воспита-
ние играет главную роль в процессе 
развития личности.
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В современной школе важное место 
занимают принципы личностно-ори-
ентированного образования, индиви-
дуального подхода, субъективности в 
обучении, которые потребовали, в 
первую очередь, новых методов обуче-
ния. Сегодня школе нужны такие ме-
тоды обучения, которые:

– формируют активную, самостоя-
тельную позицию учащихся в учении;

– формируют не просто умения, не-
посредственно сопряженные с опытом 
их применения в практической дея-
тельности;

– реализовывают принципы связи 
обучения с реальной жизнью.

Первое место среди таких методов 
принадлежит сегодня методу проек-
тов. В основе данного метода лежит 
идея о направленности учебно-позна-
вательной деятельности школьников 
на результат, который получается при 
решении той или иной практически 
или теоретически значимой задачи. 
У.Х. Килпатрик стал основоположни-
ком метода проектов.

Уильям Херд Килпатрик является 
единомышленником обучения посред-
ством действия, учеником и последо-

вателем Джона Дьюи. Килпатрик от-
вергал традиционную школу, основан-
ную на передаче учащимся готовых 
знаний вне связи с реальными запро-
сами и жизненными потребностями 
детей. У. Килпатрик предлагал строить 
учебный процесс как организацию де-
ятельности ребенка в социальной сре-
де, опирающуюся на обогащение его 
собственного опыта [1, 21]. Педагог 
придавал ведущее место в обучении 
проектной деятельности.

В двадцатые годы прошлого столе-
тия в США в школе Е. Коллингса был 
осуществлен метод проектов У. Килпа-
трика. Данный метод предполагал пла-
нирование учащимися своей деятель-
ности, посредством которой приобре-
тались знания. Материалы для обуче-
ния брались из обыденной жизни. 
Ученики сами выбирали то, что долж-
но было стать содержанием учебной 
деятельности; учитель лишь помогал 
им в этом процессе [5, 9].

В нашу страну метод проектов при-
шел в начале двадцатого века. Под ру-
ководством русского педагога Станис-
лава Теофиловича Шацкого была орга-
низована небольшая группа людей, 
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пытавшихся распространять метод 
проектов среди российских педагогов. 
После революции по личной инициа-
тиве Н.К. Крупской метод достаточно 
широко стал применяться в школах, 
однако не был педагогически осознан 
учителями и очень быстро перешел в 
бригадный метод. Постановлением ЦК 
ВКПБ в 1931 году он был осужден и не 
применялся практически весь совет-
ский период.

Возможности и специфика приме-
нения проектного метода в начальной 
школе раскрываются в работах А.В. 
Бычкова Н.В. Ивановой, Н.Ю. Пахомо-
вой и др. [2; 3; 4]. Метод проектов ори-
ентирован на самостоятельную дея-
тельность учащихся, которую они вы-
полняют в течение определенного от-
резка времени. Этот метод сочетается 
с групповым подходом к обучению. 
Метод проектов всегда предполагает 
решение какой-либо проблемы. А ре-
шение проблемы предусматривает со-
вокупности разнообразных методов и 
средств обучения.

Основные требования к использо-
ванию метода проектов.

1. Наличие значимой в творческом 
плане проблемы, задачи, требующей 
интегрированного знания, исследова-
тельского поиска ее решения.

2. Практическая, теоретическая, 
познавательная значимость предлагае-
мых результатов.

3. Самостоятельная (индивидуаль-
ная, парная, групповая) деятельность 
учащихся.

4. Структурирование содержатель-
ной части проекта.

5. Использование исследователь-
ских методов, предусматривающих 
определенную последовательность 
действий:

• определить проблему и проставить 
задачи исследования;

• определить способы оформления 
конечных результатов, презентаций, 
защиты творческих отчетов, просмо-
тров;

• сбор, классификация и анализ по-
лученных данных;

• подведение итогов, оформление ре-
зультатов;

• выводы, выдвижение новых про-
блем исследования [1, 72].

Метод проектов объединяет раз-
ные виды деятельности, делая процесс 
обучения более занимательным, инте-
ресным и поэтому эффективным. Ме-
тод проектов активно влияет на мыс-
лительную и эмоционально-ценност-
ную сферы детей.
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Українська духовна музика посідає 
особливе місце в історії української 
культури. Осмислення проблем ві-
тчизняної духовної музики на сьогодні 
є важ ливим і актуальним завданням 
українського мистецтвознавства. Нау-
кові дослідження у даній галузі почали 
розвиватися лише за часів української 
незалежності, відтак мають достатньо 
багато прогалин, спричинених пану-
ванням атеїстичних настроїв у СРСР. 
До проблем церковної музичної куль-
тури зверталися вітчизняні науковці: 
Д. Болгарський, І. Бермес, Т. Каплун, А. 
Лащенко, Л. Мороз, С. Осадча, Н. Се-
реда, Н. Соротинська, М. Черепанин, 
О. Шуміліна тощо.

В українському соціокультурному 
просторі духовний хоровий спів існує 
як складова релігійного й мистецького 
буття держави. Споконвічно релігій-
но-духовна культура для всіх прошар-
ків населення є нормою побуту. Релі-
гійні обряди супроводжують людину 
усе її життя – від народження до смер-
ті. Важливі життєві віхи відображені в 
церковних таїнствах хрещення, при-
частя, вінчання, панахиди. Духовний 
хоровий спів  – найбільш розвинена 
галузь православної культури. Він є 
невід’ємною складовою православного 
богослужіння та інших обрядових 

дійств православної церкви. Цей світ 
особливої краси супроводжує життя 
широких верств населення України, є 
для народу сферою високих мораль-
них ідеалів. Доступність православної 
духовної музики кожному, хто прихо-
дить до церкви, надає цій культурі та-
кої важливої риси як демократизм.

Хорове виконавство в храмах у су-
часній Україні вирізняється неодноз-
начністю. Спів в кафедральних соборах 
характеризується урочистістю, кон-
цертністю, яскравістю звучання. Тут, як 
правило, співають великі мішані чоти-
риголосні хори з професійним складом 
півчих, звучать здебільшого компози-
торські партесні твори концертного ха-
рактеру. Виконання даних композицій 
передбачає наявність груп хорових пар-
тій та груп солістів. Акордові вертикалі 
таких хорів охоплюють широкий звуко-
вий діапазон – чотири або п’ять октав 
(за наявності октавістів), в хорових 
партіях часто зустрічаються divisi. Роз-
ташування акордів у єктеніях та гласах 
як правило широке. Це спів православ-
ного святкового благолєпія.

Парафіяльні храми здебільшого ма-
ють невеликі приходи, а відтак не мо-
жуть утримувати великі хори з профе-
сійним складом виконавців. Співають 
тут невеликі хори – скоріше, ансамблі, 

ВИКОНАВСЬКІ АСПЕКТИ ДУХОВНОЇ ХОРОВОЇ 
СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ 
ХХ СТОЛІТТЯ

Карпенко А.П.
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»
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доволі часто жіночі. Звучання хору спо-
кійне, камерне. Піснеспіви головним 
чином обіходні, гласові, або прості роз-
співи, викладені у тісній гармонізації. 
Цей спів має особливу теплоту, заду-
шевність, молитовність. В таких храмах 
часто співає народ, підспівуючи хорові 
наспіви. Це спів молитви, близький по 
духу народному співу.

Спів при монастирях подібний до 
прадавніх співочих традицій: виконав-
ство будується на давніх монастир-
ських розспівах: Києво-Печерського, 
Візантійського, Грецького, Московсько-
го, Соловецького, Ільїнського, Валаам-
ського, Троїце-Сергієвої лаври тощо. 
Співає при монастирях хор послушни-
ків  – чоловічий або жіночий (залежно 
від монастиря), здебільшого у три або 
чотири голоси. У деяких монастирях 
практикується одноголосний знамен-
ний спів, який створює в храмі атмос-
феру відокремленості, споглядальності, 
піднесеності, яку можна порівняти з 
тихим горінням свічки або мерехтін-
ням лампади, яке бере душу в полон та 
відводить від усього земного у світ ду-
ховної радості, молитовного заглиблен-
ня. У великих монастирях є завжди два 
хори, розташовані по обидва боки алта-
ря і співають почергово – це давня тра-
диція антифонного співу. В невеличких 
храмах достатньо одного хору. Але за-
вжди монастирський спів дуже відріз-
няється від іншого церковного співу: це 
спів ні з чим незрівнянної духовної на-
солоди – молитва любові Христової. В. 
Мартинов вважає, що в сучасній півчій 
практиці уставним можна вважати 
лише монастирський спів, який харак-

теризується «як самобутній, оригіналь-
ний й іноді величальний богослужбо-
вий спів» [4, 203].

Друге, не менш розвинене буття 
духовного хорового співу в Україні, 
уособлюється з мистецьким життям 
держави. Адже духовна музика нале-
жить не тільки віруючим, хоча для них 
вона й сповнена особливого смислу і 
значення, а й усім іншим, оскільки є 
великим надбанням і культурним 
спадком народу. Національне духовне 
відродження  – процес, який охопив 
нині всі сфери суспільного буття Укра-
їни. Афіші концертів хорової музики, 
програми концертів хорових колекти-
вів свідчать про посилений інтерес до 
мистецьких цінностей минулого. Роз-
глядаючи сучасні тенденції хорового 
виконавства на межі ХХ– ХХІ ст., А. 
Лащенко наголошує на «бурхливому 
процесі розвитку української духовної 
хорової музики», порівнюючи його із 
«золотою добою української музики 
часів Бортнянського, Березовського, 
Веделя» [3, 9].

Новим, яскравим, резонансним 
явищем у соціокультурній сфері Укра-
їни кінця ХХ – початку ХХІ ст. стають 
фестивалі духовної хорової музики. За 
часів незалежності такі фестивалі про-
водилися майже у всіх регіонах держа-
ви. Найбільш авторитетні з них – «Від 
Різдва до Різдва» в м. Дніпропетров-
ську, «Глас Печерський в м. Києві», 
«Христос Воскресе» в м. Запоріжжя, 
«Глинські дзвони» в м. Глухові. Дані 
духовно-музичні форуми поступово 
перетворюються на масштабні куль-
турно-мистецькі проекти. Їх метою є 
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як відродження православних співо-
чих традицій, так і подолання негатив-
них тенденцій у сфері культури, 
пов’язаних із зниженням інтересу в 
країні до високоякісного академічного 
музичного мистецтва. У фестивалях 
православної духовної музики беруть 
участь професійні, аматорські, церков-
ні, студентські, дитячі хорові колекти-
ви. Чисельний склад учасників та ре-
зонансність заходу позитивно вплива-
ють на популяризацію, розповсюджен-
ня та підвищення інтересу до духовної 
хорової музики в країні.

Духовна музика є одним з доміную-
чих жанрів і на чисельних світських 
хорових фестивалях і конкурсах. Тра-
диційно духовна хорова музика зву-
чить в рамках міжнародних фестива-
лів «Київ Мьюзик Фест», «Золотовер-
хий Київ», «Передзвін» (Івано-Фран-
ківськ), «Кременецькі хорові вечори» 
(Тернопіль) тощо.

Діяльність високопрофесійних хоро-
вих колективів теж відіграють значну 
просвітницьку роль в процесі поширен-
ня духовної музики в в сучасному музич-
ному житті України. Найвідоміші колек-
тиви – Камерний хор «Київ» (М.Гобдич), 
Київський камерний хор «Хрещатик» 
(П.Струць), чоловічий хоровий ансамбль 
«Боян» (Б.Антків), камерний хор «Леген-
да» (І.Циклінський), церковний хор «Ви-
дубичі» (В.Шовкун) та інші.

Та, незважаючи на бурхливий роз-
виток духовної хорової музики, перед 
нами постає безліч нових питань, до 
яких раніше не було звернень, напри-
клад: церковним або нецерковним за 
своєю суттю повинно бути виконання 

духовної музики? Проблема постає у 
визнанні божественного феномена 
церковної музики. У дореволюційній 
країні, де переважна більшість насе-
лення була релігійною, нікому й на 
думку не спадало сперечатися із твер-
дженням О. Нікольського: «Духовна 
музика є царство почуття релігійно-
го». Духовну музику виконували зде-
більшого церковні колективи, звісно, 
що співали її й так звані «народні капе-
ли» і хори різних музичних товариств, 
але вони переважно складалися з лю-
дей, які знали «Закон Божий». У наш 
час говорити про проникнутий релі-
гійним почуттям спів у канонічних 
трактуваннях доводиться рідко, тому 
що більшість хорів, які виконують ду-
ховну музику в концертних залах, на-
лежить до категорії нецерковних. Не-
відповідність рівня підготовки співа-
ків та диригентів канонам, складених 
Отцями церкви, значною мірою впли-
вають на якісний рівень виконання 
церковної музики на естраді. Головна 
проблема полягає в тому, що з часом 
гострота сприйняття притупляється, й 
ми вже не в змозі порівняти музику з 
тим ідеалом, до якого треба прагнути. 
Сьогодні, коли сучасний стиль вико-
нання нашої духовної спадщини ще 
тільки формується, так необхідно за 
допомогою масової інформації поста-
вити питання про нові підходи до під-
готовки диригентів, співаків-хористів, 
до вивчення історії релігії, церковної 
музики в сучасній школі.

Духовна хорова музика знаходить 
яскраве віддзеркалення у творчості су-
часних українських композиторів. Осо-



 97 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT.PEDAGOGY.   #5

бливе місце тут відводимо духовній 
хоровій музиці Лесі Дичко, яка, спира-
ючись на глибинний зв’язок з народно-
пісенними матеріалами у сучасній мов-
но-виразовій інтерпретації, створила 
чотири літургії та цілу низку непере-
січних духовних хорових творів. Ім’я 
композитора Л. Дичко широко знане в 
світі, її творчість належить до найви-
щих надбань сучасної української му-
зики. Духовна музика композитора 
нині звучить поряд з класичними тво-
рами Д. Бортнянського, М. Березов-
ського, А. Веделя та ін. Досліджуючи 
музичну мову хорових творів Л. Дичко 
у своїй кандидатській дисертації, О. 
Письменна зазначає, що «у духовних 
творах, при збереженні в загальному 
канонічних норм побудови циклу, но-
ваторські ідеї композиторки проявля-
ються у привнесенні в жанр елементів з 
інших мистецьких площин: яскрава те-
атралізованість окремих номерів, вве-
дення архаїчно-язичницьких мотивів» 
[5, 11]. Дослідники творчості Лесі Дич-
ко підкреслюють використання кано-
нічного тексту в її церковній музиці, що 
свідчить про прагнення автора до «збе-
реження досвіду українського культо-
вого співу, тісно пов’язаного із націо-
нальним менталітетом, самобутністю 
української історії» [8]. Аналізуючи 
мовно-стильові особливості духовно 
музичної творчості Лесі Дичко, дослід-
ниця приходить до висновку, що на 
творчість композиторки мали вплив 
народнопісенна вокально-хорова куль-
тура України. Використання народно-
пісенних елементів, їх сучасне перео-
смислення, включення новітніх засобів 

музики використані Лесею Дичко в ре-
лігійних творах взаємодоповнюючи 
один одного. Саме це виступає в твор-
чості композиторки як властива їй са-
мобутність. [8]

Важливо відмітити, що Леся Дичко 
в своїй творчості має духовні твори 
для різних хорових складів – дитячий, 
жіночий, змішаний. Це дає змогу до-
торкнутися до її творів сповнених ви-
сокого естетичного одухотворення і 
розуміння божественних молитовних 
сентенцій і професійним колективам і 
навчальним, при цьому осягнути ори-
гінальний новаторський вислів духо-
вної музики Л. Дичко, завдяки чому 
ми маємо певну модернізацію цього 
жанру та його осучаснення.

Одним з найпопулярніших сучасних 
композиторів України нині є Богдана 
Фільц. Її творчість відома далеко за 
межами нашої Батьківщини. Хорові 
твори композиторки користуються ве-
ликою та заслуженою популярністю, 
посідають почесне місце в репертуарах 
провідних хорових колективів України. 
Духовні твори Б. Фільц дістали визна-
ння на міжнародному хоровому фести-
валі «Золотоверхий Київ», на Всеукра-
їнському конкурсі композиторів «Духо-
вні псалми» і на думку вітчизняних 
музикознавців «якісно змінили сучасну 
українську духовну музику, надавши їй 
ліричного, колористичного і водночас 
гостро сучасного імпульсу» [6, 6]. Му-
зична мова богослужбових творів Б. 
Фільц спирається на використання 
фольклорних елементів, відзначається 
багатством гармонічної колористики, 
метроритмічним і тональним розви-
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тком, аріозно-романсовим складом ме-
лодій, що викликає великий інтерес до 
її творів дитячих хорових колективів.

Серед когорти сучасної плеяди 
митців, які звертаються до жанру ду-
ховної музики, вирізняється ім’я Ганни 
Гаврилець. Національна самобутність 
її композиторського обдарування 
сприяла визнанню і популярності її 
творчості серед виконавців і слухачів в 
Україні та за кордоном. Нині духовні 
твори Г. Гаврилець  – це чудові зразки 
новітньої національно-культурної тра-
диції. В духовній хоровій творчості 
вона спирається на творчість вітчиз-
няних класиків цього жанру (Д. Борт-
нянського, М. Березовського, А. Веде-
ля, О. Кошиця, М. Леонтовича, К. Сте-
ценка), поєднуючи ці традиції з новіт-
німи засобами композиторського 
письма. Сакральна творчість компози-
торки відзначається особливою моли-
товністю й одухотвореністю, внутріш-
ньою зосередженістю і сповідальністю.

Зокрема мистецтвознавці відмічають 
самобутній підхід Г.Гаврилець до написан-
ня духовних творів, які грунтуються на 
канонічних текстах та призначені суто для 
концертного виконання. Яскравими зраз-
ками власної інтерпретації творів право-
славної традиції є Хорові псалми на тексти 
з псалтиря царя Давида, які не є цикліч-
ною формою, проте виступають як само-
стійні твори, поєднуючись між собою осо-
бливими внутрішніми зв’язками. Г.Гаври-
лець вміло використовує в своїй творчості 
різні хорові склади: однорідний (чолові-
чий, жіночий) та мішаний, що в повній 
мірі покликане особливістю драматургії 
текстів та образним змістом.[ 9]

Духовна творчість Г.Гаврилець пред-
ставлена і творами католицької тради-
ції, де також використано принцип 
концертності, поєднуючи традиції ми-
нулого і сучасності, доповнюючи давні 
традиційні жанри рисами індивідуаль-
ного композиторського трактування.

Ще одна яскрава постать в царині 
української сучасної духовної музики –
Євген Станкович. Мистецтвознавчі по-
шукачі відмічають надзвичайно широ-
кий діапазон творчих доробків компо-
зитора – симфонії, фольк-опера, балети, 
масштабні вокально-симфонічні компо-
зиції, значна кількість вокальних, ін-
струментальних творів, обробки народ-
них пісень, музика для театру та кіно.

Проте значне місце в його творчос-
ті посідають твори духовної тематики. 
Звернення до пластів релігійної музи-
ки покликало з’явитися до життя ора-
торії, хорові концерти, псалми, які на-
писані і на канонічні тексти і на вірші 
Д.Павличка (Реквієм-Каддиш «Бабин 
Яр», «Панахида за померлими з голо-
ду»). Важливою рисою духовної музи-
ки митця є взаємозв’язок між західною 
та східною духовними традиціями, що, 
за ствердженням дослідників, є наслід-
ком історично існування на теренах 
України православної, римо-католиць-
кої та греко-католицької конфесій. По-
казовим в його творчості є певне осу-
часнення як мелодики духовних тво-
рів, так і оновлення метро ритмічної 
організації (синкопований ритм, по-
єднання тріольності з дуальністю, ме-
тричну перемінність). [10]

Духовний хоровий спів історично є 
найбільш розвиненою галуззю право-
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славної музичної культури України. На 
межі ХХ–ХХІ ст. він набув надзвичай-
но широкого розвитку, ставши чи не 
обов’язковою умовою входження ві-
тчизняних композиторів та хорових 
колективів у сучасний мистецький 
процес. Але нині в соціокультурному 
просторі України активно відроджу-
ються й інші її галузі вітчизняного са-
крального мистецтва, до яких відноси-
мо дзвонарське мистецтво й жанр пра-
вославної авторської духовної пісні.

Церковний дзвін протягом століть 
був невід’ємною частиною життя укра-
їнського народу і в традиційній укра-
їнській культурі сприймався як «голос 
Божий». Як єдиний музичний інстру-
мент української православної церкви, 
дзвін виконує в церковному житті пев-
ні функції: скликає віруючих до служ-
би, висловлює торжество Церкви і Бо-
гослужіння, оповіщає про час най-
більш важливих частин служби. Цей 
вид мистецтва  – скарбниця історії і 
матеріальної культури нашого народу.

Українська духовна музика є своєрід-
ним етичним кодексом, що формує ду-
ховні, піднесені прагнення людини. Вона 
закликає її до вищих ідеалів – по долання 
моральної слабкості, до боротьби та 
протистояння спокусам життя, що по-
стають на шляху до високої мети. Глибо-
ке занурення українських композиторів 
у сферу духовної музики, звернення до 
національних, релігійних і музичних 
першоджерел дозволяє відродити тра-
диції духовного співу, стати музичною 
відповіддю на моральні й естетичні за-
пити сучасного суспільства.
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Актуальність. На сьогоднішній день 
існує багато аспектів екологічного вихо-
вання молодших школярів та пошуку 
шляхів підвищення рівня їхньої еколо-
гічної грамотності. Значний інтерес ста-
новить вивчення можливості опануван-
ня навичок елементарного екологічного 
аналізу і прогнозування, з перспективою 
подальшого розширення і ускладнення 
в старших класах.[2, С.20-25]

Використовуючи різні форми на-
вчально-виховної роботи, кращі вчите-
лі здійснюють екологічне виховання у 
позакласній роботі. Таким чином вони 
досягають того, що екологічна освіта і 

виховання на практиці становлять 
невід’ємну складову частину всієї на-
вчально-виховної діяльності. [4 c.5-7]

Аналіз наукових досліджень і пу-
блікацій.

Проблеми формування екологічної 
культури, а також екологічного вихо-
вання школярів досліджували такі 
вчені-педагоги та вчителі-практики: 
А.  Кузьмінський, О. Іванова, С. Іва-
щенко, О. Варакута, В. Грощенко, 
О.  Ткаченко, О. Химинець, О. Біда, 
К. Ушинський, В. Сухомлинський. Ве-
ликий внесок у природоохоронну ети-
ку внесли сучасні вчені і спеціалісти:

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
В ПРОЦЕСІ ГУРТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Свириденко А. В.
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Мелітопольського державного педагогічного університету  
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Анотація. У статті автором розглядається питання екологічного вихован-
ня учнів початкових класів в процесі гурткової діяльності. Було проаналізовано 
погляди відомих педагогів про виховання дитини засобами природи. Надаються 
авторські практичні рекомендації з питань роботи екологічного гуртка «Світ 
природи» в початковій школі.

Abstract. In the article the author considers the question of ecological education of 
primary school students in the process of sectarian activities. Was analyzed the views of 
famous teachers on the education of the child by means of nature. Provides more practical 
advice on the work of the environmental circle “the natural World” in primary school.
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А. Карлсон, А. Тетиор, Ю. Харгроув, 
В. Сесин, И. Сепанмаа, К. Єрингис.

Мета статті полягає в тому, щоб те-
оретично та практично довести необ-
хідність здійснення екологічного ви-
ховання у молодших школярів та фор-
мування екологічної культури під час 
гурткової роботи.

Виклад основного матеріалу. Мо-
лодший шкільний вік сприятливий 
для розвитку в учнів основ екологічної 
культури. Створення гуртка «Світ 
природи» на базі початкової школи дає 
змогу сформувати пізнавальний по-
тенціал екологічних знань: любов до 
рідного краю; бережливе та відпові-
дальне ставлення до природи як осно-
ви нашого життя; розвивати кругозір 
дітей [1, с.40].

Починаючи з першого класу, діти 
відвідують гурток. Перед учителем по-
стає важливе завдання  – виховувати 
гуманне ставлення до всього живого. 
Виникає питання про недоцільність по-
ділу тварин на корисних і шкідливих. З 
перших занять діти повинні розуміти, 
що у природі все взаємопов’язане і 
якщо зникає один вид тварин  – гине і 
залежний від нього.

Як же дитині перебороти непри-
язнь, страх до деяких тварин? Треба їх 
зацікавити. Наприклад:

• Для чого павуку сітка-павутина?
• Яку користь приносять ці тварини?

Підвищенню пізнавальної актив-
ності першокласників служать також 
дидактичні ігри, наприклад: «Спитай 
у листочка – що за дерево?», «Осінь у 
кольорах» – малювання після прогу-
лянок, виставка «Природа і фанта-

зія», ігри-мандрівки, природничі ві-
кторини.

Використовуючи між предметні 
зв’язки, можна запропонувати завдан-
ня «Невидимі ниточки».

• Проаналізуй, що було б з лісом, 
якби не стало: дубів, ялинок, білок, 
дятла.

Велику роль у вихованні відпові-
дального ставлення до природи віді-
грають ігри і спеціальні педагогічні 
ситуації, що наповнені екологічним 
змістом. Вони мають важливе значен-
ня для першокласників як засіб психо-
логічної підготовки до майбутніх жит-
тєвих ситуацій:

• Чи доцільно взяти собаку або кіш-
ку, якщо немає умов для їх утримання, 
адже це не іграшка?

• Чи треба ловити комах?
• Чи є у вас вдома друзі – звірі, птахи?
• Що означає «дружити?» (жаліти!)
• Чи можна піймати їжака і принести 

його додому? Піймати білочку і поса-
дити у клітку?

(Це не дружба, адже у неволі пога-
но. Як би гарно ви не піклувалися  – 
тварини у неволі можуть померти і ви 
будете у цьому винуватцями).

• Не можна говорити «Я люблю ліс» і 
ламати гілки, «Я люблю тварин»  – і 
стріляти з рогатки у птахів.

• Чи задумувався ти над тим, що лю-
дина, зриваючи гарну квітку – робить 
біднішою свою Батьківщину?

Важливо заохочувати учнів першо-
го класу до практичних завдань, 
пов’язаних з природою, як-то:

• робота на пришкільній ділянці;
• догляд за кімнатними рослинами;
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• догляд за акваріумом;
• виготовлення годівниць для птахів.
З другого по четвертий клас почат-

кової школи продовжуємо свою робо-
ту за такими напрямами: гра-подорож 
«Ця цікава планета  – Земля», «Сте-
жинками рідного краю», дослідницька 
діяльність, лекторська група, банк ма-
теріалів «Природа і ми», участь у Всеу-
країнських конкурсах «Бджілка», «Ко-
лосок». Всі учні початкової школи і 
класні керівники беруть активну 
участь у будь-якому заході екологічно-
го напряму. Майже кожен учень має 
домашнього улюбленця.

Робота гуртка починається з плану-
вання його роботи. Для цього прово-
диться анкетування як з гуртківцями, 
так і по класах, що з’ясувати запити 
дітей, їх життєвий досвід. Тоді участь 
дітей у роботі стає творчою, бажаною, 
цікавою для кожного. Гра  – подорож 
«Ця цікава планета – Земля» дає змогу 
пізнати природу на планеті, різнома-
нітність флори і фауни на різних кон-
тинентах. Екскурсії « Стежинками рід-
ного краю» приводять дітей у ліс, 
парк,на річку.

Також цікаві походи разом з бать-
ками «Клуб вихідного дня». Під час 
екскурсій діти спостерігають за при-
родним середовищем і довкіллям. Ми-
луються птахами, комахами, рослин-
ністю. Бачать вплив людини на еколо-
гію і роблять певні висновки. Дорослі і 
класні керівники вчать запобігати не-
гативним впливам, ознайомлюють з 
традиціями українського народу. До-
слідницька діяльність сприяє розумін-
ню зв’язків у природі. Діти вирощують 

рослини взимку вдома на 
підвіконні,влітку на ділянках, і пере-
конуються, що сонячне світло  – це 
природне явище, але без догляду за 
рослинами людям не обійтися.

Велике значення мають лікарські 
рослини, але люди інколи їх збирають 
необережно. Тому багато з них занесе-
ні до Червоної книги України. Коли 
вирушаємо на екскурсію, обговорює-
мо правила поведінки у природі: обе-
режно ставитися до всього, що на-
вкруги, не руйнувати гнізда і мураш-
ники, не запалювати багаття, не засмі-
чувати навколишнє середовище.

Пояснюємо дітям, що необхідно 
примножувати природні багатства: са-
дити дерева, кущі, квіти, допомагати 
птахам, піклуватися про домашніх і 
диких тварин. Проводимо акцію «До-
поможемо зимуючим птахам», «Поса-
димо деревце своїми руками», «Озеле-
нення класної кімнати», учні ведуть 
щоденники добрих справ, відвідують 
заповідник «Асканія-Нова», побували 
у зоопарку міста Бердянськ.

Пошукова робота сприяє розвитку 
кожної дитини. Діти співпрацюють з 
міською і шкільною бібліотеками, від-
відують краєзнавчий музей у місті Ме-
літополі, науково-дослідну станцію 
Мелітопольського педуніверситета. 
Діти дізнаються про цікаві факти з 
життя тварин, птахів. Досліджують 
природні явища: як утворюється пів-
нічне сяйво, виникає грім і блискавка, 
як народжується місяць, чому зміню-
ються пори року.

Лекторська група, яку ще назива-
ють агітбригадою, відвідує майже ко-
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жен клас на годинах спілкування. Роз-
повідають про народні символи, озна-
йомлюють з піснями, віршами, 
прислів’ями, звичаями і традиціями, 
пов’язаними з малюнками, легендами і 
віршами про птахів України.

Проводиться виставка малюнків 
«Птахи прилетіли», фотовиставка 
«Мої домашні улюбленці», конкурс 
творів «Ми відповідальні за тих, кого 
приручили», «Збережемо природу рід-
ного краю». Напередодні Нового року 
відбувається виставка «Букет замість 
ялинки». Для четвертих класів прово-
диться свято «Щедра осінь», конкурси 
«Знавці природи», вікторини. Все це 
сприяє поглибленню знань, формує 
вміння спостерігати, аналізувати, зі-
ставляти, робити висновки. Діти розу-
міють, що сучасна екологічна ситуація 
потребує дбайливого ставлення до 
природи.

Виставка малюнків «Природа очима 
дітей» засвідчила, що учні розуміють: 
природа – одвічне джерело краси жит-
тя. З радістю вони розповідають, як 
прилітають пташки до годівниць, як 
підгодовують бездомних кішок і собак.

А з творів дітей можна дізнатися, 
що вони мріють створити притулки 
для тварин, щоб врятувати їх від холо-
ду і голоду. Загалом, вибір тем творів 
великий. Наприклад,

* напиши про свої добрі вчинки на 
прогулянці; що на твою думку зробле-
но неправильно, або було зайвим з 
твого боку;

* склади оповідання або намалюй 
плакат, який ознайомить з правилами 
поведінки у парку, лісі, гаю:

– коли побачиш мурашник;
– коли знайдеш пташине гніздо;
– коли побачиш гарну квітку і за-

хочеш зірвати її;
– коли зустрінеш маленьких лісо-

вих тварин (зайченят, їжаченят і т.д.);
– коли побачиш понівечені дерева 

та кущі.
Важливим засобом розвитку дійо-

вого ставлення учнів до природи є 
критичне мислення. Тому в процесі 
гурткової діяльності важливо вико-
ристовувати спонукальні прийоми, що 
забезпечують розвиток інтересу до по-
шуку рішень, допитливості.

• Як ти розумієш природну рівновагу?
• Чи зможуть люди прожити без при-

роди?
• Чи може штучне замінити природнє?
• Доповни речення: Людина не може 

жити без природи, тому що… вона…
Людина не поряд з природою, а в 

середині її. Взаємозв’язки настільки 
проникаючі, що забруднення повітря і 
води, знищення тварин на полюванні, 
збір дикоростучої флори призводить 
до загибелі риби, до зменшення кіль-
кості птахів, ерозії грунтів…

Чи бачив ти, як навесні плачуть бе-
рези?

Що треба робити, щоб припинити 
знищення березових лісів?

Який малюнок ти намалював би 
(плакат-звернення), щоб захистити де-
рева?

Висновки та перспективи подаль-
шого наукового пошуку. Молодший 
шкільний вік  – відповідальний період 
життя людини, оскільки саме тут закла-
даються основи правильного ставлення 
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до навколишнього світу. Ми вважаємо, 
що екологічне виховання  – найважли-
віше в наш час. Учні, які отримали пев-
ні екологічні уявлення під час гурткової 
діяльності, будуть дбайливо ставитися 
до природи. У  майбутньому це може 
вплинути на оздоровлення екологічної 
обстановки в нашому краї і в країні.
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Вступ. Кардинальні зміни, що від-
буваються в Україні на початку     XXI 
століття не оминули й освіту, яка фор-
мує у школярів нового покоління зна-
ння, уміння та сучасне мислення, 
сприяє утвердженню європейських 
цінностей. Приймаються нові закони 
та програми діяльності Уряду України 
щодо реформування загальної серед-
ньої освіти до 2029 року, зокрема кон-
цепція «Нової української школи», яка 
корелюється не лише з кращими світо-
вими практиками, а й потребами між-
народного ринку праці, які були озву-
чені на World Economic Forum  в 2016 
році. Оскільки нова українська школа, 
як зазначила міністр освіти і науки 
України Л. Гриневич, має «перейти від 
школи знань до школи компетентнос-
тей, а це означає, що ми повинні  вио-
кремити необхідне ядро знань і навчи-
ти дітей реально з цими знаннями 
працювати» [5, 13]. Впроваджуються 
нові методи та концепції навчання, 
тому ключовим завданням для почат-
кової освіти є не тільки накопичення 
учнем початкової школи інформації, а 
й засвоєння ним інтелектуальних тех-

нік, які є складовими культури й 
невід’ємною частиною змісту освіти.  З 
метою підвищення якості навчання 
учнів в найрозвинутіших країнах світу 
здійснюють інтенсивне впровадження 
інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) у навчальний процес всіх 
його ланок освіти, бо саме ІКТ та різ-
номанітні інтерактивні технології на-
вчання сприяють глибшому  засвоєн-
ню нових знань, умінь та навичок. 
Тому їх застосування  є доцільним та 
необхідним на уроках математики, зо-
крема і в початковій школі. Впрова-
дження ІКТ в освітнє середовище по-
чаткової школи є ефективним засобом 
формування ключових компетентнос-
тей учнів, бо саме ІКТ дозволяють роз-
робляти й застосовувати принципово 
нові засоби інформаційної взаємодії 
між учнями та вчителем для підвищен-
ня якості знань з математики  учнів 
початкової школи.

На основі аналізу психолого-педа-
гогічної літератури виявлено, що в 
Україні приділяється належна увага 
дослідженню проблеми застосування 
в освітньому процесі ВНЗ інформацій-

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Руденко Ніна Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, викладач математики та методики викладання 
математики Університетського коледжу  
Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ
Широков Денис Леонідович,
студент ІІІ курсу Університетського коледжу  
Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ
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но-комунікаційних технологій (ІКТ). 
Актуальні аспекти означеної проблеми 
висвітлено у працях  В. Бикова,

М.Жалдака, Н. Морзе, О. Співаков-
ського та ін. Проте дослідження про-
блеми використання ІКТ на уроках 
математики в початковій школі про-
водилися фрагментарно, що обґрунто-
вує актуальність їх здійснення з ураху-
ванням сучасних викликів інформа-
ційного суспільства. 

Саме тому метою цієї статті є об-
ґрунтування застосування ІКТ на уро-
ках математики в початковій школі та 
умовна класифікація мультимедійних 
засобів, які необхідно застосовувати 
на них, що стане можливим за допо-
мого таких завдань: обґрунтувати не-

обхідність застосування ІКТ техноло-
гій навчання на уроках математики в 
початковій школі; відібрати такі  муль-
тимедійні ресурси, завдяки яким най-
більше проявиться розвивальна функ-
ція математики в початковій школі. 

Виклад основного матеріалу. За-
гально відомо, що «математика як на-
ука поєднує  абстрактні та загальні 
знання, які використовуються у всіх 
галузях знань, вона є унікальним ін-
струментом формування інтелекту-
ального потенціалу особистості» [4, 
42].  Основним завданням математики 
є створення математичних моделей ре-
альних ситуацій. Тому головним за-
вданням навчання математики в по-
чатковій школі  є розвиток пізнаваль-

Табл. 1.  
Класифікація мультимедійних  ресурсів 

Види класифікації Ресурс, який рекомендуємо застосовувати

Суто інформаційні:
довідники формул;

засоби для створення 
інфографіки;
редактори карт знань

Mathcad; Mathemstica; Maple; MATLAB; HohliBuilder (http://
charts.hohli.com/); Сreately (http://creately.com/) ; 
Infogr (http://infogr.am/) ;  GoogleCharts (https://developers.
google.com/chart/);
FreeMind; FreeMindMap―Freeware (http://www.edrawsoft.
com/freemind.php);
XMind(http://www.xmind.net/);
Realtimeboard (https://realtimeboard.com); 
Mapul  (https://www.mapul.com/);
Bubbl (https://bubbl.us/) .

Інформаційно-
навчальні 
― презентація даних

Офісний редактор (MicrosoftPowerPoint), онлайн-редактори 
(Prezi (http://prezi.com);  Thinkfree (http://www.thinkfree.com/
main.jsp ));
Futureschool (https://www.futureschool.com/countries/);
Study (https://study.com/academy/popular/free―online―
high―school―math―courses.html );
Formula  (http://formula.co.ua/uk/games);
Vchy (https://vchy.com.ua/matematika).

Художньо―
ілюстративні та ігрові 

Мультимедійна теорія для сучасних школярів –(https://
www.youtube.com/channel/UCAu_hCCOp_LvqYluOe8wolg);P
ustunchik(https://pustunchik.ua/ua/online―school/
math);Smarttech(http://smarttech.ru/notebook_family.
html);Desmos (https://www.desmos.com/?ref=edshelf);
Topmarks (https://www.topmarks.co.uk/maths―
games/7―11―years/ordering―and―sequencing―numbers); 
Futureschool
(https://www.futureschool.com/elearning―videos/).
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них здібностей учнів. Застосування 
інтерактивних технологій з ІКТ, зокре-
ма з мультимедійними технологіями, 
сприяє кращому розумінню матема-
тичного матеріалу й глибокому засво-
єнню знань. 

Обґрунтуємо основні дефініції на-
шої статті, а саме ІКТ, зокрема мульти-
медійні засоби, інтерактивні техноло-
гії та відберемо ті методи й технології, 
які необхідно застосовувати на уроках 
математики в початковій школі. 

Інформаційно-комунікаційні тех-
нології (ІКТ) – це сукупність методів і 
технічних засобів збирання, організа-
ції, зберігання, опрацювання, переда-
вання та подання інформації, яка роз-
ширює знання людей і розвиває їх 
можливості щодо керування технічни-
ми й соціальними проблемами [1]. На 
нашу думку, актуальність використан-
ня ІКТ на уроках математики полягає у 
перетворенні   процесу навчання у 
більш цікавий та ігровий, а сам урок 
математики зробити значно продук-
тивнішим.

На думку сучасних вчених «завдяки 
використанню інформаційних техно-
логій ми сприяємо зміцненню передачі 
навчального матеріалу під час уроку за 
допомогою розроблених мультимедій-
них засобів» [4]. Тому ефективним ін-
струментом, який набуває широкого 
використання у коп’ютерно орієнтова-
ній початковій школі стають мульти-
медійні засоби, які не замінять вчите-
ля, вони сприятимуть удосконаленню 
та урізноманітненню діяльності педа-
гога, тим самим підвищують  якість 
освітнього процесу. 

Сучасні освітні мультимедійні про-
дукти мають багатомірне використан-
ня: з довідниковою, навчальною та до-
звільною метою одночасно.

Тому з певною часткою умовності і 
працюючи  в межах певної галузі 
знань, математики,  та враховуючи 
специфіку початкової школи викорис-
таємо класифікацію, що пропонує І. 
Штельмах  (табл.1) [3,  36].

Початкове навчання математики 
визначає цілий ряд завдань. Одним з 
яких є формування міцних обчислю-
вальних навичок.  Розглянемо деякі 
програмні ресурси, такі як Програма-
тренажер з математики «Мудра Сова» 
та міжнародна онлайн-платформа Вчи.
юа (https://vchy.com.ua/).

 Програма-тренажер з математики 
«Мудра Сова» зі звуковим супроводом 
застосовується для розвитку навичок 
усного рахунку на етапі закріплення і 
контролю знань. Це програмне забез-
печення дозволяє вирішити одночасно 
кілька завдань: оптимізувати навчаль-
ну діяльність, забезпечити емоційність 
і цікавість до нового навчального ма-
теріалу, урізноманітнити його подачу.

Вчителю початкових класів на кож-
ному уроці доводиться вдаватися до 
організації усних вправ. Така форма  
завдань передбачає виконання великої 
кількості записів на дошці. 

Набагато зручніше, коли вони вже є 
та заздалегідь підготовлені в комп’ютері 
за допомогою вищезгаданого програм-
ного забезпечення. У першому класі 
переважає ігрова діяльність, тому цей 
тренажер дозволяє зробити урок ціка-
вим (рис. 3).  Усе це створює сприятли-
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вий фон для досягнення учнями ситуа-
ції успіху, що в свою чергу позитивно 
вплине на навчальну діяльність та 
якість навчання, оскільки більшість 

учнів відмінно засвоять таблицю дода-
вання та віднімання.

Останнім часом в Україні з’явилася 
нова  міжнародна онлайн - платформа 

Рис. 1. Реєстраційна сторінка сайту Вчи.
юа 

Рис. 2. Особистий кабінет вчителя з учнями

Рис. 3. Вправа обчислювальних навичок 
з  програми―тренажера «Мудра Сова»
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для учнів початкової школи https://
vchy.com.ua/ (рис. 1), на основі якої 
вони вивчають математику в інтерак-
тивній формі. Ця онлайн-платформа 
містить в собі 1000 завдань з усіх тем 
математики початкової школи, що 
розроблені професійними методиста-
ми та відповідають навчальним про-
грамам. Початковий курс математики 
розкладений на взаємопов’язані ін-
терактивні завдання, що дозволяють 
будувати індивідуальну освітню тра-
єкторію для кожного з учня.

  Основним кредом Вчи.юа є особис-
тий підхід до кожного,  оскільки на-
вчальна платформа відстежує успіхи 
кожного учня, тому хто опановує отри-
мує індивідуальні завдання, які сприя-
ють поліпшенню саме його знань.

Вчитель зареєструвавшись на цій на-
вчальній платформі, має можливість 
отримати власний кабінет, до якого може 
додавати учнів свого класу, таким чином 
працювати з ними онлайн (рис. 2). Моде-
ратор, що користується платформою 
Вчи.юа, має можливість зробити свій 
урок більш яскравим, оскільки учні мо-
жуть користуватись своїми планшетами 
й смартфонами. Після того як вчитель 
додав учнів до онлайн-групи,  він може як 
працювати з ними на цій платформі 
онлайн на уроці, так і задавати домашнє 
завдання теж онлайн. Вчи.юа надає мож-
ливість формувати домашні завдання 
для всього класу або індивідуально для 
кожного учня.

Після виконання завдання учнями 
вчитель має можливість відстежувати 
успіхи кожного або всього класу. За 
допомогою статистики дізнається, з 

ким необхідно опрацювати теми в 
індивідуальному порядку. 

Висновок.  Застосуванням вчите-
лем початкової школи на уроках мате-
матики  інформаційно-комунікацій-
них технологій навчання дозволяє 
ефективно та доступно відзначити но-
визну навчального матеріалу,  проде-
монструвати зв’язок навчального ма-
теріалу з історичними фактами, навес-
ти практичні приклади застосування 
знань з математики, здійснювати впро-
вадження проблемного та евристично-
го навчання. Використання ІКТ на 
уроках математики сприяє підвищен-
ню інтересу учнів до предмета в ціло-
му та окремих тем початкової школи. 
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Актуальність проблеми розвитку на-
вичок спілкування у дітей дошкільного 
віку з розладами аутичного спектру обу-
мовлена необхідністю соціальної адапта-
ції дітей з цим захворюванням, яка від-
бувається через спілкування з однолітка-
ми та дорослими.

Вивченню різних аспектів даного пи-
тання присвячені роботи зарубіжних та 
вітчизняних науковців: Н. Жукова, К. 
Лебединська, О. Мастюкова, С. Морозов, 
Т. Морозова, Т. Філічева, М. Шеремет, 
Д. Шульженко

Метою даної статті є визначення шля-
хів розвитку навичок спілкування у дітей 
дошкільного віку з розладами аутичного 
спектру.

Аутизм  – це комплексне порушення 
розвитку, для якого властиві різноманітні 
прояви, що відзначаються з раннього 
віку і мають сталий перебіг. Зазвичай, вже 
до трирічного віку стають помітними не-
врологічні розлади, що впливають на ко-
мунікативні здібності дитини, здатність 
розуміти мовлення, гратися та спілкува-
тися з іншими. Зокрема Т. Скрипник за-
значає, що для визначення аутизму, по-
трібна наявність характерної тріади: вади 

соціальної взаємодії; порушеність взаєм-
ної комунікації; обмеженість інтересів і 
повторюваність поведінки [3].

Як зазначає Т. Куценко такий стан 
суттєво позначається на розвитку вер-
бальної та невербальної комунікації, со-
ціальної діяльності та на навчанні дити-
ни. Інші характеристики, які часто асоці-
юються з аутизмом – це повторювані дії, 
стереотипні рухи, супротив змінам у на-
вколишньому середовищі, повсякденним 
змінам, незвичайні реакції на сенсорний 
досвід [1].

С. Морозов зазначає, що діти з аутиз-
мом мають значні труднощі в розумінні 
мовлення, особливо це стосується склад-
ної побудови запитань. Також типовим є 
неможливість розпочинати й підтриму-
вати діалог, підтримувати тему розмови, 
зважати на зворотну реакцію співбесід-
ника. Відмінною рисою мовлення при 
аутизмі є ехолалії. Спектр порушень ко-
мунікації та мовлення при аутизмі дуже 
широкий, проте найбільш характерними 
є порушення соціального аспекту [2].

Розвиток комунікативно-мовленнєвих 
навичок – надзвичайно складний процес, 
що розпочинається ще у немовлят та 

РОЗВИТОК НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ У ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО 
СПЕКТРУ

Резніченко А. В.
студентка 1-го курсу магістратури  
Запорізький національний університет

Ключові слова: спілкування, аутизм, мовлення, соціальні навички. 
Keywords: communication, autism, speech, social skills.
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впливає на становлення багатьох інших 
функцій дитини і є запорукою успішності 
в засвоєнні академічних знань пізніше.

Провідною діяльністю у дошкільному 
віці є гра, тому розвиток навичок спілку-
вання дітей з аутизмом може здійснюва-
тись через ігрову діяльність. Зокрема 
спілкування з дорослими може відбува-
тися через застосування так званих аль-
тернативних засобів комунікації. Розгля-
немо дані техніки більш детально.

Розвиток ігрової поведінки дітей з ау-
тизмом є важливою основою їх включен-
ня до соціальної взаємодії, коли дитина 
навчається сприймати інших людей, реа-
гувати на інструкції, узгоджувати власні 
дії з діями дорослого та дітей, очікувати 
власної черги, допомагати та отримувати 
допомогу, приймати на себе певні ролі.

Особливо важливою групою ігор при 
розладах аутичного спектру є комуніка-
тивні ігри – це ігри, основним завданням 
яких є включення дітей у міжособистісні 
відносини, розвиток соціальних навичок 
їх поведінки і створення умов для вільно-
го та природного прояву індивідуальних 
якостей дитини у групі. Т. Куценко поді-
лила комунікативні ігри в залежності від 
функцій, які вони виконують під час ди-
наміки дитячого спілкування, на: так-
тильні ігри, коли діти торкаються один 
одного, тримаються за руки; ігри-плас-
тичні діалоги у парах, спрямовані на роз-
виток невербального спілкування; рит-
мо-інтонаційні ігри з іменами – тренінги, 
які спонукають реагувати на власне ім’я, 
що є вкрай важливим для дітей з РАС; 
ігри-пластичні імпровізації, які розвива-
ють уяву та емоційно виразні рухи. У ко-
мунікативних іграх кожній дитині приді-

ляється увага усіх дітей. Ці ігри дозволя-
ють не тільки побачити себе зі сторони, 
але й відчути власну значимість у колек-
тиві. Звучання власного імені (у іграх з 
іменами) з вуст оточуючих викликає по-
зитивні емоції і налаштовує на доброзич-
ливі відносини з іншими дітьми [1].

Для розвитку навичок спілкування з 
дорослими застосовуються так звані аль-
тернативні засоби комунікації, які засно-
вані на взаємодії через зображення, жес-
ти тощо. Система спілкування за допо-
могою обміну картинок полягає у тому, 
що попередньо роблять фотографії або 
малюнки найнеобхідніших предметів по-
буту дитини, а тоді у відповідний момент 
дитині пропонують вибрати картку й од-
разу ж дають те, що вона вибрала. Це су-
проводжується також вербальним нази-
ванням предмета. З часом кількість кар-
тинок може збільшуватися, та в міру того, 
як розвиватиметься мова, поступово пе-
реходять до вербальних взаємодій [2].

Таким чином, розвиток навичок 
спілкування у дітей дошкільного віку з 
розладами аутичного спектру можна 
здійснювати за допомогою викорис-
тання альтернативних засобів комуні-
кації (зображення) та за допомогою 
організації ігрової діяльності у групі 
дітей дошкільного віку.
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Ще давньогрецькі вчені Сократ, 
Платон, Аристотель обґрунтували зна-
чимість добровільного, активного і са-
мостійного оволодіння дитиною зна-
ннями. У своїх судженнях вони вихо-
дили з того, що розвиток мислення 
людини може успішно протікати тіль-
ки в процесі самостійної діяльності, а 
вдосконалення особистості і розвиток 
її здібностей  – шляхом самопізнання. 
Навчання дитини самостійності, ви-
ховання в ній вдумливої, критично 
мислячої людини також знайшло своє 
відображення у висловлюваннях 
Ф. Рабле, М. Монтеня, Т. Мора, А. Діс-
терверга.

Самостійна робота у ВНЗ передба-
чає поетапне засвоєння нового матері-
алу, його закріплення, застосування на 
практиці, повторення матеріалу. Ефек-
тивність самостійної роботи залежить 
від її організації, змісту, взаємозв’язку 
та характеру завдань у даному виду 
самостійної роботи і авжеж результа-
тів її виконання.

Характерними рисами самостійної 
роботи у сучасних навчальних закла-
дах є наступні:

1) в кожній конкретній ситуації са-
мостійна робота відповідає кожній 
конкретній задачі і цілі;

2) самостійна робота формує у сту-
дента на кожному етапі його руху від 

незнання до знання необхідний рівень 
знань, умінь і навичок і передбачає 
просування від нижчих до вищих рів-
нів розумової діяльності;

3) самостійна робота виробляє пси-
хологічну установку на самостійне 
систематичне отримання знань, вмін-
ня орієнтуватися в потоці інформації;

4) самостійна робота є   знаряддям 
педагогічного керівництва в управлінні 
пізнавальною діяльністю студентів [2,1].

Самостійна робота студентів має 
дві вагомі основи:

1)  самостійність  – здатність люди-
ни виконувати певні дії чи цілий комп-
лекс дій без безпосередньої допомоги з 
боку іншої людини чи технічних засо-
бів, що її замінюють, керуючись лише 
власним досвідом. Самостійність сту-
дента в здобутті знань є доволі непро-
стим утворенням і передбачає оволо-
діння ним складними вміннями й на-
вичками: а) бачити сенс і мету на-
вчальної роботи, бути мотивованим на 
здобуття загальноосвітніх і професій-
них знань та вмінь; б) наукової органі-
зації власного навчання й освіти. 
Оскільки навчання є фактично «про-
фесійною» діяльністю студента, то має 
свої правила та технології організації 
(студент повинен уміти визначати 
мету, предмет і засоби навчальної ді-
яльності, оптимально використовува-
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ти відведений на самостійну роботу 
час); в) творчо, по-новому підходити 
до питань, які необхідно вирішити, 
оскільки виконання подібних завдань 
спонукає студента до стандартизова-
ного прийняття рішень;

2) працездатність, оскільки крите-
рієм ефективності самостійної робо-
ти є праця студента на повну силу 
своїх можливостей, вимір чого – саме 
працездатність. Під працездатністю 
розуміють готовність до виконання 
тієї чи іншої навчальної роботи з ви-
соким ступенем напруження, із вели-
кими затратами нервової енергії про-
тягом певного часу. До суб’єктивних 
факторів належать інтелектуальні зді-
бності, мотивованість на навчання, 
особливості волі, стан здоров’я, воло-
діння навичками наукової організації 
навчальної праці; до об’єктивних  – 
організація навчального місця, режим 
праці й відпочинку у ВНЗ, заванта-
ження різноманітною роботою, наяв-
ність доручень, обсяг та теоретичний 
рівень розумового навантаження, 
кількість навчальних завдань, моно-
тонне й тривале виконання однієї й 
тієї ж роботи, тривалість сну, харчу-
вання, механічне та примусове заучу-
вання тексту [1,126].

У ході організації самостійної ро-
боти студентів виокремлюють різні її 
види, які повинні узгоджуватися зі 
зростанням обсягу й складності пред-
метного змісту та розвитком загаль-
нонавчальних умінь. При вивченні 
предмету використовуються такі за-
гальнонавчальні уміння та навички, 
які сприяють формуванню готовності 

студентів до самостійної діяльності. 
Серед них В.  В.  Лучкевич та Г.  Г.  Ке-
мінь виділяють такі:

1) навчально-організаційні (розу-
міння мети діяльності та визначення 
завдань для її реалізації);

2) навчально-інформаційні (уміння 
оперативно знаходити та відтворювати 
потрібну інформацію у різних формах);

3) навчально-інтелектуальні та 
творчі (вміння визначити та пояснити 
сутність понять, висловлювати аргу-
ментовані критичні судження й думки, 
брати участь у проектній діяльності);

4) контрольно-оціночні (знати спо-
соби виправлення помилок, уміти оці-
нювати свої досягнення).

Як видно, організація самостійної 
роботи та її види залежать від рівня 
самостійності студентів. Середній 
рівень характеризується умінням 
студентів осмислювати причини і 
наслідки явищ, що вивчаються, але 
невмінням їх повністю відтворювати 
та застосовувати на практиці. Своєю 
чергою, високий рівень самостійності 
передбачає міцно закріплені, 
систематизовані знання, якими 
студент вільно володіє й використовує 
у непідготовлених ситуаціях.
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У сучасній системі підготовки педа-
гогів-музикантів особлива увага при-
діляється пошуку шляхів формування 
творчої індивідуальності вчителя, реа-
лізації творчих здібностей та розвитку 
його індивідуального стилю.

На сьогодні в становленні педаго-
га-музиканта пріоритетним є вихо-
вання виконавської культури май-
бутнього фахівця і основоположного 
значення набуває виконавсько-хоро-
ва діяльність.

Єдність педагогічної й музичної ді-
яльності педагога-музиканта передба-
чає наявність у нього відповідних 
якостей, які б забезпечувати її ефек-
тивність. До них, перш за все, відно-
сяться професійне мислення, креатив-
ність, артистизм. Артистизм у вико-
навській хоровій діяльності майбут-
нього педагога-музиканта виявляється 
у виразній диригентській техніці, мімі-
ці, здатності передати слухачам образ-
но-емоційну атмосферу твору. Харак-
тер виявлення артистизму визна-
чається рядом факторів, серед яких 

важливим є здатність до художньо-
образного мислення. Саме образна 
уява є одним з головних складників 
формування акторської майстерності.

Хорова партитура як об’єкт твор-
чого пізнання невичерпна. Вона дає 
можливість безкінечної кількості ви-
конавських трактовок, зберігаючи при 
цьому цілісність авторського тексту. 
Музикант шукає у творі ті риси, які 
йому найбільш близькі і необхідні в 
творчому процесі. Л.Безбородова, ана-
лізуючи творчу діяльність диригента, 
відзначає: “Диригент без індивідуаль-
ного художнього начала, який не здат-
ний відійти від стереотипу, шаблону, – 
слабкий музикант, такий диригент 
дише відтворює ноти, написані компо-
зитором, робить це правильно, але 
бездушно, механічно. У кого немає ху-
дожнього начала, підтриманого зна-
ннями, почуттями і даром творчого 
втілення задуманого, той не може на-
зивати себе «диригентом»” [1, 8].

Процес розвитку художньо-образ-
ного мислення охоплює всі етапи ро-
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боти над освоєнням хорової партиту-
ри. Ефективним методом активізації 
образного мислення є метод мислен-
нєвої роботи над хоровою партиту-
рою. Під час такого процесу в слуховій 
свідомості студента викристалізову-
ються важливі складові інтерпрета-
торської концепції. Формування цього 
навику сприяє розвитку образно-слу-
хових уявлень. У процесі освоєння 
твору майбутній педагог-музикант, 
проспівуючи партії, виділяє основні 
мелодичні лінії, моделюючи в уяві зву-
ковий прообраз хорового твору. Кон-
центруючи увагу на окремо взятих мо-
тивах, важливо якомога яскравіше уя-
вити різноманітність тембрально-ди-
намічних барв у звучанні хору 
відповідно до музичного образу. Від-
сутність внутрішнього бачення при-
зводить тільки до демонстрації нави-
чок володіння технічними засобами.

О.Іванов-Радкевич наголошує: “Ні-
коли  не  слід  забувати,  що  предметом 
вивчення  диригування  є  музика,  що  
техніка диригування,  як  одна  зі  зо-
внішніх форм виявлення виконавсько-
го   процесу,   не  може  існувати  і,  тим 
більше, вивчатися  сама  по  собі;  вона  
є  лише засобом розкриття конкретно-
го  музичного  змісту, засобом   впливу   
на  виконавців” [3,  61].

Для правдивого втілення худож-
нього образу під час творчого про-
цесу потрібно виробляти в студентів 
навики художньо-образного мислен-
ня. На заняттях з диригування мож-
на використовувати такий метод  – 
диригувати твір, не використовуючи 
жести, а тільки міміку. Такий спосіб 

диригування розвиває образну уяву 
студента, підкреслює, що міміка, по-
гляд є такими ж важливими в дири-
гуванні, як і жести. Розвиваючи об-
разну сферу, майбутньому музикан-
ту-педагогу потрібно вчитися вико-
ристовувати життєві враження в 
інтерпретації художнього образу. 
Будь-яке мистецтво своєю природою 
вимагає від митця багатства уяви і 
вільного злету фантазії. Щоби від-
творити все те, що записано в парти-
турі композитора, диригенту необ-
хідно спрямувати виконання відпо-
відно до своєї внутрішньої слухової 
уяви звукового образу. Саме вну-
трішня уява, яка викликає яскраві 
асоціації, формує виконавську кон-
цепцію, розвиває необхідне виконав-
ське відчуття.

На заняттях з диригування розви-
ток художньо-образного мислення 
відбувається в поєднанні технічних і 
виконавських засобів диригування. 
Цей процес є важливим фактором на 
всіх етапах творчого процесу дири-
гента  – від самостійної роботи над 
партитурою, індивідуальних занять у 
класі хорового диригування, репети-
цій з хором – і до концертного вико-
нання твору.

Х.Голубінка зазначає, що втілення 
художнього образу в диригентському 
мистецтві визначається такими чин-
никами: здатністю до порівняння ви-
ражальних засобів художніх образів 
у різних видах мистецтва (театр, по-
езія, живопис, архітектура, хореогра-
фія та ін.); прагненням до проведен-
ня емоційно  образних художніх па-
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ралелей; зоровим уявлення музично-
го образу [2, 146].

Отже, у становленні професійної 
підготовки майбутнього педагога-му-
зиканта великого значення надається 
формуванню артистичних якостей, які 
виявляються в майстерності музикан-
та-виконавця, у розвитку його худож-
ньо-образної уяви як особливої про-
фесійно значущої якості.
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According to the Strategies of stable 
development  “Ukraine-2020”, one of 
the major indicators of education system 
reformation in our country is the level of 
foreign languages training in educational 
establishments. Therefore, nowadays, 
there is a process of reinterpretation of 
foreign languages training of both the 
students and cadets in the specialized 
higher schools in terms of the advanced 
European achievements and experience. 
Most experts remark, that the times have 
passed when ability to translate adapted, 
unauthentic texts from foreign languages 
into Ukrainian and vice versa was consid-
ered to be the sufficient level of foreign 
language skills mastering in higher 
schools [5, 245].

Today, education system reformation 
in Ukraine is being implemented in line 
with the general European standards and 
according to the general European rec-
ommendations on language training in 

particular. The recommendations say that 
higher school students must speak foreign 
language fluently without losing time for 
adequate language means selection [1, 
24]. In other words, the higher schools 
trainees of non- philological profile are 
required to have the communicative skills 
needed for their free and confident pro-
fessional performance in foreign environ-
ment. According to the European evalua-
tion scale of language knowledge skills it 
is B2 level of foreign language knowledge 
[2, 115]. Actually, under the European 
Council’s scale of foreign language knowl-
edge there are six levels of language skills 
mastery (A1-C2). They are acknowledged 
all over the world.

Thus, a number of Ukrainian scholars 
deal with introduction of the European 
language knowledge standards to the 
higher schools’ academic process of for-
eign languages studies with the students 
of non-philological profile (Л. Вікторова, 
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Р. Гришкова, Л. Смовженко, С Ніколає-
ва, А. Кирда, К. Мамчур). However, 
there are still many problems connected 
with teaching foreign languages in higher 
schools to the students of non-philologi-
cal profile. Thus, the scholars, who re-
search peculiarities of foreign languages 
teaching in specialized occupational 
higher schools, remark that teaching for-
eign language professional communica-
tion to the future law-enforcement em-
ployees in particular has certain special 
features. Therefore, it requires special 
studies and time. Actually, specialized 
occupational higher schools do not train 
foreign languages experts, but other areas’ 
experts. Foreign language is not their fu-
ture job, but it is important constituent of 
their professional competence [3, 299].

Analysis of the recent scientific inves-
tigations and publications identified some 
challenging points in the general issue of 
foreign languages training with the stu-
dents of specialized occupational higher 
schools. They are:

– absence of intercultural foreign edu-
cation in different types of higher

schools. The aim of training should be 
introducing the intercultural foreign educa-
tion, but not simply foreign language teach-
ing. The aim of such intercultural foreign 
education implies not only developing prag-
matic knowledge, skills and habits, but also 
means all-round personality development 
through foreign language in the process of 
interconnected studies of both language and 
culture [4, 127].

– absence of legal status of the addi-
tional language education in specialized 
higher schools. Analyzing contemporary 

stage of the languages training issue, we 
should remark, that there are no single 
state standards for the licensing the pro-
grams, which are in use, no common edu-
cational and methodical approach to 
training, which certainly affect the quality 
of foreign language training [3, 300]. 
There is an impartial contradiction be-
tween the fact, that our society needs ex-
perts with higher education, who fluently 
speak professional foreign language on 
the one hand and attitude to foreign lan-
guage as the secondary academic disci-
pline, on the other hand.

– some discrepancies between the re-
quirements of Ministry of education and 
science of Ukraine and Recommendations 
of the European Council. Most of the 
higher schools of the kind do not have 
enough training hours in their foreign 
language training programs approved by 
the respective Ministry. It causes difficul-
ties in achieving the results of training 
established in the programs of the Euro-
pean levels of foreign language mastering. 
The more so, the initial level of foreign 
language knowledge is rather low with the 
applicants of the higher schools after the 
secondary school training. Under the 
State standard of the basic and complete 
secondary education of 2004, the level of 
foreign language mastering of the second-
ary school-leavers is B1+. Consequently, 
the expected level of foreign language 
knowledge of the first-year students of the 
higher schools is B1+. However, practi-
cally the most applicants of the special-
ized higher schools have the level of for-
eign language knowledge lower than the 
expected B1 level. The fact is that the tar-
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get level B2 with the graduates of special-
ized higher schools cannot be achieved in 
the result of foreign language training 
within the time limit specified in the 
higher school academic program. To sum 
up, it should be mentioned, that the sec-
ondary school foreign language knowl-
edge of the applicants of the higher school 
must be a firm foundation for further 
language study according to the European 
standards. However, unfortunately, it is 
not such a foundation at present [4, 125].

– absence of a standard program on the 
state level for the academic course of study 
“Foreign language for professional purpos-
es” and for the law students in particular, 
which would have met the European stan-
dards in terms of the level of language 
knowledge both for academic and profes-
sional purposes globally. Thus, the stu-
dents of juridical higher schools, who are 
studying English as a language of profes-
sional activity, need profound knowledge 
of English for successful performance in 
the field of International Law. To deter-
mine the interest area in professional 
English academic course for lowers in the 
Ukrainian higher schools, one should 
take into account contemporary interna-
tionally established levels and require-
ments for Professional English, Academic 
English and General English knowledge. 
Nowadays, to be certified internationally 
in terms of English knowledge, one can 
take international exams like ILES, (Inter-
national Legal English Certificate), IELTS 
(International English Language Testing 

System) for the academic purpose or FCE 
(Cambridge English: First).

To conclude, we should note, that 
there are conditions for implementing the 
model of foreign language training for 
professional purposes. They mean stage-
by-stage teaching professionally focused 
foreign language, creating methodical 
supply and achievements’ regular moni-
toring and their compliance with the 
General European Recommendations in 
language education. We should evaluate 
formation of foreign language profes-
sional competence according to the offi-
cially established international standards.
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Формування особистісної значу-
щості в професійній діяльності здій-
снюється через визначення життєвих 
цілей, смислову установку, яка стає іс-
тотною передумовою набуття профе-
сійних знань. Особистісне ставлення 
до майбутньої спеціальності пояснює 
прагнення отримання міцних знань, 
вивчення іноземних мов, зацікавле-
ність у результатах можливості роз-
крити себе в професійній діяльності. 
Життєдіяльність студента включає 
отримання знань, які призводять до 
самоствердження, соціалізації, соці-
альної активності, реалізації поставле-
них цілей. Ставши студентом, молода 
людина переходить на якісно новий 
рівень, змінюються і розвиваються її 
мотиваційні принципи, ціннісні орієн-
тири, сфери суспільних відносин. Ді-
яльність по засвоєнню знань буде тим 
ефективнішою, чим більше вона напо-
внена особистісним змістом, який є 
однією з підстав набуття професійних 
знань. У соціальному аспекті придбан-
ня знань призводить до освоєння пре-
стижної професії, визначає особистіс-
ний сенс у процесі життєдіяльності.

Ключові слова: особистісний сенс, 
соціальний світ, досвід, діяльність, мо-
тивація, спілкування, пізнання, соці-

альний аспект, самоствердження, до-
сягнення

У процесі навчання у вузі, вже з 
перших курсів, відбувається форму-
вання особистісних якостей студента, 
з точки зору взаємин особистісної зна-
чущості та професійного становлення. 
Розвиток свідомості студента, а зна-
чить і особистісного сенсу майбутньо-
го фахівця, здійснюється в ході на-
вчальної діяльності; навчальна діяль-
ність як специфічна діяльність з ово-
лодіння професією в значній мірі 
спрямована на отримання спеціальних 
знань.

В даному контексті набуті знання 
будуть засобом вирішення не тільки 
навчальних, а й особистісних завдань. 
Особистісний сенс в професійному 
знанні позначає «... виділення значу-
щості для чогось більш важливого, 
того, що відповідає більш загальним 
потребам, цінностям, життєвим цілям 
і життєвим відносинам» [5, 103], тобто 
особистісний сенс стає основою фор-
мування особистісної значущості в ре-
алізації і застосуванні своїх здібностей 
і знань.

Процес засвоєння знань включає 
єдність об’єктивного і суб’єктивного в 
свідомості людини (С.Л. Рубінштейн); 
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таким чином, предметом навчальної 
діяльності виступає «свідомість інди-
віда» [1, 37], що сприяє формуванню 
знань і розвитку особистісних якостей 
студента, що здобуває особистісний 
сенс у визначенні свого місця в житті і 
ролі в суспільстві. Таким чином, фор-
мування знань і розвиток особистіс-
них якостей учня носять інтегратив-
ний характер. Особистісний сенс, 
складаючи основу свідомості, його ор-
ганічний елемент, в процесі засвоєння 
знань відіграє ключову роль, визнача-
ючи їх життєвий сенс.

Питання нерозривного зв’язку про-
фесійних якостей особистості і при-
дбаних знань знайшли відображення в 
класичних працях Л.С. Виготського, 
С.Л. Рубінштейна, А. Н. Леонтьєва і їх 
послідовників (Д. Б. Ельконін, В.В. Да-
видов, Д. А. Леонтьєв). За висновками 
науковців, особистісний сенс є сполуч-
ною ланкою між особистістю учня і 
узагальненим науковим досвідом. По-
няття «сенсу» А.Н. Леонтьєв аналізує з 
точки зору зародження і розвитку сві-
домості [2, 292-349], що дозволяє інди-
віду вижити як біологічному виду в 
первісному суспільстві, а також на різ-
них етапах цивілізаційного розвитку 
як представника тієї чи іншої культур-
ної середовища в якості його «ставлен-
ня до усвідомленими об’єктивним 
явищам» [2, 302], як активного суб’єкта 
діяльності. Людина в процесі еволюції 
виділяється з навколишнього середо-
вища, відбувається зміщення мотиву 
на мету (роздвоєння предмета потре-
би і його ідеального образу в свідомос-
ті), завдяки чому стало можливим 

встановлення смислових зв’язків на 
якісно новому рівні.

Л.С. Виготський говорив про те, що 
кожна людина має свій життєвий план, 
згідно з яким відбуваються вчинки і 
дії, складається його біографія. Ввів 
поняття «соціальна ситуація розви-
тку», яка має на увазі шлях придбання 
рис особистості, які формуються соці-
альною дійсністю, коли «соціальне 
стає індивідуальним», тобто обґрунту-
вав принцип інтеріоризації-екстеріо-
різаціі, коли спільні зовнішні дії транс-
формуються у внутрішню психічну ді-
яльність  – особистісно-вмотивовану 
діяльність, яка відповідає запитам сус-
пільства, сприяє саморозвитку та са-
мовихованню особистості. У педаго-
гічній діяльності Л.С. Вигоцкій сфор-
мулював свою позицію, засновану на 
погляді активної особистої діяльності 
учня і спрямовуючої, регулюючої ролі 
вихователя [4].

Життєві проекти складаються на різ-
них вікових етапах. Особливо активне їх 
формування відбувається при входжен-
ні індивіда в новий соціальний світ, коли 
випускник школи стає студентом і по-
трапляє в новий для себе соціокультур-
ний простір, що вимагає адекватної по-
ведінки, ухвалення норм спілкування в 
даному соціальному мікросередовищі, 
яке спричиняє за собою перегляд і зміни 
індивідуальних запитів, потреб; вимагає 
позитивного контакту соціального се-
редовища і позиції особистості, яка фор-
мує життєві проекти.

Проектування  – процес формуван-
ня і досягнення поставлених життєвих 
цілей, становлення якостей професіо-
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нала, особистості, набуття соціального 
досвіду і освоєння соціальних позицій, 
здатності брати участь в житті сучасно-
го суспільства, навколишнього світу, не 
покладаючись тільки на події життя 
включає механізми саморегуляції, ак-
тивно визначаючи для себе ставлення 
до умов життя і діяльності, потребам, 
життєвим орієнтаціям, соціального 
оточення [4, 10]. «Мотиваційними» 
сферами особистості називають сукуп-
ність стійких мотивів, що мають певну 
ієрархію і що виражають спрямова-
ність особистості. Мотив – це внутріш-
нє спонукання особистості до того чи 
іншого виду активності (діяльність, 
спілкування, поведінка), пов’язане із 
задоволенням певної потреби» [3, 184]. 
Навчання набуває професійної спрямо-
ваності, конкретного змісту, зважаючи 
на те, що здобуття знань, умінь, розви-
ток здібностей стає важливою умовою 
професійної кваліфікації майбутнього 
спеціаліста. Пізнавальні інтереси ста-
ють вибірковими, набувають професій-
ної спрямованості.

Професійні знання забезпечують 
виконання специфічної діяльності для 
вирішення суспільних завдань і тому 
спочатку несуть певне значення для 
студента, формуючи його особистіс-
ний сенс. Формування студента як 
особистості включає предметні зна-
ння, діяльні і креативні здібності, нау-
ково-дослідні, організаторські, управ-
лінські, комунікативні вміння, особис-
тісно-ціннісні якості, в подальшому  – 
молодого фахівця.

У соціальному аспекті придбання 
знань несе певне значення для студен-

та, наприклад, освоєння престижної 
професії, і в той же час має певне осо-
бистісне значення для безпосередньої 
життєдіяльності в суб’єктивному плані.

Новий зміст навчання, методи ро-
боти у ВНЗ потребують великого рівня 
самостійності, активності особистості, 
здібності до узагальнення, абстракції, 
творчості. Пізнавальні інтереси сту-
дентів набувають професіональної 
спрямованості, більш стійкого харак-
теру. Інтенсивно розвивається увага, 
особливо довільно спостережлива, 
зростає значення абстрагованого, сло-
весно-логічного, навмисного 
запам’ятування. Розумова діяльність 
набуває більшого рівня узагальнення 
та абстрагування, що є необхідною 
передумовою формування теоретич-
ного мислення [20].

Випускник сучасного вузу повинен 
відповідати ряду вимог: мати високу 
готовністю до професійної діяльності; 
орієнтуватися в динамічно змінних 
процесах, що відбуваються в суміжних 
областях; проявляти здатності продук-
тивного спілкування з колегами, під-
леглими, керівниками, використовую-
чи свої індивідуально-особистісні 
якості (толерантність, товариськість, 
креативність, знання, інтелект); бути 
здатним приймати рішення в нестан-
дартних ситуаціях підвищеної склад-
ності, що вимагають швидких, блиска-
вичних рішень, заснованих на знаннях, 
досвіді, часом, інтуїції.

В гуманістичній концепції Роджер-
са, що знайшла свій розвиток в працях 
Каррана і багатьох інших дослідників, 
серед визначальних характеристик для 
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вивчення іноземних мов виокремлю-
ється мотивація, рівень самооцінки, 
скутість (розкутість), схильність до 
ризику, емпатія і т.д. Потрібно відзна-
чити, що не всі перераховані характе-
ристики мають однозначні відповід-
ності, співвідношення (кореляцію) з 
успішністю оволодіння іноземними 
мовами.

Мотивуючої силою в процесі фор-
мування внутрішнього або зовнішньо-
го локусу (від лат. Локус – контроль) є 
певні ціннісні орієнтації, певні норми. 
Мотивація є найбільш незаперечним і 
вивченим фактором успішності на-
вчання в цілому і вивчення іноземної 
мови зокрема, запускає механізм ді-
яльності, спілкування, пізнання. По-
треби, мотиви, інтереси, прагнення, 
цілі, мотиваційні установки, ідеали, 
схильності забезпечують успішність 
виконання будь-якого виду діяльності, 
в тому числі успішність освоєння іно-
земних мов (Б. Г. Ананьєв, С.Л. Ру-
бінштейн, А.Н. Леонтьєв).

На необхідність відповідної моти-
вації до навчання іноземним мовам 
вказують дослідження А.А. Алхазішві-
лі. М.В. Щербакової, А.А. Вербицько-
го, Н.А. Бакшаевой і ін.

Мотивацією до вивчення іноземної 
мови у ВНЗ є пізнавальний інтерес 
(знання культури та країнознавство); 
прагнення до отримання важливої ін-
формації, необхідної для розширення 
діапазону професійних знань, необхід-
них для вдосконалення в обраній сфе-
рі діяльності, професійного зростання; 
можливості різнобічного спілкування. 
Таким чином, при вивченні іноземної 

мови у ВНЗ можна виділити наступні 
види мотивації: комунікативна (потре-
ба в спілкуванні на мові, що вивчаєть-
ся); лінгвопізнавальна і лінгвокульту-
рологічна мотивація  – прагнення до 
всебічного і глибокого вивчення влас-
тивостей мови, усвідомлення учнями 
досягнутого прогресу в оволодінні 
іноземною мовою; пізнання способів 
взаємодії, що вивчається з духовною 
культурою народу; професійна спря-
мованість, коли володіння мовою до-
зволить використовувати знання і до-
сягнення науки і практика глобально-
го масштабу. Таким чином, сучасна ін-
шомовна освіта включає міжкультурну 
складову, інтегрує лінгвістичний, куль-
турологічний, соціальний і професій-
ний компоненти.

У навчальній мотивації студентів, 
які вивчають іноземну мову, дослідни-
ками був встановлений позитивний 
зв’язок мотиваційних орієнтацій з 
успішністю студентів, спрямованих 
перш за все на процес і результат.

Самооцінка особистості може бать 
глобальною, ситуаційною та інстру-
ментальною. У роботах А. Хей-де 
(Adelaide Heyde) показана позитивна 
кореляція всіх трьох видів самооцінки. 
Висока самооцінка характеризується 
готовністю до ризику, розкутістю, 
пов’язаною з імпульсивністю, відсут-
ність боязні допущення помилки. 
Низька самооцінка часто призводить 
до скутості, невпевненості, страху по-
милитись, що негативно впливає на 
процес оволодіння мовою.

Зв’язок між характерологічними 
особливостями особистості і успішніс-
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тю оволодіння іноземною мовою не 
можна вважати пропорційною, так як 
оптимальний варіант знаходиться в 
діалектичному протиріччі і підлягає 
корекції з боку педагога: ризик, що 
веде до здогаду, треба заохочувати, 
особливо у «надобережного» студен-
тів. Студентів, що не мають остраху 
перед ризиком, необхідно вчасно зупи-
няти, щоб вони не домінували в спіл-
куванні, тим більше, що вони 
необов’язково досягають високої лінг-
вістичної компетенції.

Вивчення локусу суб’єктивного 
контролю у студентів різних рівнів 
успішності навчання іноземної мови 
проводилося на основі тестів, складе-
них відповідно до вимог навчальної 
програми.

У тест включені завдання, побудо-
вані за принципом множинного вибо-
ру, спрямовані на перевірку засвоєння 
принципових відмінностей між части-
нами мови і членами речення, на по-
будову основних видів речень, на пере-
вірку використання засобів і способів 
вираження ствердження і заперечен-
ня, на володіння засобами і виразами 
теперішнього, минулого і майбутнього 
часів, просторових і часових відносин, 
типових для стилістики нейтрального 
і повсякденного спілкування інозем-
ною мовою, на володіння основними 
механізмами побудови складних і по-
хідних слів, словосполучень і пропо-
зицій, вивчення найпростіших прийо-
мів систематизації лексичного матері-
алу у формі різних асоціативних груп – 
лексико-семантичних полів, 
словотворчих «гнізд», синтаксично-се-

мантичних ланцюжків.
Високий рівень успішності вказує 

на стійкі лексичні, орфографічні і гра-
матичні навички, на відмінне знання 
основ стилістики, синтаксису, морфо-
логії, на розвинене відчуття мови і 
вербальних здібностей, на великий ін-
дивідуальний мовний досвід, в якому 
мимоволі накопичуються статистичні 
характеристики і семантичні асоціації 
лінгвістичних елементів, на розвинене 
лінгвістичне мислення, а також вер-
бальну пам’ять.

Низький рівень успішності навчан-
ня іноземних мов виявляє недостатнє 
(погане) знання граматики, лексики, 
орфографії, синтаксису, морфології, 
низький рівень лінгвістичного мис-
лення, вербальні здібності, поганий 
розвиток вербальної пам’яті, нерозви-
нене почуття мови і т.д. Для виявлення 
випробовуваних рівня суб’єктивного 
контролю застосовувалася шкала ло-
кусу контролю Дж. Роттера (Locus of 
control scale).

Студенти, які проходили випробу-
вання та мали інтернальний локус 
контроль, вважають, що гідний ре-
зультат у навчанні іноземної мови обу-
мовлений їх особистісними якостя-
ми  – відповідальністю за свою діяль-
ність, потребою у вивченні іноземних 
мов і високою мотивацією, послідов-
ністю і наполегливістю в досягненні 
своєї мети, завзятістю, рішучістю, хо-
рошим самоконтролем, стриманістю. 
Таким чином, інтернальність емпірич-
но пов’язана з високою успішністю 
навчання іноземної мови.

Студенти естернального локусу 
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контролю невпевнені у своїх можливос-
тях, не пов’язують свої дії з успішністю 
навчання, покладаючись на випадок або 
дії інших людей; вони нетовариські, емо-
ційно нестійкі, схильні до неформально-
го спілкування і поведінки, у них погано 
розвинений самоконтроль, їм властива 
низька самооцінка [7].

А.А. Коломінскій, Я.Л. Реан в своїх 
дослідженнях вказують на те, що не всі 
випробовувані можуть бути явно від-
несені до екстерналій або інтернали, їх 
можна умовно позначити як «невизна-
чений тип» або «амбінали», для яких 
характерний середній рівень інтер-
нальності. Там, де рівень амбінальнос-
ті вище, у студентів спостерігається 
здатність концентрувати свою увагу, 
правильно виконати завдання, тобто 
вони здатні контролювати себе, свої 
дії. При більш низькому рівні амбі-
нальності, студентам властиві висока 
напруженість, нездатність контролю 
розвиток подій, вони часто поклада-
ються на випадок, на «авось», слабо 
аналізують зв’язок між своїми діями і 
подіями [8].

У сучасній науці визначаються рів-
ні володіння іноземною мовою. Комі-
тетом Європи з іноземних мов (Euro-
pean Council for Modern Languages) 
розроблено єдина система або шкала 
визначення рівнів володіння інозем-
ною мовою (Загальноєвропейські Ре-
комендації …, 2003). На основі даної 
Європейської шкали Асоціація уста-
нов Європи з тестування сертифікує 
зміст національних і міжнародних іс-
питів з ІМ. Починаючи з 2006  року в 
міжнародних іспитах, що розробля-

ються в США (TOEFL, TOEIC), Німеч-
чині, Франції та інших країнах, також 
враховуються рівні володіння ІМ, при-
йняті Радою Європи, що дозволяє уні-
фікувати зміст і контроль процесу ово-
лодіння ІМ у контексті непереривної 
освіти у світовому масштабі.

Ці рівні характеризуються різним 
ступенем сформованості комунікатив-
них умінь; варіативністю цілей і спосо-
бів мовленнєвого спілкування; різною 
якістю мовленнєвого висловлювання; 
нормативністю мовного оформлення 
тексту; швидкістю мовлення; ступенем 
самостійності/свободи у ході мовлен-
нєвих контактів.

Спроба створення єдиного освіт-
нього простору в галузі мовної освіти 
була покладена ще у 1999  році, коли 
Радою Європи був розроблений Мов-
ний портфель, який дозволяє визна-
чити свій реальний рівень володіння 
ІМ, зрозуміти свої сильні і слабкі сто-
рони в користуванні мовою в усній і 
письмовій формах, в рецептивних і 
продуктивних видах мовленнєвої ді-
яльності [9, 88].

Всеукраїнська асоціація з мовного 
тестування та оцінювання (ВУАМТО), 
яка офіціально функціонує з 2015 року, 
своїм основним завданням має підви-
щення грамотності і компетентності 
викладачів у контролі та оцінюванні 
мовних досягнень студентів для того, 
щоб покращити рівень навчання шля-
хом підвищення рівня оцінювання (зо-
крема, тестування). Робота із вдоско-
налення умінь педагогів оцінювання 
знань тих, хто вивчає іноземні мови 
розпочалась ще 2006  року над проек-
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том Вritish Council і Міністерства осві-
ти і науки України «Оцінювання у на-
вчанні англійської мови» шляхом учас-
ті у різноманітних семінарах, конфе-
ренціях, публікаціях у фахових 
журналах, створенні семінарів.

У центрі уваги розробок якісних 
тестів з англійської мови опиняються 
властивості ефективних систем оціню-
вання (практичність, надійність, по-
зитивні результати), процедура роз-
роблення тестів (планування, розро-
блення специфікації, створення тестів, 
підготовка студентів, проведення тес-
ту, отримання зворотного зв’язку, ін-
терпретації даних), принципи ство-
рення викладацьких текстів, оціню-
вання продуктивних умінь, викорис-
тання статистичного аналізу, 
придатного для оцінки ефективності 
тестів. Для того, щоб правильно оці-
нювати, потрібно багато навчатися 
тому, як складати якісні тести.

Учасниками ВУАМТО є Національ-
ний університет імені Тараса Шевчен-
ка, Національний університет імені 
М.П. Драгоманова, Київський націо-
нальний лінгвістичний університет, 
Харківський національний педагогіч-
ний університет ім. Г.С. Сковороди, 
Харківський національний універси-
тет імені В.Н. Каразіна, Українська 
академія банківської справи (м. Суми), 
Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького, Одесь-
кий національний університет імені 
І.І. Мечнікова та ін.

ВУАМТО, при підтримці Європей-
ської асоціації мовного тестування та 
оцінювання (EALNA) розвивають нові 

напрямки. Зокрема, розроблена на базі 
української мови, методика оцінюван-
ня академічного письма. Значна увага 
приділяється самооцінюванню та вза-
ємооцінюванню. На сайті є секція «Ре-
сурси», яка виконує функції своєрід-
ного ресурсного центру з основ тесту-
вання іншомовних навичок та умінь. 
Там акумульовано статті, книги учас-
ників асоціації, іноземних партнерів, 
зокрема президента Міжнародної асо-
ціації з мовного тестування Ентоні 
Гріна. Було одержано грант Міжнарод-
ної асоціації з мовного тестування та 
оцінювання (ІLTA), а також грант Єв-
ропейської асоціації з мовного тесту-
вання та оцінювання (ЕАLTA).

В рамках роботи ВУАМТО планує 
проведення науково-практичних семі-
нарів з мовного тестування, зокрема 
на базі університетів із запрошенням 
вітчизняних превенторів, організація 
семінарів за участю відомих закордон-
них тестологів, проведення літніх 
шкіл, конференцій. Так, у Національ-
ному педагогічному університеті імені 
М.П. Драгоманова проводяться дослі-
дження, спрямовані на вивчення того, 
як навчати студентів магістратури пи-
сати тести; на базі КНУ ім. Тараса Шев-
ченка проведено семінар, присвячений 
оцінюванню граматичних знань, умінь 
і навичок студентів.

Тестування для української систе-
ми оцінювання – явище нове, хоча тес-
тологія як наука розвинута в країнах 
Західної Європи, США. Мовне тесту-
вання й оцінювання, звичне для країн 
Заходу, стає дедалі важливішим для 
вивчення іноземних мов в Україні. 
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Культурний діалог між вченими спри-
яє інтеграції України у світовий про-
стір, зарубіжні колеги виявляють ін-
терес до нашої країни, свідченням чого 
є виділені гранти, й запрошення до 
Європи для участі в роботі міжнарод-
них конференцій для обміну досвідом 
(Угорщина, Туніс, Греція).

Процес складання ефективних тес-
тів відбувається на основі світової 
практики, коли збирається кваліфіко-
вана команда експертів-викладачів з 
оцінювання, які пройшли відповідну 
підготовку. Якість матеріалів, які від-
повідають меті тестування, виміряні 
експертами. Випробування тесту про-
ходить приблизно з такою ж аудиторі-
єю, для якої призначений тест. Далі ті, 
хто проходили випробування, ділять-
ся своїми відгуками й на основі почу-
тої критики тест виправляється.

Сучасний підхід вирізняється інте-
грованим оцінюванням. Зараз оціню-
ються всі чотири види мовленнєвої ді-
яльності: читання, письмо, говоріння, 
слухання. Раніше фокусувалися лише 
на одному аспекті: перевірялися або 
переклад, або граматику, або читання, 
або говоріння [6, 4].

Існуюча теорія мотивації успіхів в 
різноманітних видах діяльності (Д. 
Мак-Клелланд, Д. Аткінсон, Х. Хекхау-
зен) обґрунтовує існування двох видів 
мотивів, функціонально пов’язаних з 
діяльністю, спрямованою на досягнен-
ня успіху. Це мотив досягнення успіху 
і мотив уникнення невдачі. Поведінка 
людей, по-різному відносяться до ме-
тодів досягнення поставленої мети. 
Людина, чітко визначила для себе 

мету, обирає шляхи, які повинні при-
вести до позитивного результату; вони 
діяльні, активні, зосереджені, шукають 
найбільш прийнятні та ефективні на-
прямки своєї діяльності, докладають 
максимум зусиль, мобілізуючи всі свої 
ресурси, вони впевнені в досягненні 
поставленої мети і в результаті домага-
ються успіху, отримуючи моральне за-
доволення від виконаної роботи.

Стосовно досягнення успіху ні-
мецькими експертами розроблена не-
змінна «формула успіху», що склада-
ється з простих правил, що визнача-
ють мистецтво робити кар’єру: розви-
вай силу волі, формулюй конкретну 
ідею; ніколи не випускай з уваги мету, 
стеж за часом, не гай його даремно; 
вчись на власних помилках; визнач 
пріоритети в роботі та особистому 
житті; працюй за планом, контролюй 
результат. Подобайся сам собі, це ви-
промінює гарний настрій, при цьому 
учись говорити «ні»; приборкуй стрес, 
рухайся; необхідно завжди бути в хо-
рошій фізичній формі. Будь рішучим, 
розвивай позитивне мислення; нічого 
не відкладай; те, до чого лежить душа, 
роби негайно; нікого не перебивай, ви-
слухай іншого перш, ніж почнеш гово-
рити сам. Довіряй своїм відчуттям; 
розум не всесильний. Фантазуй, гені-
альним ідеям нерідко передували фан-
тазії. Не бійся взяти на себе занадто 
багато, залишайся спокійним, коли 
інші нервують.

Люди, які не вірять в свої сили, на-
магаються уникнути невдач, їх діяль-
ність спрямована не на досягнення 
поставленої мети і вирішення постав-
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лених завдань; вони налаштовані, 
перш за все, на можливу невдачу, не 
бачать позитивного кінцевого резуль-
тату, проявляючи невпевненість в собі. 
Передбачаючи можливість невдачі, не 
отримують задоволення від майбут-
ньої роботи, намагаються уникати її; їх 
емоційний фон знижений. Тому їх ді-
яльність приречена на негативний ре-
зультат і по життю вони стають невда-
хами (життєвими невдахами).

Мотивація до успіху суттєво впливає 
на задоволеність майбутньою професі-
єю та є однозначно позитивною, оскіль-
ки дії людини спрямовуються на досяг-
нення суттєвих, конструктивних резуль-
татів. Мотиваційна сфера майбутніх 
учителів засвідчує наявність у ній висо-
кого рівня мотивації до успіху, що фор-
мується в період перших трьох років 
навчання У цей же період відбувається 
цілеспрямована робота щодо розвитку 
більш високих рівнів професійно-педа-
гогічної усталеності студентів.

Орієнтація на досягнення життєво-
го успіху багатьма дослідниками ви-
значається концентрованим виразом 
духу західної цивілізації. Американ-
ський психолог і педагог Зіг Зіглар 
формулює шість складових успішного 
життя: фінансове становище, фізич-
ний стан, інтелект, духовно-особистіс-
ний розвиток, сім’я і кар’єра. Імідж ді-
лової, процвітаючої конкурентно-
здатної людини створюють зовнішні 
дані – манери, хода, голос, мова, жести, 
міміка, одяг, зачіска; внутрішній 
зміст  – інтелект, спосіб мислення, 
пам’ять, ідеал, інтереси, ерудиція; про-
цесуальна складова  – форми спілку-

вання, енергійність, професіоналізм, 
темперамент, виразність мови і міміки. 
Створення свого іміджу, який сприяє 
успіху в будь-якій сфері формується в 
процесі діяльності і є результатом са-
мовиховання [6].

Кожна креативна особистість є уні-
кальним і безцінним ресурсом, пови-
нна володіти якостями, які будуть пра-
цювати на неї: прихильність поставле-
ної мети, любов до обраної справи  – 
професіоналізм, знання, переконаність 
у своїй правоті, захопленість і віра в 
успіх підприємства, твердість характе-
ру, дисципліна, завзятість, послідов-
ність, почуття гумору.

Входження молоді в соціальне жит-
тя складається з наступних етапів: 
вступ в трудову діяльність, досягнення 
фінансової незалежності від батьків, 
виходу з рідної домівки, оформлення 
шлюбу. Переважаючими рисами соці-
ального самоствердження сучасної 
української молоді є: розширення 
можливостей вибору життєвого шля-
ху, вироблення життєвої стратегії, від-
повідальність за її реалізацію.

Свобода вибору студентами своєї 
життєвої траєкторії повинна служити 
меті отримання якісної вищої освіти, 
де професійний і соціокультурний 
компоненти доповнюють і збагачують 
один одного.
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Breslavets N.O. 
Student’s personal meaning and personal significance as the basis for mastering 

foreign languages in the process of acquiring professional knowledge
The formation of personal significance in professional activity is carried out through 

the determination of life aims, a notional setting, which becomes an essential premise for 
the acquisition of professional knowledge. The personal attitude to the future specialty 
explains the ambitions to obtain a profound knowledge, the study of foreign languages, 
interest in the results of the opportunity to realize in professional activities. Student’s life 
activity includes getting knowledge that leads to self-affirmation, socialization, social 
activity, realization of stated goals. Becoming a student, a young person moves to a 
qualitatively new level; his motivational principles, value orientations, fields of social re-
lations are changing and developing. The more activity on mastering knowledge is filled 
with personal meaning, the more effective will be. The personal meaning is one of the 
bases for acquiring professional knowledge In the social aspect knowledge leads to the 
prestigious profession exploration, determines the personal meaning during the life.

Keywords: personal meaning, social world, experience, activity, motivation, 
communication, cognition, social aspect, self-affirmation, achievement

Личностный смысл и личностная значимость студента как основа овладения 
иностранными языками в процессе приобретения профессиональных знаний

Формирование личностной значимости в профессиональной деятельности 
осуществляется через определение жизненных целей, смысловую установку, 
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которая становится существенной предпосылкой приобретения профессио-
нальных знаний. Личностное отношение к будущей специальности объясняет 
стремление получения прочных знаний, изучение иностранных языков, заинте-
ресованность в результатах возможности раскрыть себя в профессиональной 
деятельности. Жизнедеятельность студента включает получение знаний, 
которые приводят к самоутверждению, социализации, социальной активно-
сти, реализации поставленных целей. Став студентом, молодой человек пере-
ходит на качественно новый уровень, меняются и развиваются его мотиваци-
онные принципы, ценностные ориентиры, сферы общественных отношений. 
Деятельность по усвоению знаний будет тем эффективнее, чем больше она 
наполнена личностным смыслом, который является одним из оснований при-
обретения профессиональных знаний. В социальном аспекте приобретения 
знаний приводит к освоению престижной профессии, определяет личностный 
смысл в процессе жизнедеятельности.

Ключевые слова: личностный смысл, социальный мир, опыт, деятельность, 
мотивация, общение, познание, социальный аспект, самоутверждение, достиже-
ние
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С каждым годом педагоги-новато-
ры делают научные открытия, прокла-
дывают новые пути в обучении и вос-
питании, тем самым обогащая педаго-
гическую теорию. Но наше наследие 
педагогической науки, накопленное на 
протяжении всей истории человече-
ства, остаётся ядром педагогической 
мысли. И все непременно обращаются 
к традиционным педагогическим тео-
риям. В статье рассмотрим педагогиче-
скую систему В.А. Сухомлинского.

Цель гуманистического воспита-
ния – гармоничное развитие личности 
и гуманный характер отношений меж-
ду участниками педагогического про-
цесса [1, 236].

Педагогическая система В.А. Су-
хомлинского считается оригинальной, 
потому что преподаватели доверяли 
детям, ребят не заставляли учиться, их 
не наказывали, учителя сотрудничали 
с учащимися, ученики могли сами вы-
бирать свой образ жизни, линию по-
ведения, а также несли ответствен-
ность за свой выбор. Гуманистические 
идеи педагогической системы В. А. Су-
хомлинского нашли отклик в трудах 

В.В.  Серикова, В.А. Петровского, 
И.С.  Якиманской, В.В. Зайцева, 
А.Г. Козловой и Е.В. Бондаревской.

Отношения к ребятам в процессе 
воспитания выстраивались на основе 
гуманной педагогики. Главный педаго-
гический принцип  – воспитание без 
наказания. Сухомлинский В.А. считал, 
что наказания не нужны, если ребенка 
воспитывают в добре, ласке, понима-
нии. Для того, чтобы научить ребенка 
правильно владеть эмоциями, сфор-
мировать своё мировоззрение нужен 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку, тогда проблема трудных под-
ростков исчезнет.

Главным принципом обучения в 
школе народного учителя были шаги 
каждого ребенка от успеха к успеху. В 
школе Сухомлинского обучение было 
превращено в радость труда по обре-
тению знаний, в радость творчества и 
духовного роста. Он считал, что каж-
дый человек уже в годы детства и, 
особенно, в отрочестве и ранней юно-
сти должен постичь счастье полноты 
своей духовной жизни, радость труда 
и творчества [2, 377].

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ  
В ПЕДАГОГИКЕ В. А. СУХОМЛИНСКОГО
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Труд играл большую роль в гумани-
стической педагогике Сухомлинского. 
Он раскрывал природные задатки уча-
щихся, а также служил толчком само-
развития. Также важным компонен-
том воспитания была природа, связан-
ная с трудом. Сама природа не воспи-
тывала, но активный контакт с ней мог 
научить ребенка видеть прекрасное в 
мире. Уход за домашними животными, 
подкармливание птиц, бездомных жи-
вотных – все это учит читать природу, 
понимать красоту.

Важную роль в процессе воспита-
ния Василий Александрович отводил 
взаимоотношениям учителя и учени-
ка. Их общение должно быть добро-
желательным, внимательным и заин-
тересованным. Совместные походы, 
сочинения и чтение стихов, слуша-
ние «музыки» леса, реки, полей, воз-
духа стали традиционными в школе 
Сухомлинского. Он писал, что музы-

ка является самым чудодействен-
ным, самым тонким средством при-
влечения к добру, красоте и человеч-
ности [3, 171].

Таким образом, Василий Алексан-
дрович Сухомлинский создал ориги-
нальную педагогическую систему на 
основе гуманистической концепции 
воспитания. Она включала в себя та-
кие нравственные ценности как: до-
брота, честь, нравственный идеал, 
долг и другие.
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