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ВПЛИВ МУЗИКИ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Музика супроводжує нас протягом всього життя. Ми слухаємо її і під час роботи, і на 

дозвіллі. Але насправді і гадки не маємо, який вона має вплив на нашу свідомість. Вона стала 

невід’ємною частиною нашого життя. Тому було б цікаво і корисно дізнатися, яку роль вона 

відіграє у формуванні особистості людини. 

Кожна мелодія, кожна пісня несе в собі якісь почуття, емоції, переживання. Слухаючи 

музику, ми, самі того не усвідомлюючи, переймаємося її настроєм. Вчені довели, що 

прослухавши короткий уривок сумної або веселої пісні, людина з нейтральним настроєм 

переймається настроєм пісні.  

Музика переносить нас зі сфери видимості у сферу почуттів, з області предметних 

образів в область безтілесних звуків. Музика, безпосередньо діючи на почуття дитини, 

формує її моральне обличчя. Музика часом діє сильніше, ніж умовляння чи настанови. 

Ознайомлюючи дітей з творами різного емоційно-образного змісту, ми спонукаємо їх до 

співпереживання. 

Пісні про Батьківщину пробуджують почуття любові до нашої країни. Хороводи, пісні, 

танці різних народів світу викликають інтерес до їхніх звичаїв, виховують інтернаціональні 

почуття. Різноманітні почуття, що виникають при сприйнятті музики, збагачують 

переживання дітей, їхній духовний світ. 

Виховання повноцінного члена суспільства починається вже в ранньому віці. 

Виконанню цих виховних завдань у дошкільнят та молодших школярів багато в чому 

сприяють колективні співи та танці коли діти пройняті спільними переживаннями. Співи 

вимагають від учасників єдиних зусиль. Спільні переживання створюють сприятливий ґрунт 

для індивідуального розвитку. Приклад товаришів, загальне натхнення, радість виконання 

активізують несміливих та нерішучих. А надто самовпевненим можна запропонувати 

допомогти товаришам, виховуючи тим самим скромність і водночас розвиваючи їхні 

індивідуальні здібності. 

Для юнацтва характерний пошук власних можливостей, свого місця в світі. 

Підлітковий вік характеризується появою нового оточення. І не кожна дитина може легко 

влитися в компанію, знайти однодумців. В такі моменти залишається тільки музика. 

Підлітки, спираючись на схожі музичні вподобання, створюють цілі соціальні течії, 

субкультури. Музика стає символічним початком міжособистісного спілкування, сприяючи 



становленню групових відносин. Яскравим прикладом такої субкультури є панки. Панки 

вірять, що саме музика здатна змінити світ на краще. Адже соціальні проблеми потрібно 

вирішувати, а не закривати очі. 

З розвитком мас-медіа, Інтернету цікавим феноменом стала так звана “популярна 

культура”, зокрема, популярна музика. Популярність масового мистецтва в молодіжному 

середовищі пояснюється прагненням підростаючого покоління ствердити своє особисте “Я” 

на противагу старшим поколінням, їхнім смакам, інтересам, цінностям, які молодь вважає 

застарілими. Віддаючи перевагу тому чи іншому стилю музики, людина одразу ідентифікує 

себе з усією культурою, яка стоїть за цією музикою, певним стилем життя, своєрідною 

поведінкою. Наприклад, “важкий метал” дає установку на протест, бунт проти традиційно 

встановлених суспільних норм, прагнення до самостійності та самодостатності. “Металісти”, 

зазвичай, бунтують проти несправедливості, нав’язаної релігійності, встановлених 

стереотипів. 

Кажуть, ми є тим, що ми слухаємо. Наші музичні вподобання можуть розказати про 

наш характер. Англійські вчені довели, що дивлячись на топ-10 улюблених пісень людини, 

можна намалювати досить чітку картину її характеру. Вони зробили висновок, що не ми 

вибираємо музику, а музика формує наші смаки, наш характер, нашу особистість. 

Ось, наприклад, деякі закономірності, які вони вивели. Фанати блюзу мають високу 

самооцінку, вони креативні, дружні, лагідні, м’які і закриті в собі, а люди, що люблять хеві-

метал, мають низьку самооцінку, не є працьовитими, не дружні, але є дуже креативними. 

Класика розвиває навички до мистецтва, музики, живопису. Фани класичної музики є 

інтровертами. Якості характеру, притаманні їм – розсудливість, зарозумілість. 

Вчені Каліфорнійського університету у 90-х роках минулого століття відкрили так 

званий ефект Моцарта. Вони з'ясували, що у дитини, яка щоденно протягом 10-и хвилин 

слухає музику Моцарта значно поліпшуються математичні здібності, підвищується 

уважність, розвивається пам'ять. Якщо ж давати дитині слухати класичний рок, то 

з’являється потяг до спорту і точних наук. Такі люди  цілеспрямовані, у них сильно виділені 

якості лідера. 

Сприймання музики тісно пов’язане з розумовими процесами, тобто вимагає уваги, 

спостережливості, кмітливості. Діти дослухаються до звучання, порівнюють звуки схожі та 

різні, вчаться розумітися на структурі твору. Музика розвиває логічне мислення. Вчені 

довели, що діти, які грають на музичному інструменті три або більше років, є більш 

розвиненими, ніж діти, які взагалі не займалися музикою.  

На заняттях з розвитку мовлення музичні вправи та ігри допомагають краще зрозуміти 

різницю між голосними та приголосними звуками, твердими і м'якими приголосними, 



ритміку вірша. Проспівуючи склади, діти краще засвоюють і вже не плутають поняття “звук” 

і "літера”, практично з перших занять починають правильно складати й читати слова. 

Музичний матеріал можна використовувати і в процесі заучування віршів. Спосіб 

запам'ятовування, коли віршовані тексти промовляються на тлі спеціально дібраного 

музичного супроводу, мобілізує увагу дитини, створює асоціації за суміжністю або 

схожістю, й завдяки цьому вона запам'ятовує швидше. Ритмічні музичні твори допомагають 

дитині наносити однакові зображення через рівні відстані. Так малята вправляються у 

малюванні орнаментів, орієнтуванні на площині аркуша, написанні елементів літер у рядку. 

Музика так щільно і органічно ввійшла в наше життя, що ми сприймаємо її як належне. 

Але наскільки став би біднішим світ, втративши цю своєрідну мову, яка допомагає людям 

краще розуміти один одного. Музика здатна об’єднувати людей, стати засобом спілкування. 

Вона формує людину, як повноцінного члена суспільства, забезпечує її всебічний та 

гармонійний розвиток. 

 

 

Вікторія Барна (факультет культури і мистецтв) 

Наук. консультант – доц. Горук Н.М. 

 

ПЕДАГОГІКА АНТИЧНОСТІ: ІДЕЇ САМОВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  

В ПОЕЗІЇ ГОРАЦІЯ 

 

У формуванні всебічно розвиненої особистості чільне місце займає національно-

моральне виховання, що має на меті сформувати стійкі моральні якості, потреби, почуття, 

навички і звички поведінки на основі національних ідеалів, цілої парадигми норм і 

принципів національно-християнського способу поведінки. Воно полягає у формуванні 

патріотично спрямованої, вольової особистості, усвідомленні причетності до свого народу, 

необхідності відчувати і відстоювати національну гідність. "Забудеш рідний край – тобі твій 

корінь всохне" – особливо актуальні сьогодні слова П. Тичини, які мали б стати життєвим 

кредо кожного свідомого українця.  

Актуальність патріотичного та духовного виховання юного покоління зумовлюється 

процесом формування в Україні громадянського суспільства, становлення єдиної нації. 

Патріотизм сьогодні є нагальною потребою і для людей, і для держави, оскільки високий 

рівень патріотизму громадян забезпечить повноцінний гармонійний розвиток як особистості 

в державі, так і суспільства в цілому.  



Велике значення морального виховання в розвитку та формуванні особистості 

усвідомлювалось в педагогіці ще з давніх-давен. Багато хто з видатних педагогів минулого 

підкреслювали, що підготовка доброзичливої людини не може зводитися тільки до її освіти і 

розумового розвитку, і на перший план у вихованні висували моральне та національно-

патріотичне  формування особистості.  

Темою мого дослідження є антична література, яка цінна не лише в контексті пізнання 

старовини, але й під оглядом запозичення з неї усього, що пройшло випробування віками і 

служить справі удосконалення людини й суспільства. 

Метою дослідження є виховання і розвиток людських чеснот крізь призму часу, 

зіставлення із нашими традиційними національно-християнськими чеснотами та їх аналіз на 

грунті сучасності.  

Читаючи і студіюючи твори давньоримського поета Квінта Горація Флакка, який жив 

у 65 – 8 роках до н. е., себто помер за 8 років до народження Христа, я несподівано 

зустрілася з багатьма цікавими повчаннями педагогічного характеру. 

Природно, найбільше таких повчань у поетичному циклі Горація «Послання». Цитую 

знаменитого класика давньоримської літератури за майстерними перекладами Андрія 

Содомори (Квінт Горацій Флакк. Твори. – Київ, 1982), хоч послуговувалася ще й 

російськомовним виданням (Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. – 

Москва, 1970).  

От, ніби про наше сьогодення, коли одвічна боротьба темних сил (у лиці підступів, 

свавілля, розбрату) та, з іншої сторони – розуму, особливо яскраво виражена та полита 

юнацькою кров'ю на теренах незалежності України: 

До Лоллія 

Владарі, бачиш, дуріють, а платять за все ахейці. 

Підступ, облуда, свавілля, гнівливість і блуд – як у мурах, 

Так і за мурами Трої. А ось – пряма протилежність: 

Що таке мужність і розум, і що вони здатні звершити, 

Вчить нас поет, нам поставивши приклад бувальця Улісса. (С. 180). 

Квінт Горацій Флакк подає різні поради та настанови так, щоб створити цілісне 

уявлення про пріоритетні цінності життя. Головне – зрозуміти, що ким би ти не був – 

школярем або студентом, лікарем чи інженером, юнаком або людиною похилого віку, – 

справжню людину відрізняють благородні риси характеру: ввічливість, порядність, 

вимогливість до себе й до інших, моральність: «…Хочеш жити щасливо (а хто ж то не хоче)? 

– Шлях тут один: доброчесність. Прямуй же до неї завзято, розкошам наперекір…» («До 

Мецената», С. 184). 



У першу чергу, бути людиною означає вміння цивілізовано жити у соціумі. Що б ви 

не робили у своєму житті, завжди необхідно пам’ятати – на світі ви не одні. Вас оточують 

люди. І потрібно поводитися так, щоб їм було легко і приємно поряд з вами. Вихована 

людина проявляє пошану до інших людей у всьому.  

У процесі суспільного розвитку (про це йдеться й у Горація), дві "посади" є 

найважливішими: "посади" батька й матері та учителя-вихователя. Адже людина — це 

мірило всіх речей. Український письменник-філософ Г. Сковорода наголошував: благо 

батьків народити і навчити дитину. Учитель-вихователь продовжує справу батьків у напрямі 

духовного, інтелектуального розвитку та становлення особистості. Без праці вчителів 

зупинився б розвиток суспільства.  В.Сухомлинський, розмірковуючи про унікальність 

учительської професії, писав: "Працю вчителя ні з чим не можна ні порівняти, ні зіставити. 

Ткач уже через годину бачить плоди своєї роботи. Сталевар через кілька годин радіє з 

вогненного потоку металу. Хлібороб, сіяч через кілька місяців милується колосками і 

жменею зерна, вирощеного в полі... А вчителеві треба працювати роки, щоб побачити 

предмет свого творіння, буває, минають десятиріччя, і ледве-ледве починає позначатися те, 

що ти замислив".  

Читаючи та аналізуючи твори-послання Горація,  приходимо до висновку, що він не 

лише блискучий поет доби античності, а і наставник, педагог, вчитель. Дивовижно, як 

поради у творах Горація, адресовані до його нащадків, зберегли свою актуальність крізь 

призму часу стількох віків. Розглядаючи кожне його повчання, ми, на основі напрацьованої 

століттями мудрості, можемо почерпнути для себе те, що буде не просто корисним, а стане 

своєрідним життєвим кредо, те, що стане невід'ємним елементом у становленні кожного, як 

особистості, як громадянина своєї держави. Твори Горація чудово ілюструють усі хиби 

людини та суспільства, вказують на правильний життєвий шлях, слугують своєрідною 

виховною базою, яку педагоги мають враховувати у вихованні та становленні людини нового 

часу: морально стійкої, національно ангажованої, глибоко гуманістичної. 

 

Ірина Батюк (філологічний факультет) 

Наук. консультант – доц. Біляковська О.О. 

 

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ У ВНЗ 

 

Студентство завжди було передовою когортою суспільства й мало свої погляди на 

життя, проблеми держави, а тому в сучасному ВНЗ розглядається як партнер, і тим самим, 



має право проголошувати свої погляди, обговорювати та приймати досить серйозні та 

важливі рішення. За умов сучасних інтеграційних процесів, ВНЗ зорієнтовані на залучення 

студентів як компетентних, активних і конструктивних партнерів до формування зони 

європейської вищої освіти. 

Для Європи студентське самоврядування не є новиною. Якщо зазирнути в минуле, то 

його історію можна прослідкувати ще від часів виникнення перших середньовічних 

університетів. Найбільш ініціативних та здібних студентів залучали до виконання певних 

адміністративних функцій і викладання у якості помічників професорів.  

Сьогодні ж, студенти є активними учасниками процесу вдосконалення якості вищої 

освіти та керування вищими навчальними закладами. Студентське самоврядування 

європейських університетів здійснює контроль і є безпосереднім учасником усіх аспектів 

життя ВНЗ. Керівництво навчальних закладів розглядає таку колективну участь як додаткову 

гарантію відповідності освітніх послуг вимогам студентів, а й як чинник зростання 

політичної та правової культури, суспільної активності молоді.  

Робота в студентському самоврядуванні не є оплачуваною, проте вона дозволяє 

студентам на практиці ознайомитися з функціонуванням навчального закладу і системою 

представницької демократії, а саме: а) через участь у підготовці та прийнятті певних рішень 

у межах ВНЗ; б) на прикладі виборних органів студентського самоврядування. 

Водночас, потрібно визнати, що студентське самоврядування в Україні функціонує 

малоефективно. Це впливає як на вирішення проблем осіб, які навчаються, так і на 

оптимізацію навчального процесу.  

Визначимо ряд проблем студентського самоврядування. 

 Однією з найголовніших є майже повна залежність від адміністрації ВНЗ. Така 

перешкода спіткала студентське самоврядування, профспілки, професійні та громадські 

товариства, університетські ЗМІ тощо. 

 Досить часто вищі навчальні заклади і представницькі студентські органи мають різні 

інтереси. У такому випадку адміністрація прагне високого рівня автономності, 

мінімального зовнішнього регулювання своєї діяльності у всіх сферах життя ВНЗ, тоді як 

студентська ініціатива бажає, щоб заклади освіти були публічно підзвітними, підлягали 

різноплановим зовнішнім перевіркам. 

Що ж до інших проблем розвитку студентського самоврядування, то тут варто 

говорити про Закон України «Про вищу освіту» (ч.1, ст. 37 та ч.6, ст. 38). Законодавець 

встановлює квоту не менш як 10 % на представництво у вищому колегіальному органі 

громадського самоврядування ВНЗ для «виборних представників з числа осіб, які 

навчаються у вищому навчальному закладі». 



 Немає чіткого формулювання переліку осіб, які можуть входити до вищого 

колегіального органу громадського самоврядування ВНЗ (у нашому випадку – Вченої Ради). 

Така нечіткість може спричинити зловживання з боку адміністрації ВНЗ і залучення нею в 

якості «виборних представників» не реальних активних учасників діяльності 

самоврядування, а тих осіб, які їй більше імпонують. 

 Не встановлений конкретний розмір квоти. Очільники навчального закладу можуть 

обмежити кількість представників студентства мінімально можливими за законом 

десятьма відсотками. 

 Мінімальний розмір квоти, передбачений у Законі, суттєво менший від аналогічних 

квот, встановлених у країнах Європи. Середній розмір квоти там складає 15–20 %, в деяких 

державах – і значно більше (в Румунії – 25 %, у Фінляндії – 33 %, в Данії – 50 %). Такий крок 

гарантує достатній вплив студентів на роботу всього ВНЗ. 

 Важливим чинником розвитку студентського самоврядування є створення  належної 

матеріальної бази для ефективної діяльності цього органу. Законодавець гарантує органам 

студентського самоврядування фінансування з боку вищого навчального закладу у розмірі не 

менше 0,5% коштів спеціального фонду ВНЗ. Окрім того, керівництво ВНЗ зобов’язане 

сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування. 

Це стосується, зокрема, надання приміщення, меблів, оргтехніки.  

Окрім того, фахівці говорять про значні порушення норм законодавства про 

студентське самоврядування під час здійснення таких операцій: 

 призначення посадових осіб, відповідальних за роботу зі студентами, без участі 

студентських представників; 

 поселення та виселення з гуртожитку без згоди органу студентського самоврядування; 

 відрахування; 

 поновлення; 

 переведення студентів з контракту на бюджет чи навпаки. 

Великою перешкодою для розвитку студентського самоврядування є: 

 пасивність, інертність студентства у ставленні до багатьох актуальних проблем 

студентського самоврядування; 

 непоінформованістю студентів щодо можливостей студентських  організацій; 

  лише незначна кількість студентів обізнані в тому, як студентське самоврядування 

може покращити їхнє становище чи вирішити конкретні проблеми. 

Слід відмітити, що: 



 функціонування ефективної системи студентського самоврядування сприяє не тільки 

оптимізації навчального процесу у ВНЗ, а й підвищенню рівня відповідальності молоді, 

становленню її комунікативних та управлінських навичок; 

 використання всіх можливостей студентського самоврядування згідно з чинним 

законодавством дозволить: а) ефективно співпрацювати адміністрації  ВНЗ і студентам 

задля вирішення різноманітних питань і проблем; б) підвищити якість підготовки 

спеціалістів у системі професійної освіти в Україні; в) наблизити національну освітню 

систему до європейського освітнього простору. 

Виходячи з усього вищеперерахованого, варто резюмувати, що об’єктивний контроль з 

боку Міністерства освіти і науки України за діяльністю ВНЗ, автономність закладів освіти та 

спільне прийняття рішень стосовно забезпечення прав студентського самоврядування є 

необхідним задля ефективного розвитку цієї інституції. 

 

 

Вікторія Бедзай (історичний факультет) 

Наук. консультант – доц. Лозинська Н.Б. 

 

ВИХОВАННЯ В ЄВРЕЙСЬКИХ СІМ’ЯХ 

 

Центральне місце у вихованні в євреїв посідала релігія, сім’я, освіта. Це були три 

опорних пункти на яких базувалося повноцінне життя єврея і яке за їхніми переконаннями 

забезпечувало щастя і успіх у житті. 

Юдаїзм – це не тільки релігія, не тільки вчення про філософію, моральність, етику. 

Перш за все – це закон, що регламентує всі без винятку сторони життя як індивіда, так і 

суспільства. Окрім порядку молитви, вивчення Тори, дотримання суботи і свят, виховання 

дітей, майнових і трудових відносин, закон цей визначає спосіб поведінки єврея у таких 

сферах як харчування, гігієна, одяг, подружні стосунки та інше. Знання релігії вимагало 

знання івриту і арамейської, а сам народ ізраїльський – був народом книги, тому забезпечити 

освіту дітей було обов’язком батька. В яке б бідне становище не попадала б єврейська сім’я, 

батьки завжди намагалися дати освіту своїм дітям. 

У найдавніший історичний період у євреїв не існувало особливих освітньо-виховних 

інституцій. Виховання дітей здійснювалося в сімейних і кланових рамках. У релігійній 

традиції система єврейської освіти (існує не менше трьох тисяч років) нерозривно 

переплітається з принципами і завданнями виховання. В основу єврейського виховання було 

покладено прищеплення соціальних, трудових та релігійно-культових навичок переважно 



через участь дітей у сімейному та общинної діяльності. Запорукою успіху в цей період була 

сімейна, кланова і племінна солідарність і патріархальна організація родини з її 

незаперечним авторитетом батьків, в першу чергу, батька. 

Виховання дітей в ранньому віці покладалося переважно на матір (СР Пр. 18); коли 

сини підростали, їх подальше виховання переходило у відання батька, в той час як виховання 

дочок аж до заміжжя залишалося в руках матері, яка також навчала їх домашнім роботам і 

жіночим ремеслам (Бут. 18:19; Вих. 12: 26-27; 13: 8, 14-15; Втор. 6: 7; Миха 7: 6); однак 

відповідальність за розпусної поведінки дочок покладалася на батька (Лев. 19:29). Головна 

увага приділялася вихованню хлопчиків, які були продовжувачами роду і хранителями 

сімейного імені та майна (Чис. 27: 4, 8). Біблія особливо підкреслює відповідальність батька 

за релігійне виховання дітей та зобов'язує голові родини навчати дітей релігійним заповідям 

(Втор. 6: 7, 11-19). Мабуть, вже в епоху Першого храму почалося формування жанру 

літератури мудрості, в якій проблеми та ідеали виховання займали значне місце. Біблійне 

припис «І будуть ці слова, що Я сьогодні, на серці твоїм ... І напиши їх на одвірках дому 

свого і на брамах своїх» (Втор. 6: 6-9; 11: 18-20) означає вимогу навчати дітей - принаймні 

синів - читанню.  

Полонення вавилонське призвело до посилення єврейського релігійно-національної 

свідомості та виникненню нового релігійного інституту - синагоги, відвідування якої дітьми 

поступово стало частиною їх релігійного виховання. Введене Езрою регулярне публічне 

читання Тори перетворилося на потужний освітньо-виховний фактор. Батьківські настанови 

більш не могли задовольняти зростаючі вимоги суспільства до виховання дітей, і тому в цей 

період склалася концепція суспільного виховання, згідно з якою до 13 років хлопчики 

повинні отримувати освіту у професійних учителів, як правило, інтерпретаторів Тори - 

Софрім (попередники фарисеїв). Таке виховання набуло поширення переважно в містах, в 

той час як у сільських поселеннях діти виховувалися в сімейному колі, хоча і там велике 

значення мала синагогальної проповідь. Втім, і в містах соціальні та релігійно-політичні 

відмінності обумовлювали різний підхід до виховання. Так, саддукеи (жрецька аристократія), 

поряд з релігійним навчанням Письмовому Закону, піклувалися про навчання дітей - 

особливо дівчат - грецької мови та елементам грецької культури. Однак більшість міського 

населення знаходилося під впливом фарисеїв, що навчали дітей не тільки законам Тори, а й 

основам Усного Закону; у дітей виховували глибоку повагу до законовчителем. У цих колах 

вивчення Тори поступово стало розглядатися не тільки як засіб дотримання релігійного 

Закону, але і як самоціль; навчання Торі і Усному Закону стало основним засобом виховання 

і формування особистості. 



У дидактичних творах епохи Другого храму приділяється багато уваги проблемам 

виховання. В книзі Приповістей Соломонових і книзі Премудростей Бен-Сіри (Книга 

Екклезіястова) від батьків потрібно виховувати дітей в дусі чесноти і формувати у них 

навички, необхідні для життєвого успіху. Серед якостей, які слід прививати юнакові, - 

працьовитість, утримання від надмірностей, вірність у дружбі, послух старшим, в першу 

чергу - повага і покора батькам, милосердя до бідняка, чесність у справах; проте вирішальне 

значення надається мудрості. У вихованні дівчини ідеалом служить ешет Хайль - доброчесна 

дружина і енергійна господиня будинку. 

Ідеали виховання, що сформувалися в талмудичний період, продовжували служити 

основою виховання дітей в середні віка, хоча змінилися умови життя і неєврейське оточення 

справляли помітний вплив на процес виховання. Тому поряд з тенденціями, загальними для 

всього єврейського світу, у вихованні виявляються певні відмінності між громадами. У 

країнах ісламу у вищих шарах єврейського товариства дітям давали поряд з релігійним також 

і світське виховання, як це було прийнято у мусульман. Воно включало не тільки вивчення 

світських наук, а й прищеплення хороших манер, вироблення красивого почерку, вміння 

складати вірші. У моральному вихованні велику роль грали етичні ідеали. В нижчих шарах 

суспільства виховання зберігало більш традиційний характер.  

З початком занепаду ісламської цивілізації в XIII столітті євреї почали повертатися до 

традиційного єврейського вихованню. Аналогічний процес відбувся також серед євреїв, 

вигнаних з Іспанії, що розселилися в межах Османської імперії. В громадах вигнанців дітям 

прагнули прищепити не тільки загальноеврейські традиції, а й зберегти специфічні традиції 

євреїв, що сформувалися у країнах вигнання. Виховання в цей період характеризується 

поширенням кабалістичних містичних вірувань. Із занепадом Османської імперії (починаючи 

з кінця XVI ст.) i погіршенням умов життя єврейського населення посилилася роль сімейної 

солідарності і, як результат, зріс вплив патріархальної сім'ї на виховання дітей.  

У ашкеназів середньовічної Європи єврейському вихованню та освіті дітей 

надавалося величезне значення, в той час як світське виховання і вивчення світських наук не 

набуло поширення. Хоча законовчителі вважали, що до вивчення Талмуда хлопчики повинні 

приступати у віці 15 років, в сефардських громадах дітей, як правило, віддавали вивчати 

Талмуд у віці 10 і навіть 8 років. Ця практика пояснюється тим, що більшість дітей 

припиняли навчання до 13 років, і батьки прагнули встигнути дати їм щонайменше первинні 

релігійні знання. Оскільки серед євреїв Північної Франції і Німеччини було поширене 

заняття міжнародною торгівлею, і глава сім'ї надовго відлучався з дому, роль матері у 

вихованні дітей була особливо велика. Жорстокі переслідування євреїв Західної Європи в XI 

– XIII ст., а пізніше - погроми Б. Хмельницького на Україні (1648-49), неодноразово ставили 



євреїв перед вибором між насильницьким хрещенням і смертю, зробили вплив на виховання, 

в якому все більше підкреслювався ідеал готовності померти за віру. 

З винаходом друкарства набуло широкого поширення читання моральної та 

дидактичної літератури, що було тісно пов'язане з вихованням дітей. Особливо значним був 

вплив літератури на ідиш на виховання дівчат, так як вони зазвичай не знали івриту. Чималу 

виховну роль грали єврейські ремісничі цехи, члени яких розглядали себе як одну сім'ю, 

мали, як правило, свою синагогу, організовували спільні святкування і піклувалися про 

виховання осиротілих дітей своїх членів. 

Емансипація призвела до радикальних змін в єврейському вихованні в Західній і 

Центральній, меншою мірою і в Східній Європі. Секуляризація євреїв виразилася, зокрема, в 

тому, що на зміну традиційному Хедер прийшла школа, причому навіть в єврейських школах 

в цей період значне місце приділялося викладанню загальних предметів. Нерідко 

секуляризація і асиміляція заходили настільки далеко, що батьки зовсім не давали дітям 

єврейського виховання. Пошуки компромісу між європейською та єврейської культурами 

привели до виникнення реформізму в юдаїзмі та консервативного іудаїзму. Реакцією на 

відхід від традиції була кристалізація неоортодоксального течії, прихильники якого хоча і не 

заперечували практичної корисності загальної освіти, але наполягали на необхідності 

збереження традиційного виховання. У Східній Європі протягом XIX ст. євреї в переважній 

більшості зберігали традиційний спосіб життя і традиції єврейського виховання. Хедер, 

ієшива і синагога продовжували залишатися центральними інститутами виховання 

єврейських дітей. Однак частішали випадки, коли хлопчики одночасно вчилися в хедері і в 

загальній школі. Оскільки дівчатка не зобов'язані були вивчати Тору, у вищих шарах 

єврейського суспільства дівчатка частіше, ніж хлопчики, здобували загальну освіту. Значний 

вплив на виховання дітей в цей період надавала єврейська періодична преса.  

Формування в кінці XIX ст. єврейського національного руху (Ховевей Ціон, Сіонізм) 

призвело до виникнення нового ідеалу єврейського національного виховання, яке ставило за 

мету переорієнтацію єврейського релігійного самовизначення на національне, прищеплення 

національної гордості, готовності до самооборони, відродження івриту як національної мови, 

підготовку до поселення в Ерец-Ісраель і заняттю там продуктивною працею. Розбіжності з 

питання про ставлення до релігії згодом привели до виникнення двох систем освіти на івриті 

- світського і національно-релігійного.  

У країнах ісламу, які не були порушені емансипацією і секуляризацією, збереглося 

традиційне єврейське виховання, яке з кінця XIX ст. початок поєднуватися із загальним (за 

винятком Ємену, де традиційні форми виховання збереглися в чистому вигляді). Суспільство 

Альянс відкрило численні єврейські школи, де викладання велося французькою мовою і 



вивчалися загальні предмети. Оскільки навчання в цих школах поєднувалося з релігійним 

вихованням і з впливом традиційного середовища, воно не вступало в конфлікт культурою 

країни проживання. Лише в Алжирі, де євреї отримали французьке громадянство, 

французьке виховання стало домінуючим. В Іраку, особливо в Багдаді, у вищих шарах 

єврейського суспільства на виховання дітей значний вплив чинила арабська культура. 

Протягом 1-й половини XX ст. збільшилося число дівчаток, які відвідували школи, однак 

відчувався розрив у рівні освіти між чоловіками і жінками. 

У Радянському Союзі школи на івриті та організоване релігійну освіту дітей були 

заборонені в кінці громадянської війни, хоча в 1920-х рр. в багатьох містечках продовжували 

таємно існувати хедери. У створених радянською владою школах на мові ідиш 

впроваджувалася радянська мораль і принципи «інтернаціоналізму». Однак навчання велося 

на мові ідиш і вивчалася література цією мовою, всі учні і вчителі були євреями, і все це не 

могло не виховувати у дитини почуття приналежності до єврейського народу. Згодом масова 

міграція євреїв з районів колишньої смуги осілості у внутрішні райони Росії, де вони 

селилися переважно у великих містах, і відрив від єврейського середовища привели до 

зростання впливу російсько-радянської культури. Більшість єврейських шкіл закрилося, а 

батьки все частіше воліли говорити з дітьми російською мовою. Ці чинники поступово 

привели до майже повного зникнення єврейського виховання в Росії. Тим не менш, в 

реформованій формі традиції єврейського виховання продовжували позначатися: як і в 

світських колах єврейства Європи та США, єврейські батьки в Росії перенесли традиційну 

прихильність до релігійної освіти дітей на світське, і більшість єврейських сімей прагнуло у 

що б то не стало дати своїм дітям вищу освіту. На відміну від російських євреїв, євреї 

східних громад на території СРСР (грузинські, гірські, бухарські євреї і кримчаки) в набагато 

більшому ступені зберегли традиційний устрій життя. Хоча заборона на релігійну освіту 

різко знизив рівень єврейських знань, сімейне виховання продовжувало залишатися в цих 

громадах переважно єврейським.  

З початком перебудови в Радянському Союзі (кінець 1980-х рр.) З'явилася можливість 

відкрито давати дітям єврейське виховання. Найважливіша особливість виховання в останні 

роки - яскраво виражений суспільний характер, бо лише в окремих сім'ях збереглися 

елементи єврейських знань, звичаїв і культури, які дорослі були б в змозі передати 

підростаючому поколінню. Велике значення має тому діяльність відроджуються єврейських 

громад, де спільно сім'ями відзначаються свята і виконуються різні обряди.  

Вирішальну роль не тільки в освіті, а й у вихованні дітей грають єврейські школи. 

Спочатку виникли недільні школи, зимові та літні табори для єврейських школярів, потім - 

денні єврейські школи. Перша така школа була відкрита в 1989 р в Ризі. За даними Інституту 



проблем єврейської освіти в Петербурзі і Джойнта, до січня 1995 р на території колишнього 

СРСР число денних єврейських шкіл досягло 41, з них 17 в Росії (12 в Москві і Петербурзі) і 

13 на Україні. У той же період діяло 190 недільних і вечірньо-недільних шкіл. В системі 

єврейської освіти навчалися більше сімнадцяти тисяч дітей. Єврейські школи ставлять своєю 

метою прищепити дітям почуття причетності до єврейського народу, до його культури, 

релігії та традицій. Це знаходить відображення в навчальних програмах. Предмети 

єврейського циклу зазвичай включають єврейську мову (іврит, ідиш), історію єврейського 

народу, Танах (у ряді шкіл поглиблено вивчають Талмуд), а також традиційну і сучасну 

єврейську літературу, єврейське мистецтво, музику, звичаї.  

Після 1991 р, з утворенням СНД, в системі єврейської освіти існують три напрямки. 

Релігійне виховання і освіта розвивається завдяки діяльності різних релігійних організацій і 

рухів (консервативного іудаїзму, реформізму, хасидизму і ін.). Школи цього напряму 

прагнуть долучити учнів до традиційного способу життя, привчити до дотримання заповідей. 

Світське виховання і освіту, в основному орієнтуючи учнів на алію, направлено на 

полегшення інтеграції підлітків в ізраїльському суспільстві. Розроблено ряд спеціальних 

програм з навчання та репатріації молоді, які фінансуються головним чином Єврейським 

агентством.  

Єврейське виховання та освіта, що розвивається завдяки зусиллям місцевих 

єврейських громад, прагне сформувати у дітей єврейське самосвідомість. Учнів виховують у 

дусі традиційних єврейських цінностей, проте без вираженої релігійної забарвлення, хоча в 

1990-і рр. значення синагоги у вихованні дітей дещо зросла порівняно з попереднім 

періодом.  

Система виховання в Ізраїлі в значній мірі сформувалася ще в період британського 

мандата в Палестині, причому в її основі лежали принципи національного виховання, що 

зумовило певний розрив з традиційним єврейським вихованням (цей розрив менше в системі 

національно-релігійного виховання). На виховання дітей великий вплив надавали молодіжні 

рухи (особливо в період до утворення держави і в перші роки його існування). У східних 

громадах виховання дітей здійснювалося переважно у рамках патріархальної сім'ї, проте 

переселення в Ізраїль і пристосування до нових життєвих умов, як правило, 

супроводжувалося болючим руйнуванням традиційного сімейного укладу. Хоча сім'ї 

європейських євреїв в цілому легше адаптувалися до життя в Ізраїлі, у них теж нерідко 

виникали проблеми перехідного періоду, пов'язані з відривом від єврейських традицій і з 

травмою Катастрофи. У цих умовах роль дошкільних і шкільних навчально-виховних 

установ була вирішальною, що, однак, часто призводило до конфлікту між сімейним і 



суспільним вихованням. Згодом входження батьків в життя країни і зміна поколінь 

поступово усунули розрив між громадським та сімейним вихованням.  

В нерелігійних колах синагога втратила колишню виховну роль; в 

ультраортодоксальних колах підтримується традиційне єврейське виховання.  

У країнах діаспори в єврейських будинках, як правило, говорять мовою 

навколишнього населення, що зменшує вплив сім'ї на національне виховання дітей. 

Становище ускладнюється тим, що в багатьох єврейських сім'ях батьки не володіють 

єврейськими знаннями в тій мірі, яка дозволила б їм прищепити дітям традиційні цінності. 

Проте єврейська сім'я служить первинною ланкою в єврейському вихованні дітей - чи йде 

мова про передачу дитині релігійних традицій або про прищеплювання йому любові до 

єврейської культури і до Ізраїлю.  

Виховна роль синагоги в діаспорі неоднакова в різних країнах. Найбільш значний 

вплив на виховання дітей синагога надає в США, де вона служить центром єврейського 

життя; у Франції і в країнах Латинської Америки, де активно працюють світські єврейські 

організації, виховна роль синагоги менш значна.  

Існування незалежного і сильного єврейської держави слугує одним з вирішальних 

чинників формування єврейського самосвідомості у єврейських дітей в країнах діаспори. 

Розвиток зв'язків з Ізраїлем - відвідування країни організованими групами єврейських дітей, 

викладання історії Ізраїлю та ознайомлення з ізраїльської життям в єврейських школах - все 

це становить сьогодні органічну частину єврейського виховання в єврейських громадах у 

всьому світі. 

 

 

Іванна Белей (історичний факультет) 

Наук. консультант – доц. Лозинська Н.Б. 

 

РОЛЬ ВИХОВАННЯ У КОЗАЦЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ 

 

Козацька педагогіка – це галузь народної педагогіки України в якій викладені основні 

принципи виховання молоді XVII ст. Вона формувала юнака-лицаря, виховувала в ньому 

вірність Батьківщині та православній вірі, впливала на розвиток національної 

самосвідомості. Тут збереглися найкращі культурні та духовні цінності народу, що 

супроводжували українців впродовж усього життя. Григорій Ващенко зазначає, що 

провідним ідеалом козацької педагогіки є вільна, незалежна людина, лицар правди і честі, 

для якого Бог і Батьківщина найвищі блага. Ядром козацької педагогіки є лицарське 



виховання. Таке виховання формує сильну духом і тілом особистість, що вміє долати 

життєві труднощі, нехтувати побутовим комфортом, коли рідний край у небезпеці. 

Підростаюче покоління виховували на видатних постатях козаків, котрі були прославлені в 

думах, баладах, історичних піснях, легендах та народних переказах. Це яскраво 

проявляється на прикладі І.Сірка, І. Підкови, Д. Вишневецького, Морозенка та ін.  

Українська козацька система виховання мала декілька ступенів: 

 Дошкільне-родинне виховання – утверджувало високий статус батьківського 

виховання. Центральною була роль батька, що полягала в загартуванні своїх дітей, 

формування в них лицарської честі та прагнення захистити свою батьківщину від 

іноземних загарбників; 

 Родинно-шкільне виховання – найважливішими у козацьких школах були родинні, 

духовні та материнські цінності, що переростали в національні а також релігійно-

моральні цінності; 

 Вища освіта – молоді люди продовжували навчання у вищих школах, колегіумах 

та європейських університетах. 

Школи на Запоріжжі були центрами поширення грамотності. Вони поділялися на: 

січові, монастирські та церковнопарафіяльні. Зокрема, в січовій школі вчилися хлопчики: 

частково сироти, привезені й усиновленні козаками, частково – ті, хто самовільно прибував 

до Січі, а також «молодики» - діти багатих батьків, їх віддавали сюди для навчання грамоті 

та військового мистецтва. Тут училися досконало писати і читати. Велику увагу також 

приділяли військовому мистецтву та церковному співу.  

Керував січовою школою ієромонах-уставщик. Виконуючи обов’язки наставника, він, 

крім того, дбав про здоров’я учнів, сповідав та причащав, ховав покійних. У своїй діяльності 

він підпорядковувався кошовому отаманові і лікареві, що служив на порубіжжі. 

Внутрішній устрій січових шкіл був схожим до загального устрою Січі. Учні обирали з-

поміж себе двох отаманів – одного для дорослих, а іншого для малолітніх дітей. Кожного 

року їх переобирали. Кошти на утримання школи надходили від наказних «батьків», чи з 

грошей, що їх платили вихованцям за працю на дзвіниці, за читання псалтиря над 

покійниками, продаж ладану в січовій церкві. Крім того на утримання школи виділяли 

частину платні яку присилали російські урядовці. 

Січові школи були спрямовані як на культурну так і на військово-оборонну підготовку 

юнаків. Після їх закінчення частина юнаків вступали до Києво-Могилянської академії, 

частина залишалися вчителями у січових школах та працювала церковнослужителями, а 

деякі залишалися у своїх куренях, вдосконалювали військове мистецтво та ставали 



вправними воїнами. Такі школи діяли на території Запорізької Січі при церкві Святої 

Покрови. 

У формуванні моральних якостей козацька педагогіка акцентувала на «лицарській 

честі» та «лицарській звитязі».  

У козаків існувало декілька систем єдиноборств. Найвідоміша лягла в основу 

формування бойового танцю – гопак.  Інша не менш важлива система мала назву гой док. 

Вона використовувалася розвідниками пластунами. Мало відомою для нас є система 

«спас», яка мала оборонний характер, в її основі було вдосконалене вміння блокувати дії 

суперника.  

Вершиною козацьких бойових мистецтв вважалося характерництво. Про козаків 

характерників існує багато легенд та переказів. Вони володіли впливом на психіку ворога, 

«заворожували» його та вивідували військові таємниці.  Характерники вміли залякати 

ворога, навіювали йому інформацію про свою силу і непереможність, про те, що їх не бере 

ні куля, ні шабля, ні вогонь, ні вода. Вороги нерідко вірили, що козаки могли брати голими 

руками розпечені ядра, обминати кулі тощо. Є перекази про те, що спеціальними вправами 

козаки досягали стану «коли тіло грає», в такому разі удари супротивника не відчувалися. 

Подібні явища притаманні і східним системам боротьби, наприклад, мистецтву тібетських 

ченців катеда і «школи залізної сорочки» в кунг-фу та карате. Однак ці моменти належить 

пояснити та обґрунтувати наступним поколінням.  

На сучасному етапі відбувається реставрація основних принципів козацької 

педагогіки. Як наслідок у молоді формується національна свідомість та самосвідомість. 

Одним з найважливіших напрямів є відродження та втілення військово-спортивного 

мистецтва наших предків. 

Зважаючи на складні внутрішні та зовнішні обставини, які склалися в Україні 

останнім часом, слід особливо відзначити потребу реалізації козацької педагогіки, 

виховання стійких і мужніх захисників незалежної України. Необхідно організувати центри 

науково-методичної роботи, які будуть розробляти навчальні плани, програми, методичні 

рекомендації з питань втілення в життя козацької педагогіки. Продовжуючи історичну 

традицію козаків, молодь виростатиме морально та фізично здоровою, відданою 

національним інтересам та своїй Батьківщині.  

 

 

 

 

 



Оксана Берест (філологічний факультет) 

Наук. консультант – доц. Заячківська Н.М. 

 

"Благословен, хто йде в ім'я Господнє!"  (Мт.21, 9) 

 

ОСВІТНЬО- ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА  

АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 

 

Метою статті є розкрити виховну роль послань митрополита Андрея до молоді та 

роль опіки митрополита молоддю як добродійника. 

Завдання: показати, який вплив може мати духовна особа на молодь; розкрити основи 

освітньо-виховної і благодійницької діяльності Андрея Шептицького. 

Вступ 

"Ти й на наш нарід зіслав такі терпіння, що їх не знали наші батьки. Ми мусимо гірко 

трудитися, щоб здобути собі насущний хліб. Віримо і надіємося, що тяжкі ті допусти 

зіслав Ти на людський рід як досвід, а не як кару".  

Слова молитви митрополита Андрея Шептицького за долю українського народу, які 

з'явилися сотню років тому, історія зробила знову актуальними. Знову наш народ опинився у 

тих "допустах і терпіннях", знову ми "мусимо гірко трудитися, щоб здобути собі насущний 

хліб". Жаліємо себе і не знаємо, як собі допомогти. Але серед всіх цих проблем найбільше 

маємо пам'ятати, що ми у світі не одні, що ми створені для допомоги іншим: "Бо ввесь Закон 

в однім слові міститься: Люби свого ближнього, як самого себе (Гал.5: 14)". 

Господь вибрав багато достойних людей, дав на їхню долю важкі випробування, щоб 

укріпити їх духовну силу і віру. Але не варто забувати, що милосердя Боже є безмежне; Бог 

вибирає найсильніших, тих, які не тільки самі не зламаються під тягарем важких обставин, а 

й тих, що не дадуть зламатися іншим, що підтримають, а найважливіше – навчать своїм 

прикладом і, таким чином, поширять Божу істину серед більшої кількості людей. Таких 

прикладів в історії Церкви є багато. "Ідіть, отже, і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім’я 

Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що Я вам заповідав" (Мт. 28, 19-20) – 

говорить Ісус до своїх апостолів і відправляє їх до нас, людей, щоб ми набиралися мудрості 

Божої через них.  

 Кожному християнському народові Бог вибрав постать, що має просвітити цей народ, 

вести його, вчити і бути прикладом. І до нашого народу Господь був милосердний, пославши 

нам Андрея Шептицького, щоб він зарядив нас силою переборювати перепони на шляху і 

був нашим вчителем і поводирем.  



"Милосердя змінює світ" 

Ціле життя митрополита було прикладом діяльної любові, прикладом жертви, посвяти 

своїй пастві. І була Його діяльність не лише на церковно-релігійній ниві. Про всебічну працю 

митрополита для українського народу: церковну, освітню, культурну – можна сказати, що не 

було в той час людини, яка б не користувалася підтримкою Андрея Шептицького. Не було на 

той час установи, яка б постала і діяла без підтримки митрополита. Великий митрополит 

робив для свого народу те, чого не міг зробити ніхто інший у той час. Він мав усі дані бути 

провідником народу. І Він ним був.  

В умовах бездержавності, бідності занепадає нація. Головний її орієнтир – молодь, 

легко піддається під соціальні обставини і не маючи ще міцного морального стержня часто 

вибирає неправильний шлях. Андрей Шептицький наголошував, що виховання дітей та 

молоді є основою нашого майбутнього. Дбаючи про майбутнє, необхідно дбати про належне 

виховання. Митрополит подав для цього не лише теорію, а й власним життєвим прикладом 

показав, що і як саме потрібно робити. 

Надзвичайно цінні вказівки можемо почерпнути з морально-пастирських послань 

митрополита Шептицького. Це два Пастирські послання "Слово до української молоді" 1932 

і 1939 рр., послання "Про милосердя", "Перше слово Пастиря" та інші. Митрополит 

Галицький дбав про дітей та молодь різного соціального стану, прагнув, аби усі здобули не 

лише належне інтелектуальне виховання, а й релігійне та національне. "Найважливіша 

справа для Церкви, для народу і родини, щоб діти були добре виховані", – вважав А. 

Шептицький [Гриньох І. Слуга Божий Андрей – благовісник єдности. - Мюнхен, 1961., с. 83].  

"Від виховної сили Церкви, – писав Митрополит Андрей, – в якому краю чи народі, від 

напруженості виховної праці духовенства над молоддю та в проповіданні Євангелія і 

поясненні християнських чеснот у великій мірі залежить могутність України" [Шептицький 

А. За єдність святої віри, церкви і нації. – Львів, 1991., c. 12]. "У християнських народах 

нема більш виховної сили над силу Церкви. Вона то виховує народи, вона вщіплює вже в 

душу дитини ті християнські чесноти, які зроблять з неї доброго патріота і мудрого 

громадянина. Очевидно, робить це передовсім родина. Але й батьки християнина, 

виховуючи дітей, роблять це під проводом і за вказівками Церкви. Вона то, проповідуючи 

Євангеліє, безнастанно пригадує батькам їх обов'язки і різні сторінки їх праці супроти дітей. 

Та праця батьків і Церкви безконечно важка, вона вимагає довгих змагань, безлічі жертв, 

прикладу цілого життя, безнастанної дбайливості і чуйної уваги на великі прояви життя 

дитини, заки дитина виросте на громадянина, свідомого всіх своїх обов'язків супроти Бога, 

родини, ближніх і України, заки з дитини зробиться повнолітній, повноправний і 

повноумний громадянин, треба безмірної праці. Скільки ж її треба до того, щоб виховати 



цілу суспільність, увесь нарід? Заки весь нарід перейметься наукою Євангелія і кожна 

одиниця в народі буде таким повноправним і повноумним громадянином, треба праці 

Церкви і родини впродовж довгі століття" [Сайко О. Митрополит Андрей Шептицький. 

Доступно з http://old.ugcc.org.ua/ukr/library/xx_st/a_sheptytskyj/, c. 20].  

Повчання митрополита Андрея, безперечно, мали великий вплив на молодь. Але в 

тому є Його відмінність від тих багатьох, які також вміють вдало говорити,що Він 

підкріплював слова своїх послань справами. Однією із найяскравіших характеристики Його 

діяльності слід вважати розуміння нагальних потреб та справжнє, а не показове намагання 

вплинути на процес їхнього вирішення [Комар І. В. Соціально-освітня діяльність 

митрополита Андрея Шептицького у Галичині (1900-1939рр.). Доступно з 

http://gnpu.edu.ua/files/VIDANNIY/Visnik_15_2/V15_2_56_60.pdf , с. 12]. "Ісус, поручаючи мені 

вести Вас дорогою спасіння, дав мені людське серце... Тож і простить Він, що нині, замість 

проповідування Божого слова, зачну радше від тієї людської сторони Вашого життя" 

[Пастирське послання Єпископа Андрея до вірних Станиславівської єпархії. Перше слово 

Пастиря // Шептицький Андрей. Документи і матеріали 1899−1944 рр. В 3 т. − Львів, 2007. 

− Т. І., с. 4]. Адже митрополит не вивищував себе, відчував  себе слугою Божим і не міг не 

виконати Заповіді Божої "Люби свого ближнього, як самого себе", щоб не стати подібним до 

того чоловіка, який  "слухає та не виконує, що свій дім збудував на землі без основи. І 

наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того дому руїна!" (Лук.6:47-49).  

Митрополит Андрей не шкодував ні сили, ні грошей на забезпечення навчання і виховання 

молоді. "… Ділом милосердя є всього, що дається або робиться для ближнього ради Бога, 

беручи під увагу його потреби тіла і душі" [Шептицький А. Пастирське послання "Про 

милосердя"// Митрополит Андрей Шептицький: Життя і Діяльність. Документи і 

матеріали 1899-1944.-Том ІІ.- Церква і суспільне питання. Кн.1.- Пастирське вчення і 

діяльність.- Львів: "Місіонер", 1998, с. 249], – навчав митрополит, 

Перша світова та польсько-українська (1918-1919 рр.) війни спричинили великі 

людські втрати і, як наслідок, різке збільшення кількості сиріт. Для опіки над сиротами у 

Львові в 1916 р. А. Шептицьким було створено Український єпархіальний комітет. Для 

розширення мережі таких закладів, а відповідно і надання допомоги ще більшій кількості 

дітей, глава церкви купував земельні угіддя, де організовував будівництво нових сиротинців. 

У 1916 р. притулкові в Зарваниці він подарував ділянку вартістю 750 тис. крон, а для 

львівських сиріт було передано з фондів митрополита 600 тис. крон [Комар І. В. Соціально-

освітня діяльність митрополита Андрея Шептицького у Галичині (1900-1939рр.). Доступно 

з http://gnpu.edu.ua/files/VIDANNIY/Visnik_15_2/V15_2_56_60.pdf, с. 57].  



"Батько усіх сиріт" – так називали галичани митрополита за його турботу і постійну 

матеріальну та духовну опіку над покинутими, знедоленими, самотніми дітьми [Комар І. В. 

Соціально-освітня діяльність митрополита Андрея Шептицького у Галичині (1900-1939рр.). 

Доступно з http://gnpu.edu.ua/files/VIDANNIY/Visnik_15_2/V15_2_56_60.pdf, с. 57]. Він 

знаходив час для спеціальних зустрічей із ними, на яких вів розмови з кожною дитиною, 

пізнавав її турботи, бажання, і це ясним променем зігрівало спраглі уваги дитячі серця. Тож 

не дивно, що при різних привітаннях Кир Андрея (як-от після звільнення з російської тюрми, 

на святах молоді, візитаціях, місіях) дітвора та молодь у вишиванках віддано горнулися до 

свого Опікуна, обдаровували Його масами квітів, вінками з колосся, а дрібні діточки 

простягали до Нього свої рученята. Великий Митрополит використовував такі зустрічі для 

повчань, як, наприклад, навесні 1936 pоку: "Дорогі мої Діточки! Дивлюся на вас, як на ті 

квіти, що ви їх принесли. А знаєте, чому вони такі гарні і запашні? Бо вони завжди дивляться 

до неба, до сонця. Так і ви пам’ятайте про Бога, що на небі, моліться до Нього, слухайте 

своїх батьків, учителів, будьте добрими і багато вчіться, то й вами будуть так тіши-тись, як 

ви тішитеся гарними квітами" [Кисилевська-Ткач О. Митрополит Андрей Шептицький і 

українська молодь. Доступно з < http://metropolitaszeptycki.pl/pl/artykuy/artykuy-w-jezyku-

ukrainskim/453/455.html>, с.1]. При щедрій фінансовій допомозі А. Шептицького 

створювалися й українські дошкільні інституції – захоронки, які діяли під керівництвом 

жіночих чернечих згромаджень: сестер Василіянок, Служебниць, Йосифіток, Йосафаток, 

монахинь Студитського уставу. Тут діти отримували початкові знання про навколишній світ, 

природу, рідну історію, елементарні математичні уявлення. У захоронках було організовано 

харчування дітей, а найбідніші з них отримували й одяг. Утримання такого дошкільного 

закладу обходилося близько 350 злотих на місяць, які надходили з пожертвувань, дотацій 

Митрополії, українських громадських організацій. Проте найвагомішу фінансову допомогу 

захоронки чернечих об’єднань отримували з фондів А. Шептицького [Комар І. В. Соціально-

освітня діяльність митрополита Андрея Шептицького у Галичині (1900-1939рр.). Доступно 

з http://gnpu.edu.ua/files/VIDANNIY/Visnik_15_2/V15_2_56_60.pdf, с.57]. 

Оскільки дошкільні заклади функціонували при монастирях і не вважалися 

державними установами, митрополит зобов’язував священиків систематично їх відвідувати. 

Митрополит уважно ставився і до проблем середньої та фахової школи у Галичині, зокрема, 

активно підтримував приватну форму навчання, яка в основному практикувалася у 

навчальних закладах під опікою Василіянського Чину. А. Шептицький розумів, що вона, чи 

не єдина, може забезпечити навчання та освіту для дітей з малозабезпечених родин. Тому він 

часто був ініціатором відкриття нових шкіл, гімназій, семінарій. Так, з 1906 р. до 1939 р. 

митрополитом утримувалася Львівська дівоча гімназія сестер Василіянок [Комар І. В. 



Соціально-освітня діяльність митрополита Андрея Шептицького у Галичині (1900-1939рр.). 

Доступно з http://gnpu.edu.ua/files/VIDANNIY/Visnik_15_2/V15_2_56_60.pdf, с. 58]. 

На початку ХХ ст. у краї дуже гостро стояла проблема безробіття. Тому А. 

Шептицький дбав про збільшення кількості фахових шкіл, щоб українці, отримавши освіту, 

могли працевлаштовуватись та самостійно створювати робочі місця. Митрополит 

неодноразово дарував земельні наділи для створення нових навчальних закладів. У Скнилові, 

на околиці Львова, він передав монахам Студитам будинок із садом та городом для відкриття 

ремісничої школи. А у с. Миловання на Станіславівщині з допомогою митрополита прийняла 

на навчання учнів сільськогосподарська школа [Комар І. В. Соціально-освітня діяльність 

митрополита Андрея Шептицького у Галичині (1900-1939рр.). Доступно з 

http://gnpu.edu.ua/files/VIDANNIY/Visnik_15_2/V15_2_56_60.pdf, с. 58]. Не були позбавлені 

уваги та підтримки А. Шептицького студенти вищих навчальних закладів. Зазвичай він 

особливо турбувався про бідну молодь. Малозабезпечені талановиті діти отримували 

стипендії митрополита. У пастирському листі до українського народу в 1909 р. він закликає: 

"Нехай українська молодь у кожнім поколінні видає много людей совісної й глибокої праці, 

нехай видає великих учених, правдивих артистів, знаменитих письменни-ків, адвокатів, 

лікарів, архітектів, великих промисловців і здібних купців. Нехай кожний виростає на 

горожанина, праця котрого принесе народові і користь, і славу". У промові в день 

сорокаліття своєї єпископської праці, в червні 1939 року, Кир Андрей навчає: "В кожну 

працю треба вкладати ціле своє серце, цілого себе, і то в усіх званнях, бо інакше праця не дає 

добрих наслідків" [Кисилевська-Ткач О. Митрополит Андрей Шептицький і українська 

молодь. Доступно з http://metropolitaszeptycki.pl/pl/artykuy/artykuy-w-jezyku-

ukrainskim/453/455.html, с. 1].  

Митрополит дбав не лише про добру освіту для галицької молоді, а й про її 

виховання. Купуючи землю в гірських повітах краю, він відкривав виховні заклади для дітей 

на період літніх канікул. Діяли так звані "Вакаційні оселі", "Літнища", табори, де 

відпочивали та оздоровлювалися діти. А.Шептицький підбирав учителів, які навчали 

вихованців молитви, історії України, народних пісень. У "Першому слові пастиря" до вірних 

Станіславівської (Івано-Франківської) єпархії, Він так звертається до вчителів: "А ви, що 

безпосередньо працюєте над вихованням молоді, дбайте не менше над просвіченням її 

розуму, як над ублагородненням її сердець. Подавайте молоді таку освіту, яка навчила б її не 

тільки теорії, але теж і практики. Учіть її, як має жити! Збуджуйте в неї бажання й охоту до 

того, що є підставою багатства і сили народу. Нехай уже малі діти вчаться любити свою 

землю, свою Батьківщину, нехай учаться працювати для неї... Виробляйте в молоді 

самостійність та індивідуальність! Учіть її більше числити на себе, ніж на других! Учіть не 



оглядатися на поміч уряду і краю, а власною ініціятивою дороблятися самостійного буття!.. 

Виробляйте у молоді почуття правости та сумлінної праці!" [Кисилевська-Ткач О. 

Митрополит Андрей Шептицький і українська молодь. Доступно з 

http://metropolitaszeptycki.pl/pl/artykuy/artykuy-w-jezyku-ukrainskim/453/455.html, с.1]. Отже, 

найпершим і найголовніше знання, яке має дати вчитель – знання, як бути ЛЮДИНОЮ. 

"Ваша задача не полягає лиш в тім, щоб діти навчити читати, писати, рахунків. Ви маєте ті 

діти і виховати, виробити їх характер, навчити Божий закон заховувати, родичів слухати і 

поважати, маєте поставити основи моральности під їх будуче життя" [Кисилевська-Ткач О. 

Митрополит Андрей Шептицький і українська молодь. Доступно з 

http://metropolitaszeptycki.pl/pl/artykuy/artykuy-w-jezyku-ukrainskim/453/455.html, с.1]. 

Митрополит знав вагу друкованого слова, тому сприяв видавництву щомісячного 

журналу "Наш приятель", серії книг "Бібліотека нашого Приятеля", "Цікаві оповідання" для 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, а також журналів "Поступ", "Українське 

юнацтво" для старших школярів та студентів. Особливо цінними формами виховної роботи 

митрополита були особисті зустрічі та бесіди з молоддю. "Найважливіша справа для Церкви, 

для народу і родини, щоб діти були добре виховані", – вважав А. Шептицький [Гриньох І. 

Слуга Божий Андрей – благовісник єдности. - Мюнхен, 1961., с. 83].  

Глава церкви з великою увагою ставився до дітей, переймався їхніми проблемами та 

турботами. Вони завжди могли розраховувати на його мудру пораду. Для виховання  в дітей 

християнських цінностей та чеснот: доброти, порядності, чесності, любові – важливими були 

і залишаються пастирські послання та звернення А. Шептицького, адресовані молодим 

українцям [Дрогобицький І. Значення, зміст та особливості навчально-виховної діяльності у 

пастирському посланні єпископа Андрея Шептицького до вірних Станиславівської єпархії 

«Перше слово Пастиря»// І. Дрогобицький/ Збірник тез науково-практичної конференції 

«Вклад Андрея Шептицького в розвиток духовної спадщини українського народу», 

присвяченій 150-річчю від дня народження громадського та релігійного діяча Андрея 

Шептицького: Упоряд. Сохань Г., Козак Т. – Львів, 2014., с. 12]. Вони є скарбницею 

мудрості, а Той, хто їх виголошував – скарбом народу, що був добрим самарянином для своєї 

держави, нічого не шкодував для розвитку її майбутнього – молоді. "Я справді не лікар, ані 

хлібороб, ані політик, але я Ваш батько, а батькові не байдуже те, що його дітей живо 

обходить" – митрополит Андрей. 

Висновки  

"Багато бо покликаних, але мало вибраних" (Мт. 22, 1-14.) 

Дивлячись на життя Митрополита Андрея, читаючи Його мудрі послання і збираючи 

плоди Його невтомної праці, мені на думку спадають трошки перефразовані слова 



Антифону: Боже, Ти ущедрив нас і благословив нас, просвітив лице Твоє на нас і помилував 

нас.  

Бо ми маємо честь ходити по тій землі, по якій ходив митрополит Андрей, ходити до 

церкви, у якій його поховано. А найголовніше, ми знаємо, що митрополит був такою ж 

людиною, як і кожен з нас. Він не є чимось захмарним, що важко пізнати і уявити. Його 

слова не є абстрактними – вони цілком реальні і підкріплені реальними справами.  

І це говорить нам про одне: ми маємо приклад, не такий вже далекий і неосяжний. Бо 

вулиці ще пам'ятають Його кроки, а повітря – звуки Його молитов.  

Ми маємо великий і безцінний приклад того, що кожен з нас може жити, виконуючи 

Божі закони, змінювати милосердям світ і прагнути до виховання в самих собі ЛЮДИНИ і 

пам'ятати, що ми є відображенням нашого Творця.  

Твоє добро – безцінний скарб 

І мудрість слів Твоїх на гордість жодних мудреців не схожа. 

Через блаженних слуг Твоїх ми пізнаємо істини святі 

Що Ти нам відкриваєш, Боже! 

 
 

Марта Бешлей, Вікторія Морадь (хімічний факультет) 

Наук. консультант – доц. Ковальчук Л.О. 

 

РОЛЬ МОРАЛЬНО-РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ 

ОСОБИСТОСТІ 

 

Комплексним виховним впливом школи, сім’ї, громадськості, церкви є морально-

релігійне виховання, що має на меті сформувати моральні якості, потреби, почуття на основі 

християнських ідеалів, норм і принципів моралі. Мета нашого дослідження полягає в 

осмисленні поглядів відомих педагогів на роль морально-релігійного виховання, що дасть 

змогу на основі систематизації отриманих знань виокремити головні завдання, принципи та 

засоби релігійно-морального виховання сучасної молоді.  

Проведене нами дослідження засвідчує, що зазначена проблема перебувала в полі 

зору багатьох учених. Зокрема, А.-Я. Коменський у праці “Материнська школа” акцентував 

увагу на необхідних до виховання моральних якостях, до яких він відносив охайність, повагу 

до старших, шанобливість, правдивість, справедливість, благодійність, звичку до праці, 

стриманість, терплячість, делікатність, витонченість манер, гідність, скромність тощо. З 



погляду вченого, ці якості охоплюють кодекс гуманіста й поборника загальнолюдського 

братства і мирної праці. 

Неодноразово порушував питання релігійно-морального виховання в сім’ї 

В. Зеньківський. У своїх працях він обстоював думку, що духовне багатство родини часто 

значно більше, ніж ми усвідомлюємо; ми не вміємо, а часом і не хочемо використовувати все 

те, що нагромаджує родина. Так, у працях “Про релігійне виховання в сім’ї”, “Проблеми 

виховання в світлі християнської антропології” вчений зазначав, що морально-релігійне 

виховання повинно допомогти розкрити образ Божий, розвинути внутрішній світ дитини, 

поєднати дитячу душу з церквою та наситити її вищим даром — свободою.  

Виходячи з важливості різних виховних інститутів у вихованні особистості дитини, 

В. Зеньківський запропонував цілісну систему морально-релігійного виховання у якій 

виокремив такі головні завдання: 

1) підготовку дитини “до вічного життя з Богом” (важливим у цьому напрямі є 

розвиток внутрішнього світу дитини);  

2) підготовку до земного життя (це завдання є невід’ємним з першим завданням);  

3) виховання “волі у Христі”. 

До засобів релігійно-морального виховання вчений відносив молитву, ікону та храм. 

Особливого значення у морально-релігійному вихованні він надавав таким важливим 

принципам: 

 принципу єдності підготовки до земного та вічного життя; 

 принципу врахування духовної та емпіричної природи людини, що визначає 

первинність емпіричного розвитку (духовне життя потребує фізичного розвитку як 

опосередкованого начала, інакше це може бути сформульовано як розкриття шляху до 

вічного життя, залучення до нього в земному житті); 

 принципу “внутрішньої ієрархічності” людини, що складається з фізичного, 

психічного та соціального в ній (на шляху духовного розвитку людини має бути врахована її 

“внутрішня ієрархія”); 

 принципу авторитету та виховання дару свободи (при правильному використанні є 

умовою духовного здоров’я, а при неправильному — збільшує роздвоєність людині); 

 принципу дисциплінованості в релігійно-моральному вихованні (суть “дисципліни” 

щодо розвитку дару свободи полягає в поступовому “звільненні” духовних сил дитини від її 

неусвідомлених порухів); 

 принципу статевого виховання (сублімація енергії статі розширює творчі 

можливості людини); 

 принципу соборності (соціальне виховання пов’язане з ідеєю церкви як соборності; 



 принципу естетичного сприйняття людиною світу.  

У дослідженні окресленої проблеми не можна оминути погляди митрополита Андрея 

Шептицького. Визначаючи роль релігії в житті людини, Андрей Шептицький підкреслював, 

що “релігія підносить людину, ушляхетнює її, без неї стаєш ледве чи не твариною. Старайся 

зрозуміти, що Праця дає, а чим Чистота нагороджує в житті і в смерті. Дав Тобі Бог добру 

пам’ять і здібність до науки, дякуй Господеві Твоєму, але не гордися цим, бо лише вжиті на 

славу Бога і користь ближнього мають ті якості цінність, інакше є порожньою блискіткою” 

(зі спогадів Я. Шептицького). Роль Церкви, на думку митрополита Андрея Шептицького, 

полягає у тому, що вона була і є найбільшою виховною силою (А. Шептицький, “Як 

будувати Рідну Хату?”). 

Дуже високо митрополит підносив педагогіку і працю вчителя. Він наголошував, що 

“добра наука і добре вихованнє дітей — то річ так важна і так цінна, що майже на то ціни 

нема” (А. Шептицький, “Канадийським русинам”). Звертаючись до майбутніх учителів, о. 

Андрей писав: “Ваша задача не полягає лиш в тім, щоб діти навчити читати, писати, 

рахунків. Ви маєте ті діти і виховати, виробити їх характер, навчити Божий закон заховувати, 

родичів слухати і поважати, маєте поставити основи моральности під їх будуче житє” 

(А. Шептицький, “Канадийським русинам”). 

Заслуговують на увагу листи митрополита Шептицького, у яких він давав 

надзвичайно цінні настанови вчителям, як-от: “А ви, що безпосередньо працюєте над 

вихованням молоді, дбайте не менше над просвідченням її розуму, як над ублагородненням її 

сердець. Подавайте молоді таку освіту, яка навчила б її не тільки теорії, але теж і практики. 

Учіть її як має жити! Збуджуйте в неї бажання й охоту до того, що є підставою багатства і 

сили народу. Виробляйте в молоді самостійність та індивідуальність! Учіть її більше числити 

на себе, ніж на других! Учіть не оглядатися на поміч уряду і краю, а власною ініціативою 

дороблятися самостійного життя! Виробляйте у молоді почуття правости та сумлінної 

праці!” (Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність: документи і матеріали 

1899 – 1944 років. Листування). 

Важливе місце у релігійному вихованні посідає духовно-моральна парадигма 

Г. Ващенка. У праці “Роль релігії в житті людства і релігійне виховання молоді” він слушно 

зауважив, що оточення, в якому зростає дитина, мусить бути в усьому християнським. З 

огляду на це вагомого значення у релігійному вихованні дитини, особливо у період раннього 

дитинства, вчений надавав родині. 

За Г. Ващенком, важливим засобом у релігійному вихованні дошкільників є природа. 

Порівнюючи її з книгою, вчений зазначав, що це велична книга, яка без слів промовляє до 

серця людини і розкриває перед нею Всемогутність і Премудрість Божу. Ця книга промовляє 



не тільки до дорослих, а й до малих дітей, бо й вони можуть відчувати красу природи як вияв 

Божественної Краси. 

Національне виховання у Г. Ващенка нероздільне з релігійним. У працях “Роль релігії 

в житті людства і релігійне виховання молоді”, “Виховний ідеал” вчений обстоював думку, 

що “ми, українці, ідемо з Христом. Наше гасло є Бог і Батьківщина. Але це не мусить бути 

лише порожніми словами. Коли ми з Христом, то мусимо бути і душею й серцем з ним”. 

Варто зазначити також, що душевні й духовні процеси та явища в житті людини 

простежуються у філософських положеннях педагогічної антропології К. Ушинського. Їх 

осмислення допоможе сучасному вчителю впливати на формування високоморальної і 

духовно багатої особистості. 

Ми поділяємо думку К. Ушинського, що “нехристиянська педагогіка немислима. Це 

підприємство без спонук позаду, без результатів попереду” (Педагогические сочинения, Т.2). 

Аналізуючи сутність людини, вчений наголошував на тому, що “ми визнаємо два джерела 

прагнень: одне — тілесне, тобто наш організм зі всіма його органічними потребами, а друге 

— душевне, тобто душу з її невичерпним прагненням до свідомої діяльності. Обидва ці 

прагнення разом складають одне загальне, всеохоплююче прагнення бути і жити”. З цього 

погляду, базисом для морально-релігійного виховання він вважав внутрішнє дитини, її 

прагнення до вищої мети: “Задовольніть усі бажання людини, але відніміть у неї мету і 

подивіться, якою нещасною і нікчемною істотою вона стане. Отже, не задоволення бажань, 

що звичайно називають щастям, а мета є серцевиною людської гідності і людського щастя. 

Досягнення мети як наслідок наполегливої праці — це закон, даний Богом людству після 

гріхопадіння”. Вчений підкреслював, що “треба залишати розумний простір для 

самостійного життя серця і волі дітей, у той же час давати здорову поживу для розуму і 

серця, допомогти дитині знайти розумне застосування своїх сил, відшукати сферу корисної 

діяльності, прищепити любов і звичку до творчої праці” (Педагогические сочинения, Т.6). 

Підсумовуючи, зазначимо, що осмислені нами підходи не вичерпують окресленої 

проблеми. Адже моральне виховання часто важко відділити від морально-релігійного, 

оскільки вони мають спільні корені і ґрунтуються одне на одному. Цей аспект потребує 

ґрунтовного дослідження.  

 

 

 

 

 

 



Марина Бойко (хімічний факультет) 

Наук. консультант – доц. Ковальчук Л.О. 

 

ІДЕАЛ ПЕДАГОГА У ХРИСТИЯНСТВІ: ІСУС ЯК УЧИТЕЛЬ 

 

Актуалізація християнської педагогіки, звернення до досвіду вітчизняної і 

закордонної духовної освіти та виховання визначається специфічними проблемами періоду, 

який переживає наша країна. Його головні риси визначаються культурно-цивілізаційною 

кризою, свідками якої сьогодні є ми. Криза виявляє себе, передусім, у втраті іманентних 

життєвих цінностей. 

Християнство як світова релігія не може не відчувати епохальні зміни у культурному 

розвитку. Вони накладають свій відбиток: відбувається розмиття, деформація істинно 

християнських цінностей [Костюкова Т.А., Петрова Г.И. Христианская педагогика в 

современном образовательном пространстве. «Сибирские Афины: вчера, сегодня, завтра», 

Томск, 2001, 274 с.]. В такий час система освіти має в першу чергу реагувати та 

модифіковуватися, відповідаючи на потреби людства, запити особистості.  

Сучасна освіта має звертати увагу на цілісний особистісний розвиток, що включає 

високий інтелект в поєднанні з моральним вмістом внутрішнього світу людини. Тому освіта 

людини не може закінчитися її професійною підготовкою як спеціаліста, його навчанням 

професійної діяльності. Освіта – це вихід людини у духовну сферу, акт духовного 

становлення людини, що реалізує вихідне призначення та закладену можливість 

сформуватися як людина. І в цьому процесі вчитель (чи викладач) несе особливе 

навантаження. В наш час, образ учителя став настільки усталеним, що стає дедалі важче 

уявити собі радикально різні варіанти цього образу. Тому давайте розглянемо яскравий 

приклад особистості, яку можна сміливо назвати найкращим прикладом у цій сфері. Це Ісус 

Христос. 

Навіть сучасники Ісуса визнавали, що Він не подібний до жодного вчителя, якого 

вони знали. “Бо навчав Він їх, як можновладний, а не як ті книжники їхні” (Євангелія від 

Матвія 7:29,) У Ісуса мав постійні близькі стосунки зі своїми учнями, Він жив з ними і, 

навіть більше, Він служив їм. Стиль вчення Ісуса представляє різкий контраст з 

дидактичними стилями, що використовувалися для навчання, в тому числі морального. Він 

використовує традиційні підходи у навчанні, але водночас несе революційні та неочікувані 

ідеї. Ісус вчив тоді, коли цього вимагали обставини і гнучко підходив до самого процесу 

навчання. Навчання не було формалізованим, могло відбуватися на весіллі, на березі моря, в 

дорозі чи в саду. Він вчив навіть на хресті. 



Ісус демонструє феноменальне розуміння своїх учнів: цікавиться їхніми потребами і 

проблемами. Він мотивує і заохочує учнів до навчання, водночас розуміючи їх обмеження, 

розпізнає потенціал. Він є постійним і послідовним у своєму вченні. 

Він використовує різні риторичні форми, що походить від давньої єврейської традиції.  

Такі образні засоби дозволяють Ісусу вчити у стилі, який забезпечує підхід до людей різного 

рівня освіченості. Це є надзвичайним досягненням, що дозволяло на конкретних, побутових, 

доступних прикладах пояснити глибокі фундаментальні істини, уникаючи педантичних 

режимів навчання. Ісус залишав відкритою інтерпретацію, запрошуючи учнів до роздумів, 

задаючи запитання, ухилявся від суворих моральних указів. Саме це показує концепцію Ісуса 

засобів моральної мотивації. 

В цілому, можна виділити дві особливості цього стилю викладання. Перша, вже 

згадувалося, є те, що він майже повністю позбавлений явних моральних директив — по суті, 

Ісус майже нічого не казав про різновиди поведінки, які складають певні аморальні вчинки. 

Використання образних висловлювань показує, що моральне керівництво вимагає більш 

загальних орієнтирів, і що моральна чутливість не набувається через настанови, але через 

вдумливий аналіз, інтерпретацію притч, прикладів і випадків, аналіз яких відкриває процес 

морального відображення. 

Інша особливість, пов’язана з першою, є те, що вчення Ісуса абсолютно є усним. 

Подібно до Сократа, іншого великого прикладу викладання в західній традиції, Ісус не 

використовував жодних текстів. Він часто імпровізував, відштовхуючись від обставин місця, 

часу, особливостей аудиторії. Його простонародний, афористичність стиль, безсумнівно, є 

частиною того, що зробило вплив Ісуса настільки сильним. Можна навіть піти далі і 

припустити, що відмова писати що-небудь є свого роду ілюстрація марності формальних 

моральних доктрин або кодів; для Нього, моральність діє в рамках більш широких норм 

поведінки і характеру. 

Риторика Ісуса включає чотири основних типи, хоча вони часто перетинаються один з 

одним, або співіснувати в рамках однієї педагогічної системи. Перший тип — диспут, як 

правило, застосовується у випадках, коли співрозмовник вороже налаштований, або з ним 

повільно встановлюється контакт. Ці діалоги як правило, не Сократичного або відкритого 

типу; питання є досить гострими, і тому часто в цих моментах ми бачимо прямі моральні 

директиви. Ці діалоги часто спрямовані в основному не на зміну точки зору співрозмовника, 

а більше на аудиторію, слухачів. Деякі слухачі не були відкриті для морального вчення Ісуса, 

і Він не витрачав багато часу з ними. 

Другий тип морального вчення є більш дискурсивним — ми бачимо яскравий приклад 

цього в Нагірній проповіді. Тут співіснують декілька форм морального вчення, вони 



починаються з декларації, виклику, чи запрошення, що чекає на відповідь. Це вказує на 

початкову фазу у стосунках учитель/учень, коли Ісус прагне встановити контакт. Це є 

необхідною умовою для навчання: без активної, зацікавленої відповіді і відкритості до 

рефлексії, навчання виглядатиме як приклад з притчі про сіяча – зерно, що падає на 

безплідний ґрунт (Євангелія від Марка 4: 3-9,). 

Третій тип морального вчення, як правило, класифікуються як афористичні вислови: 

стиль, заснований на єврейській традиційній мудрості. Вони закарбовуються в пам’яті, 

несучи центральну думку, часто оформлену парадоксальним чином: “І багато-хто з перших 

стануть останніми, а останні першими.” (Євангелія від Марка 10:31,) “Коли ж сіль 

несолоною стане, чим поправити її?” (Євангелія від Марка 9:50,) “Лікарю, уздоров самого 

себе!” (Євангелія від Луки 4:23,). Такі вислови містять основну частину морального вчення в 

Євангеліях; в той час як існує декілька моральних притч в Євангелії, більшість служать для 

представлення в Царства Небесного або інших аспектів вчення Ісуса. 

Використання притч становить четвертий і дуже важливий тип: “Це все в притчах 

Ісус говорив до людей, і без притчі нічого Він їм не казав” (Євангелія від Матвія 13:34,). 

Притчі виступати в якості метафор, об’єктів для інтерпретації, в якій обставини світу 

приймаються як символи духовних істин. Тим не менш, це строго алегоричне тлумачення 

притчі сильно недооцінює багатство і складність форми. Притчі — це не просто ілюстрації, а 

буквальне прочитання не розкриває всієї образної форми, тому сенс притчі не може бути 

поданий у простому порівнянні. Притчі Ісуса виростали із загальних, природних явищ і 

людської поведінки або з одиничної події, обставини. У кожному разі, їх ефективність 

полягає у звертанні до знайомого предмету, події: насіння гірчиці, фігових дерев, 

виноградників, весільних урочистостей.  

Для того щоб зрозуміти, чому Ісус обирав саме такі підходи для навчання, ми повинні 

розібратися у тому, що є основою моральної психології, або чому люди поводять, або не в 

змозі поводити себе морально. Ясно, що моральність поведінки залежала від внутрішнього 

обов’язку і мотивації бути хорошим. Багато теорій моральності починаються з припущення, 

що люди були б добрими, якби вони знали, що потрібно робити робити; і покликані 

допомогти їм визначити, які дії є правильними. Інші теорії моральності визначають їхню 

роль у тому, щоб переконати людей, чому вони повинні діяти морально. Ісус, здавалося, 

починає з іншого припущення, а саме, що є фактичні бар’єри для того, щоб бути хорошим, і 

без подолання цих бар’єрів, ефект моральної точки, дидактичного навчання, або аргументів 

буде нульовим. Однією з найскладніших перешкод було відношення моралізму і 

самовдоволення. Історія самаритянкою, яку звинуватили у перелюбі і знаменитий виклик 

Ісуса “Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине!” (Євангелія від Івана 8:7,), 



очевидно, говорить про ту ж проблему. Самовдоволення і моральне домінування є 

моральними бар’єрами, тому що вони зміцнюють почуття самозаспокоєння, пригнічують 

здатність співпереживати або пробачати інших — два найважливіших виміри моралі. Отже 

Ісус закликає не просто діяти правильно, а змінювати своє ставлення, працювати над своїм 

характером. Це процес має декілька елементів. По-перше, Він включає в себе виявлення та 

визнання існування таких бар’єрів. Тож люди повинні відмовитися від таких рис, щоб 

змінитися. І це не просто питання вибору, адже тут має виявлятися бажання людини. Іншою 

частиною цього процесу є визнання самого себе у притчі. Особливість Ісуса у викладанні є 

здатність досягати людей там, де вони є, використовуючи методи навчання та приклади, які 

мали говорити до цієї аудиторії, в тому місці і часі. Але ніщо з цього не може бути більше, 

ніж просто запрошенням до морального інтерпретації та відображення. Неоднозначність і 

опосередкованість образної мови ідеально підходить для цілей Ісуса: Він привертає увагу, 

що переростає в зацікавленість; але це також вимагає зусиль для завершення. Таким чином 

кожен слухач виносить з притчі щось необхідне саме йому. 

Крім викликів, Ісус рясно використовує підбадьорення: “Ви світло для світу.” 

(Євангелія від Матвія 5:14,), що супроводжується серією контрастних правил, головним з 

яких є: “Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви.” 

(Євангелія від Матвія 7:12,). На перший погляд, все просто, навіть по-дитячому, але 

насправді у цьому стільки і складності, щоб надихнути, наприклад, на створення 

категоричного імперативу Канта і “завіси невігластва” —  аргументу Джона Ролза в “Теорії 

справедливості”. 

Ісус був майстром як Учитель. Він представляв широкий спектр методів презентації. 

Його мова була проста, глибока, яскрава, повна, очевидна для простих людей. Його 

символізм використовується не тільки для прикраси, або як спосіб розважити свою 

аудиторію, або провести і підтримати їх, але є закликом для осмислення, роздумування, 

своєрідним природнім “домашнім завданням” для слухачів. Ісус демонстрував надзвичайно 

гнучкий підхід до своєї аудиторії, реагуючи на її потреби та обставини. Його використання 

наочних посібників було на диво “сучасним”, навіть оточуючі люди в цей момент ставали 

однією з форм наочної демонстрації. Його чудеса надають Йому унікальну візуальну 

допомогу. Він сам був постійним наочним посібником для своїх учнів. Він жив, тим чого Він 

навчав, не було ніякого протиріччя між Його словами і Його життям. Всі ці принципи просто 

необхідні у щоденній праці кожного педагога.  

Культурне осмислення цінностей християнства у змісті вищої освіти дозволяє 

викладачу виробити власне відношення до проблем духовного життя суспільства: не тільки з 



кінцевим змістом буття (питання життя та смерті), але і з регулюванням повсякденної 

поведінки. 

 

 

                                                                                Юлія Бублейко (факультет іноземних мов) 

                                                                                       Наук. консультант – доц. Равчина Т. В.  

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО-

ПРЕДМЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

Методи навчання разом із засобами становлять вагомий інструментарій діяльності 

педагога, з допомоги якого він організовує систему педагогічних впливів на особистість 

молодої людини. Засіб навчання – це матеріальний або ідеальний об'єкт, який "розміщено" 

між учителем/викладачем та учнем/студентом і застосовують для ефективного оволодіння 

знаннями, уміннями й навичками, формування досвіду пізнавальної та практичної діяльності. 

Засіб навчання у вищій школі, так само як і в середньому освітньому закладі суттєво впливає 

на якість знань студентів (учнів), їхній розумовий розвиток та професійне становлення.  

Розвиток інформаційного суспільства, суспільства знань зумовлює модернізацію 

освіти, а саме – впровадження в навчальний процес інформаційних ресурсів. Тому в сучасній 

вищій школі окрім традиційних засобів навчання застосовують інноваційні (рис.1). 

 

Рис.1. Графічна модель засобів навчання 

Для візуалізації навчального матеріалу, презентації наукової інформації, теоретичних 

положень у навчальному процесі вищої школи викладач застосовує мультимедійні системи. 

Мультимедіа – це спеціальна інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і 



програмних засобів забезпечує роботу з комп’ютерною графікою, текстом, мовленнєвим 

супроводом, високоякісним звуком, статичними зображеннями й відео. Водночас, 

мультимедіа – це окремий вид комп’ютерної технології, який об’єднує в собі традиційну 

статичну візуальну інформацію (текст, графіку), так і динамічну – мовлення, музику, 

відеофрагменти, анімацію. Мультимедійні програмні засоби дозволяють поєднувати 

текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову інформацію. Одночасне застосування 

кількох каналів сприймання науково-навчальної інформації дає змогу підвищити рівень 

формування знань, умінь і навичок студентів. 

Для досягнення дидактичних цілей у навчальному процесі вищої школи  поширені 

такі інформаційні ресурси (ІР): Інтернет; електронні копії періодичних видань; стрічки 

новин (online-новини); електронні архіви і бази даних, що містять інформацію з 

найрізноманітніших питань. 

Інтернет - це джерело інформації, корисної з огляду цілей, процесу організації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів, її аналізу та оцінювання. У навчальному 

процесі вищої школи викладач може застосовувати інформаційні ресурси Інтернет за 

напрямами: 

 самоосвіта, тобто вивчення досвіду колег в інших містах України та інших країн; 

 підготовка конспектів, дидактичних та атестаційних матеріалів; 

 підготовка студентами рефератів, доповідей, повідомлень, виконання 

індивідуальних творчих завдань; 

 організація під час лекційних, семінарських і практичних занять самостійної 

роботи студентів з документами, що вивчаються, довідковими матеріалами, навчальними 

інтерактивними моделями тощо (за умови наявності підключення класу до Інтернету); 

 тестування знань студентів з окремих предметів або розділів курсів; 

 залучення студентів до  дистанційного навчання, участі в дистанційних  

предметних олімпіадах, вікторинах. 

У будь-якому варіанті доступ до Інтернету  підвищує і рівень підготовки самого 

викладача, і рівень організації навчальних занять, і якість знань, умінь студентів. Водночас 

залучення студентів до роботи з комп'ютером та до Інтернету формує й вдосконалює їхню 

мотивацію навчання. 

Папа Римський Франциск визнав користь Інтернету,  називав його справжнім благом, 

Божим даром. Він зазначав, що Інтернет дає змогу зустрітися людям різних культур; 

забезпечує сприятливі умови для їхнього спілкування та солідарності; сприяє швидкому 

поширенню знань; позбавленню молодих людей від забобонів; допомагає нагодувати 

голодних і робить життя сотень мільйонів людей кращим. Водночас він визнавав, що 



швидкий темп соціальних мереж може заважати користувачам заглиблюватися у власні 

думки. На його думку, бажання постійно бути у мережі може стати причиною ізоляції від 

близьких людей. Понтифік  говорив, що живе спілкування у час цифрових технологій – це як 

лікувальний бальзам і добре вино, яке веселить серце. А тому, хоча усі недоліки є реальними, 

вони не виправдовують відмову від соціальних медіа і нагадують, що комунікації – це перш 

за все людське, а не технологічне досягнення. 

Застосування  інформаційних ресурсів у навчальному процесі вищої школи має свої 

переваги і дає змогу викладачеві: 

• підвищувати свій професійний рівень й цілеспрямовано організовувати самоосвіту; 

• одержувати найсучаснішу наукову інформацію з тем навчальних курсів, оновлювати 

дидактичний матеріал; 

• мати доступ до бази методичних розробок; 

• спілкуватися з колегами на різних форумах; 

• публікувати свої матеріали та брати участь в обговоренні опублікованих праць; 

• брати участь в професійних конкурсах; 

• обмінюватися досвідом з колегами з інших регіонів і країн. 

З допомоги інформаційних ресурсів викладач спроможний вирішувати актуальні 

питання освіти, навчання й виховання студентів: 

 застосовувати  у навчальному процесі здобутки новітніх інформаційних  технологій; 

 розвивати й удосконалювати уміння й навички самостійної роботи студентів  в 

інформаційних базах даних, мережі Інтернет; 

 вдосконалювати зміст й процес  вищої освіти, оволодіння студентами знань з 

академічних курсів; 

 розвивати освітні потреби й професійні інтереси студентів, формувати позитивне 

ставлення до процесу навчання; 

 виховувати у студентів цілеспрямованість, організаційні уміння й навички; 

 формувати у майбутніх фахівців критичне й творче мислення. 

Застосування ІР у навчальному процесі вищої школи значуще й необхідне ще й тому, 

що доповнює й розвиває традиційне навчання й відповідні підручники : 

 забезпечує особистісно орієнтований та диференційований підхід у навчанні; 

  сприяє  реалізації інтерактивного підходу (постійне спілкування з ПК, постановка 

запитань, які цікавлять студентів, та одержання відповідей на них); 

  підвищує пізнавальну активність студентів засобами різноманітної відео- та аудіо-

інформації; 

  здійснює контроль завдяки тестуванню і системи запитань для самоконтролю.  



Але поряд з плюсами виникають різні проблеми застосування інформаційних ресурсів 

як у процесі підготовки  до навчальних занять, так і під час їхнього проведення: 

 відсутність комп'ютера в домашньому користуванні багатьох студентів і викладачів; 

  час для самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх 

школах; 

 у  викладачів недостатньо часу для підготовки до навчального процесу , під час 

якого застосовують комп'ютери; 

 недостатня комп'ютерна грамотність викладача; 

 у робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей 

Інтернет; 

 існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІР на заняттях, викладач перейде 

від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів.  

Отже, на сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в 

різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології; вони стають  одним із 

інструментів пізнання. Тому вагомим завданням сучасної освіти є підготовка викладача, 

який вільно орієнтується у світовому інформаційному просторі,  застосовуючи сучасні 

комп’ютерні технології. Цей напрям вважають перспективним, адже в цілому освіта 

характеризується як велика система, якісне функціонування якої неможливе без 

використання сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, 

опрацювання, передавання інформації. Розвиток комп’ютерної техніки та подальше її 

вдосконалення поширює можливості викладачів використовувати інформаційні технології не 

тільки підчас вивчення  інформатики, але й у процесі викладання інших дисциплін. Новітні 

розробки в  цій галузі змінюють спосіб їхнього застосування у процесі вивчення студентами  

різних дисциплін. На сучасному етапі відбувається активне впровадження в навчальний 

процес вищої школи інформаційних ресурсів, зокрема мультимедіа та інтерактивних 

технологій. Застосування ІР у навчальному процесі дозволяє реалізувати ідеї індивідуалізації 

та диференціації навчання, що є головними завданнями сучасної системи освіти України. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ростислав Вацеба (історичний факультет) 

Наук. консультант – доц. Цюра С. Б. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ CТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

(на прикладі студентів історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка ) 

 

Сучасна педагогіка вищої школи рекомендує викладачам надавати студентам якомога 

більше можливостей говорити, висловлювати власну точку зору і працювати самостійно. 

Такий підхід сприяє реальному перетворенню студентів з об’єкту навчання на його суб’єкт. 

Ця концепція вже давно реалізується у вищих навчальних закладах європейських країн і 

українська вища школа прямує до того, щоб перебрати цей досвід. Проте, вдале проведення 

реформ організації навчання у вищій школі є неможливим, якщо до цих змін не готові самі 

студенти. А, тим часом, за словами Л. Д. Столяренка, бл. 50% студентів ВНЗ назвали 

найбільшою проблемою свого навчання нестачу часу для самостійної роботи, через що 25% 

приходять на семінарські заняття непідготованими. До того ж, дослідження О. Е. Мальської 

засвідчили, що 70% студентів перших курсів не схильні систематизувати навчальний 

матеріал для його кращого розуміння. Останнє вказує на те, що підготовка до семінарів є для 

них неабиякою складністю. За таких умов надзвичайно актуальним стає дослідження думки 

самих українських студентів, щодо того, яким має бути їхнє навчання в університеті. Чи 

хочуть студенти проявляти ініціативу, брати на себе більшу частку відповідальності за 

результати навчання, чи відчувають у собі творчий потенціал і здатність працювати 

самостійно? Відповіді на ці та подібні питання є індикаторами готовності студентів до змін у 

системі вищої освіти. 

Варто зазначити, що наведені вище дані відображали стан справ на межі ХХ–ХХІ ст., 

а впродовж 15-ти років могло відбутися чимало змін. Окрім цього, на основі подібної 

статистики доволі складно зробити висновки стосовно студентів історичного факультету 

конкретного університету, позаяк існують суттєві відмінності між викладанням тих самих 

дисциплін у різних вищих навчальних закладах, не кажучи вже про різницю між навчанням 

на різних спеціальностях. Тож об’єктом нашого дослідження були виключно студенти 

денної форми навчання історичного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, котрі навчаються на 

бакалаврській програмі з історії. Впродовж тижня вони мають можливість відвідати 7–10 

лекцій і взяти участь у роботі 4-х – 5-ти семінарських занять з профільних дисциплін. В 

сучасній педагогіці вищої школи прийнято вважати, що адаптація студентів до навчального 

процесу завершується наприкінці ІІ – на початку ІІІ навчального семестру (до таких 

висновків вчені прийшли шляхом вивчення регуляторної функції психіки). Припущення, що 



в процесі адаптації змінюється також ставлення студентів до навчального процесу спонукало 

нас порівняти погляди студентів І (до завершення адаптації) і ІІ (після завершення адаптації) 

курсів, а перевірка цього припущення вимагала також співставлення одержаних результатів з 

поглядами студентів IV курсу, що й обумовило вибір студентів І, ІІ і ІV курсів в якості 

респондентів. Предметом дослідження виступала проекція уявлень зазначених категорій 

студентів про ідеальний навчальний процес на площину розроблених педагогікою вищої 

школи форм організації навчання.  

Метою дослідження було вивчити ставлення студентів до лекції і семінару, як 

основних форм організації навчання. З нашої точки зору останнє найкраще оцінити на основі 

ідеальних зразків (в такому випадку вибір студента на користь того чи іншого методу, або 

форми організації навчання не буде зумовлюватися позитивним або негативним досвідом). В 

такому разі дослідження ставлення стає дослідженням уявлень (що й відображено у предметі 

дослідження). Тож основний акцент в анкеті робився не на критику (студенти не отримали 

питань, на зразок «що Вам не подобається?», «що потрібно змінити?»), а на конструктив. 

Реалізація окресленої вище мети дослідження потребувала виконання наступних завдань:     

□ вивчити як, з точки зору студентів, мали би виглядати лекційні і семінарські заняття у 

вищій школі, якою має бути поведінка викладача і які методи він має застосовувати;              

□ визначити якій формі організації навчання студенти віддають перевагу: лекції чи семінару? 

□ дослідити рівень готовності студентів працювати самостійно і проявляти ініціативу в 

навчанні; □ порівняти відповіді студентів різних категорій (студенти І / ІІ / ІV курсів; хлопці / 

дівчата) і спробувати встановити зв’язок між приналежністю студента до певної категорії та 

його ідеалами, або ж заперечити наявність такого зв’язку.  

Дослідження було проведене шляхом письмового опитування – анкетування. 

Заздалегідь підготовані анкети містили 6 запитань, відповідаючи на які студенти мали 

можливість обрати одну з кількох запропонованих відповідей (в одному запитанні студенти 

мали також змогу вписати свій варіант відповіді). Паспортичка анкети містила також 

запитання про вік, стать і рік навчання. Студенти ІІ курсу добровільно заповнювали анкети в 

електронній формі і надсилали їх через інтернет (розв’язані анкети надіслали 9 студентів ІІ 

курсу з 21-го, якому це пропонувалося; за таких умов слід брати до уваги, що отримані 

анкети можуть відображати погляди найкращих студентів). Натомість опитування серед 

студентів І і IV курсів проводилося традиційним шляхом: під час перерви 15 випадково 

вибраних студентів І курсу і 13 студентів ІV курсу в присутності інтерв’юера заповнили 

анкети. За результатами опитування було опрацьовано 37 анкет. При цьому відповіді одного 

з опитаних студентів (шифр анкети: ”11)Іч” ) на І і ІІ запитання були вилучені зі статистики, 

як випадкові (у І питанні студент вибрав лекцію, а відповідаючи на ІІ питання пояснював, 



чому вибрав семінар). Отримані результати стали основою подальшого дослідження, в ході 

якого було встановлено кількість студентів, які обрали кожний із запропонованих варіантів 

відповідей і відсоток, який становить ця кількість.  

Відповіді на перші два запитання дають змогу виділити 2 великі позитиви: по-перше, 

жодний студент не залишився байдужим і не назвав навчання втраченим часом; по-друге, 

83,3% студентів першого, 100% студентів другого і 88,9% студентів ІV курсу зазначили, що 

обрали, відповідно, лекцію чи семінар не з міркувань економії часу або отримання кращої 

оцінки, а тому, що вважають цю форму організації навчання більш корисною для себе з 

дидактичної точки зору.  

Проведене опитування-анкетування, здебільшого, спростувало гіпотезу про 

залежність ставлення студентів до тих чи інших форм організації і методів навчання від статі 

студентів (немає жодного варіанту відповіді, відкинутого усіма хлопцями, біля якого би 

поставили «+» більше трьох дівчат і навпаки) але, водночас, підтвердило гіпотезу про 

існування залежності поглядів студентів від часу, проведеного ними у стінах університету. 

 

А) лекція. Я хотів(-ла) би, щоб замість усіх семінарських занять у нас були додаткові 
лекції; 
Б) лекція. Я більше люблю лекційні заняття, але семінари теж потрібні; 

В) семінар. Я більше люблю семінарські заняття, але лекції теж потрібні; 

Г) семінар. Я хотів(-ла) би, щоб замість усіх лекційних занять у нас були додаткові 
семінари; 

Д) я не люблю ні лекції, ні класичні семінари. Мені найбільше подобаються практичні 
заняття (до них не потрібно готуватися, а впродовж заняття мене обов’язково чогось 
навчать); я хотів(-ла) би, щоб навчання на історичному факультеті набуло більш 
практичного спрямування; 

Е) навчання – це втрачений час / це нудно і мені байдуже, в якій формі воно проходить; 

 



Як видно на діаграмі 1, переважна більшість студентів І курсу (64,1%) віддає перевагу 

лекціям, в той час, як аналогічний показник серед студентів ІІ курсу становить лише 33,3%. 

На цьому етапі погляди студентів є вже, очевидно, сформовані, адже до кінця ІV курсу 

кількість прихильників лекцій залишається майже незмінною (зменшення показника на 2,4% 

цілком може бути статистичною похибкою). Натомість, серед студентів ІІ–ІV курсів помітно 

зростає потреба у практичній підготовці (33,3% студентів ІІ курсу і 30,8% студентів ІV курсу 

обрали практичні заняття в той час, як аналогічний показник на І курсі становить 0%).  Отже, 

з часом у студентів з’являється попит на практичні вміння, які би можна було застосувати у 

подальшому житті. Відсоток студентів, котрим більше до вподоби семінарські заняття 

залишається відносно стабільним і складає 33,3–38,5%. При цьому як на І, так і на IV курсі є 

невелика кількість (7–7,7%) студентів, котрі хотіли б заміни усіх семінарських занять на 

додаткові лекції. 

Чималі розбіжності між студентами різних курсів вдалося прослідкувати в процесі 

аналізу уявлень про мету лекції (див. діаграму 2). Перший курс, здебільшого (40% 

опитаних), тяжіє до логічного викладу якомога більшої кількості фактів, в той час, як 

проблемність і розвиток мислення є пріоритетом тільки для 20-ти% опитаних. На ІV курсі ці 

показники вирівнюються: 23,1% студентів обрали інформативність, 15,4% – проблемність. 

Що ж до ІІ курсу, то тут 100% студентів висловилися за поєднання проблемності та 

інформативності. Цікаво, що 7 з 9-ти прихильників інформативності раніше обрали лекцію, 

як свою улюблену форму організації навчання, а 100% (хоча це – дві особи) студентів ІV 

курсу, котрі обрали проблемну лекцію, попередньо висловилися за те, щоб навчання на 

історичному факультеті набуло більш практичного спрямування. 

 



Водночас, багато в чому співпала позиція студентів щодо того, в якій формі мала би 

відбуватися лекція (див. діаграму 3). Переважна більшість опитаних студентів І і ІІ курсів 

(66,7%) вважає ідеальну лекцію монологом викладача, який може у будь-який момент бути 

перерваним в разі, якщо хтось зі студентів хоче поставити лектору запитання, або 

подискутувати з ним; від 20-ти до 23-х% студентів І, ІІ і ІV курсів виступають за 

«невтручання» у монолог лектора, проте вважають доцільними запитання після лекції; 

потребу в останніх  заперечують 6,7% опитаних на І курсі і 15,4% опитаних на IV курсі (ці 

студенти хочуть чим побільше слухати розповідь лектора; характерно, що всі вони віддають 

перевагу лекції над семінаром). Порівняно небагато студентів перших двох курсів 

(6,7→11,1%) хотіли би наперед готуватися до лекції, а тоді виголошувати її зміст в межах 

дискусії-обговорення. Серед студентів ІV курсу аналогічний показник, головно коштом 

зменшення кількості студентів, котрі обрали монолог лектора з перервами на запитання і 

дискусії (тільки 23,1% при середньому показнику І і ІІ курсів 66,7%) зростає вже до 38,5%. 

 

А) лекція є монологом лектора. Студенти мають слухати, запам’ятовувати і записувати. 
Будь-які питання від студентів, дискусії є непотрібними (вони тільки забирають час у 
викладача, який би міг сказати ще щось цікаве / важливе / потрібне); 

Б) лекція є монологом лектора, але студенти мають мати можливість поставити питання 
після її завершення, бо в іншому разі, принаймні, частина студентів не зможе осмислити її 
змісту належним чином; 

В) лекція є монологом лектора, але час від часу вона має переходити в діалог. Студенти 
мають мати можливість поставити питання чи висловити альтернативну думку не тільки в 
кінці лекції, але й по ходу викладу матеріалу; 

Г) студенти наперед опрацьовують текст лекції, а саме лекційне заняття перетворюється 
на обговорення дискусійних питань; частину матеріалу розкриває викладач, частину – 
студенти; 

Проте, навіть цей останній показник різко контрастує з відповіддю студентів на п’яте 

питання, де аж 78,4% всіх опитаних (серед студентів першого курсу цей показник перевищує 

навіть 93%) погодилися вже з наступного року читати і осмислювати текст лекції ще до її 



початку за умови перетворення лекцій на розмову викладача зі студентами (див. діаграму 4). 

В кожному разі, така відповідь студентів (а вона стала ще одним сюрпризом даного 

дослідження) свідчить про можливість успішної трансформації навчального процесу у ВНЗ 

України за європейським зразком. 

 

Студенти І, ІІ і ІV курсів мають також більш-менш подібні погляди на те, як викладач 

має проводити семінарські заняття (див. діаграму 5). Так, від 53,8% опитаних 

четвертокурсників до 66,7% опитаних другокурсників наділяють викладача правом 

контролювати хід семінарського заняття, ставити запитання і, в разі необхідності, в межах 

коментарів та коротких пояснень розкривати окремі, найбільш незрозумілі студентам 

аспекти теми. Ще 21,6% усіх опитаних студентів згідні цілковито віддати ініціативу 

викладачу (він має ставити питання і представляти свою думку, як істину), а 10,8% (цей 

показник зростає від 6,7% на І курсі до 11,1% на другому і 15,4% на четвертому) навпаки, 

наділяючи викладача правом ставити запитання, забороняють йому давати на них відповідь 

чи в будь-який інший спосіб висловлювати власну думку. Один першокурсник хотів би 

також позбавити викладача права ставити запитання, а ще одна першокурсниця і одна 

студентка ІV курсу хотіли б, щоб студенти мали змогу формулювати локальні теми для 

обговорення і визначати порядок їх розгляду. 
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Діаграма 5
Як, з Вашої точки зору, мало би виглядати ідеальне семінарське 

заняття?  

 

А) максимальне втручання викладача: викладач ставить питання, а студенти мають дати на 
них відповідь; кожна дискусія завершується «вердиктом» викладача;

Б) викладач визначає порядок розгляду питань, надає студентам слово, контролює хід 
семінарського заняття, оцінює студентів, ставить запитання і, в разі необхідності, в межах 
коментарів та коротких пояснень розкриває окремі, найбільш незрозумілі студентам 
аспекти даної теми; 
В) викладач визначає порядок розгляду питань, надає студентам слово, контролює хід 
семінарського заняття, оцінює студентів, але не має права давати на них відповідь, чи 
будь-яким іншим чином висловлювати власну думку;

Г) викладач визначає порядок розгляду питань, надає студентам слово, контролює хід 
семінарського заняття, оцінює студентів, але позбавлений права ставити студентам 
запитання і висловлювати власне бачення проблеми;

Д) мінімальне втручання викладача: студенти самі пропонують порядок розгляду питань, 
формулюють і вирішують локальні проблеми, ставлять одне одному запитання, а викладач 
позбавлений права висловлювати власне бачення проблеми, ставити студентам запитання 
чи будь-яким іншим чином втручатися в дискусію (завдання викладача зводиться тільки до 
оцінювання студентів);

 

Отже, аналіз отриманих результатів дозволяє зробити наступні висновки: ставлення 

студентів історичного факультету до форм організації та методів навчання залежить від того, 

на якому курсі вони навчаються. Студенти І курсу віддають перевагу лекційним заняттям, їх 

цікавить інформація, знання. Ця тенденція змінюється вже на ІІ курсі, коли студенти 

починають розуміти значення практичних вмінь і навиків (як наслідок, студенти ІІ курсу 

краще усвідомлюють значення семінарських і практичних занять). Переважна більшість 

студентів прагне зберегти основи класичної лекції, проте, з можливістю переривати монолог 

викладача своїми запитаннями і коментарями. І задля цього останнього більше 78% 

опитаних готові наперед читати і аналізувати текст лекції. Щодо семінарських занять, то 

більшість студентів хоче бачити активного викладача, який пояснює, ставить запитання і 

спрямовує їхню думку. Водночас, своє ставлення до форм організації навчання впродовж 

навчання в університеті змінюють далеко не всі студенти. Навпаки, існує достатньо 



стабільна, хоч і дещо розмита диференціація на студентів, зорієнтованих на сприйняття 

інформації та студентів, зорієнтованих на продукування ідей. І на старших курсах цей 

умовний поділ тільки частково зміщується на користь другої категорії. 

 

 

Денис Гаврилів, Олексій Хома (фізичний факультет) 

Наук. консультант – доц. Караманов О. В. 

 

ПРИНЦИПИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ 

БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

 

Вступ 

У сучасних умовах Україна перебуває в стані освітніх реформ, тому особливо 

важливо зараз визначити шляхи до якісної, конкурентно спроможної, ефективної освіти. 

Надзвичайно важливо пам’ятати, що зараз ми знаходимось на етапі входження в 

Європейську співдружність і однією з вимог для входження до неї буде робота над 

проблемами освіти. Адже зараз існує велика кількість проблемних питань. 

Боло́нський процес – процес структурного реформування національних систем вищої 

освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих 

навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового 

та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних 

закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку 

праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 46 

європейських країн, включно з Україною, є його учасниками. Дуже часто термін болонський 

реформа освіти звучить в освітянських колах, але настільки розпливчасто формулюється, що 

неможливо точно визначити його зміст. Досить часто відбувається підміна понять кредитно-

модульна система та термін ЄТКС(Європейська система трансферу оцінок). 

1. Уведення двоциклового навчання: додипломного та післядипломного. Додипломний 

цикл передбачає одержання 1-го академічного ступеня (бакалавр). При цьому тривалість 

навчання на додипломному циклі має бути не менше 3 і не більше 4 років. Успішне 

завершення 1-го циклу відкриває доступ до 2-го циклу — післядипломного. Навчання 

впродовж 2-го циклу може передбачати отримання ступеня магістра (через 1-2 роки 

навчання після одержання 1-го ступеня) і/або докторського ступеня (за умови загальної 

тривалості навчання 7-8 років). 



На сьогоднішній день завдяки новій освітній реформі, що відмінила науковий ступінь 

спеціаліста, цей пункт договору виконується. Але нажаль нам потрібно пройти довгий шлях 

щоб диплом бакалавра вважався повною вищою освітою, адже до цього закону закінченою 

вищою освітою, в суспільстві, вважався диплом спеціаліста або магістра. 

2. Запровадження системи кредитів на основі Європейської системи трансферу 

оцінок (ECTS). 

Сьогоднішня система освіти передбачає виконання Європейської системи трансферу 

оцінок і вона нібито виконується але в українському читанні. Відбулася підміна понять 

кредитно-модульна система та термін ЄТКС. “Так, у більшості європейських країн “вартість” 

одного кредиту – 25-30 годин. Зважаючи на існуючу вимогу ЄКТС про те, що навчальний рік 

повинен складати 60 кредитів, навантаження європейського студента складає 1500-1800 

годин на рік. Українські ж кредити становили 36 годин, а навчальний рік, відповідно, – 2160 

годин, що на 20-45 % більше, аніж у їх європейських колег. Тепер, після освітньої реформи, 

наш кредит – це також 30 годин, але чи зменшить це кількість диктантів від викладачів, – 

думаю, ні. Бажання якомога більше часу затримувати студентів в аудиторіях залишилась у 

спадок від радянського минулого. Тоді це було одним із методів контролю за особистим 

часом студента. У результаті в навчальних програмах залишився чималий перелік 

загальнообов`язкових дисциплін, якими перевантажені навчальні плани студентів І-ІІ років 

навчання. Тому студенти-фізики, до прикладу, так само як і політологи, повинні вивчати 

курс “Історія України”, який вони до того вже вивчали у школі. Пояснюється це 

необхідністю загального розвитку студента. Проте, у більшості випадків такі обов`язкові 

курси перетворюються на звичайне відбування часу та абияке складання заліку чи іспиту” 

[Болонська система в українському прочитанні: про підміну понять і бюрократизацію. – 

http://education.unian.ua/408721-bolonska-sistema-v-ukrajinskomu-prochitanni-pro-pidminu-

ponyat-i-byurokratizatsiyu.html]. 

3. Контроль якості освіти. 

Контроль якості освіти передбачається здійснювати акредитаційними агенствами, 

незалежними від національних урядів і міжнародних організацій. Закон про вищу освіту 

неоднозначно говорить про університетську автономію, і в той же момент про перевірку 

якості освіти підконтрольними уряду установами. Цей пункт договору не виконується. 

4. Розширення мобільності студентів, викладацького складу та іншого персоналу для 

взаємного збагачення європейським досвідом. Передбачається зміна національних 

законодавчих актів у сфері працевлаштування іноземців. 

Мобільність студентів та викладачів організована на рівні домовленостей між 

університетами і, на жаль, Міністерство освіти не робить відповідних кроків з покращення 



ситуації, або вони не приносять суттєвої користі. Говорити про нострифікації дипломів 

навіть не доводиться, – іноземному спеціалісту потрібно захистити свій науковий рівень на 

рівні міністерства і займає це декілька місяців, навіть якщо вдасться.  

5. Забезпечення працевлаштування випускників. 

Усі академічні ступені й інші кваліфікації мають бути затребувані європейським 

ринком праці, а професійне визнання кваліфікацій має бути спрощене. Для забезпечення 

визнання кваліфікацій планується повсюдне використання Додатку до диплома, 

рекомендованого ЮНЕСКО. Цікавим є те, що ще десяток років тому, падаюча на коліна, 

агонізуюча, ще фактично пострадянська система виконувала цей пункт, тепер – уже ні.” 

Однією з проблем є надлишкова кількість навчальних напрямів і спеціальностей, відповідно 

76 та 584. Кращі ж світові системи вищої освіти мають їх у 5 разів менше. Така велика 

кількість й водночас відсутність у кінцевому рахунку актуальних спеціалізованих знань по 

спеціальності ставить систему на коліна. Ринок праці говорить, що йому не потрібні 

випускники – йому потрібні готові досвідчені працівники.” [Проблеми Української вищої 

освіти. – http://kpi.ua/bologna]. 

6. Забезпечення привабливості європейської системи освіти. 

Одним із головних завдань, що має бути вирішене в рамках Болонського процесу, є 

залучення в Європу більшої кількості студентів з інших регіонів світу. Вважається, що 

введення загальноєвропейської системи гарантії якості освіти, кредитної системи 

накопичення, легко доступних кваліфікацій тощо, сприятиме підвищенню інтересу 

європейських та інших громадян до вищої освіти.  

Згідно з даними Міністерства освіти і науки, “протягом 2010-2011 навчального року у 

195 вищих навчальних закладах України навчалися 46 600 іноземців. Протягом цього року 

Україна прийняла іноземних студентів із 134 держав світу, більшість із них – з країн Азії та 

Африки. Найбільша кількість іноземців – громадяни Китаю (близько 6000) та Туркменістану 

(близько 5000), а також Російської Федерації – 3500 осіб та Індії – 3000 студентів. 

Дивововижним є те, що більшість університетів не має хорошого англомовного сайту і тим 

більше добре написаної інформації для іноземних студентів. Пілотне дослідження, проведене 

Проектом «Без кордонів» Центру «Соціальна Дія» у вересні – жовтні 2011 р., також свідчить 

про те, що навіть у тих випадках, коли іноземні студенти безпосередньо зв’язуються з 

обраними університетами в Україні для отримання інформації про умови життя та навчання, 

а також умови вступу, вони не можуть отримати зазначену інформацію через те, 

що співробітники адміністрації більшості університетів не володіють жодною іноземною 

мовою.” [Іноземні студенти в Україні: освіта чи експлуатація? – 



http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1808]. Як не дивно, попит існує, але 

цей пункт домовленості не виконується. 

Нові освітні реформи декларують збільшення університетської автономії та 

зменшення навантаження на студентів, але покращення якості освіти повністю лягає на плечі 

університету. Ці закони передбачають створення експериментальних програм навчання, які 

можуть дозволити нам суттєво підвищити якість освіти. Які ж кроки ми повинні зробити?   

Першим кроком є зменшення кількості ВНЗ з 803 хоча б удвічі, адже та ж Німеччина 

при вдвічі більшому населенні має 340 вишів. Така кількість вузів розпорошує 

інтелектуальну еліту і очевидно зменшує якість української освіти загалом. 

Другий крок – це виключення з навчальних планів більшості загальних обов’язкових 

пунктів, таких як, Історія України, іноземні мови, покладення цієї ролі цілком на школу. 

Збільшити час на спеціальні дисципліни і покращити якість їхнього викладання. Обов’язково 

має запрацювати система ЄТКС в її правильному варіанті, а не “підміна” – кредитно-

модульна система. 

Третій крок – це створення своєї експериментальної системи, яка буде включати  наш 

серйозний інтелектуальний доробок у сфері освіти, нашу специфіку та історичний досвід. 

Висновок. Із утвердженням нової освітньої реформи перед університетами 

відкриваються ширші можливості з самостійного покращення якості освіти та наукової 

праці. Перед нами стоїть велике завдання перетворити цю занепадаючи систему на щось 

велике та прекрасне, і тільки нам вирішувати, де межі наших сил.  

 

 

Ольга Гарькава (філософський факультет, спец. “психологія”) 

Наук. консультант – доц. Караманов О. В. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

З ВАЖКОВИХОВУВАНИМИ УЧНЯМИ 

 

Актуальність цієї статті полягає у тому, що учні – це діти, а діти – це наше майбутнє і 

головним завданням є приділення уваги особливостям організації педагогічної взаємодії з 

учнями, оскільки це забезпечить ефективність навчання. І немає різниці, чи мова йде про 

встигаючого учня або учня, в якого виникають труднощі у навчанні. Усі вони для педагога 

повинні бути рівні, повинно бути розуміння, що кожен учень – це маленька особистість, яка 

вимагає до себе певного підходу. Разом із цим, унаслідок соціально-економічних та 



політичних змін, що відбуваються в нашому суспільстві, особливо гостро постала проблема 

важковиховуваності учнів. 

Для того, щоб попередити і подолати важковиховуваність школярів в загальній 

системі виховної роботи з окремими учнями та учнівським колективом учителю, вихователю 

треба знати причини її виникнення і прояву. 

Значну увагу в вирішенні та обґрунтуванні даної проблеми приділяли такі вчені-

педагоги та психологи, як Л.С.Виготський, П.П.Блонський, О.П.Краковський, Д.О.Леонтьєв, 

Н.Ю.Максимова, В.М.Оржеховська, А.В.Петровський, Л.С.Славіна, В.О.Татенко, 

В.Е.Чудновський, В.Сухомлинський. 

Вітчизняна психологія категорично заперечує, що причиною викривлення в 

моральному розвитку дітей можуть бути вроджені біологічні особливості, обумовлені 

спадковістю. Вивчаючи різноманітні відхилення у поведінці і формуванні особистості, умови 

в яких учні здійснюють антисуспільні вчинки прийшли до висновку про соціальну 

обумовленість всіляких відхилень у поведінці (вплив негативного мікросередовища, 

ненормальні взаємини в сім’ї, помилки навчання і виховання тощо). 

Соціальні занедбаності сприяють перш за все соціально-економічні і соціально-

політичні фактори. Англійський соціаліст-утопіст Роберт Оуен стверджував, що «асоціальна, 

злочинна поведінка індивідуума залежить не від нього, а від системи, в якій він виховується. 

Якщо знищити обставини, які сприяють створенню злочинних характерів,  і злочинців не 

буде; замініть їх обставинами, які розраховані на створення звичок порядку, регулярності, 

стриманості, праці, – і людина буде володіти цими якостями». 

Причини виникнення важковиховуваності, здебільшого, є складні, несприятливі 

умови сімейного виховання, а саме: батьки п’ють, вживають наркотики, ведуть аморальний 

спосіб життя; постійні конфліктні ситуації між батьками і дітьми; турбота лише про 

матеріальний добробут сім’ї, нехтування моральним, духовним, морально-культурним та 

освітнім рівнем дітей та батьків, малозабезпеченість сімей тощо. 

Досліджуючи причини виникнення соціальної занедбаності, деякі автори виділяють 

зовнішні і внутрішні причини:  

- зовнішніми причинами соціальної занедбаності в дитячому віці є дефекти 

сімейного виховання, на які нашаровується недоліки і прорахунки у навчально-виховній 

роботі в дитячому садку, школі, зокрема, дегуманізації педагогічного процесу і сімейного 

виховання; 

- внутрішніми причинами виникнення та розвитку занедбаності дітей можуть бути 

індивідуальні психофізіологічні та особистісні особливості дитини: генотипи, стан здоров’я, 

домінуючі психологічні та емоційні стани, внутрішня позиція, рівень активності у взаємодії з 



оточуючими та ін.[Мельник П., Лановенко І. Психологічні механізми девіантної поведінки // 

Право України. – 2000. - №4. – С.90-93]. 

Аналізуючи вищеперераховані причини, на мою думку, було б доцільно, звернути 

увагу педагогів на ці зовнішні та внутрішні причини, гуманніше ставитися до самих дітей, 

приймати сторону співпраці у роботі з ними, менше оцінювати, критикувати їхні недоліки, 

натомість показати їм самим їхні ресурси, позитивні сторони, адже інколи самі ці 

важковиховувані діти їх не помічають. 

Психофізіологічні особливості індивідуального розвитку соціально занедбаних учнів 

як суб’єктивні причини. 

Важковиховуваність є серйозною причиною на шляху формування нової людини, 

заважає нормальній роботі школи. Тому, що той час та ті зусилля, які мали б бути 

спрямовані на покращення результатів, досягнення успіху своїх учнів на різноманітних 

олімпіадах та у повсякденному житті, відводиться саме цим важковиховуваним учням, які не 

йдуть на зустріч, тим педагогам, які намагаються їм допомогти. Для ефективної організації 

навчально-виховної роботи із соціально занедбаними учнями, важливо знати 

психофізіологічні особливості їх індивідуального розвитку. Індивідуальні особливості таких 

учнів повніше виражаються і виявляються в специфіці спрямованості його потреб, інтересів, 

ідеалів, світогляду та інших якостей. 

Найбільш відхиленими від норми в психології таких учнів є їх потреби, серед яких 

матеріальні переважають над духовними. Більшість потреб носять аморальний характер. 

Спілкування теж має специфічний характер: вони швидко встановлюють зв’язки подібними 

до себе, перебуваючи в той час поза стосунками класу, школи. Зокрема, важковиховувані 

учні не цікавляться навколишнім світом, відстають у навчанні, нерозвинена, засмічена 

вульгаризмами мова, перекручені естетичні потреби. Ці всі фактори заважають їм 

адаптуватися до школи. У таких учнів понижений інтерес до навчання, читання, театру тощо. 

Проте, важковиховувані учні прагнуть випробувати нові відчуття, але при цьому не 

відповідають за наслідки. У таких учнів завищена вимога до суспільства, (від якого вони 

вимагають більше, ніж самі можуть дати) вони конфліктують з педагогами, тому педагог, 

який має справу з важковиховуваними учнями, повинен звертати увагу на формування в них 

вольових якостей, стимулювати позитивні якості і особистісні прояви в поведінці. 

Спостереження (В.М.Оржеховська), показують, що серед старшокласників у 23% 

відхилення в поведінці зумовлені психоневрологічними захворюваннями із втратою 

розумового розвитку. Батьки таких дітей, не усвідомлюючи необхідності навчання у 

спеціальній школі (або ж не бажаючи) цього, вимушені часто змінювати клас чи навіть 

школу. Зрештою, такі діти заявляють про небажання відвідувати школу [Оржеховська В.М. 



Профілактика правопорушень серед неповнолітніх / Навчально-методичний посібник. – К., 

1996. – 352 с.]. 

Таким чином, важковиховуваність породжується суб’єктивними психофізіологічними 

факторами, і усунення їх багато у чому залежить від педагога, його зусиль в удосконалені 

навчально-виховного процесу. 

Дослідження показали, що поведінкою і вихованням дітей, які стали пізніше 

неповнолітніми правопорушниками, з боку батьків і школи не цікавилися більше 50% 

батьків і 30% матерів. Такі діти схильні до вживання алкоголю, наркотиків тощо. Це 

свідчить, що увага та турбота сім’ї є дуже важливою у формуванні соціалізації та 

становлення свідомої у суспільстві людини. 

Результати досліджень засвідчують, що важковиховувані діти можуть бути і у зовні 

благополучних сім’ях унаслідок педагогічної неосвіченості батьків, помилок, недоліків, 

прорахунків у сімейному вихованні, формалізмі у взаєминах дітей і батьків, зневажливого 

ставлення один до одного,  а також до духовного, морально-етичного розвитку дитини. На це 

також вказує Н. Максимова: «Зараз досить розповсюджена така ситуація, коли батьки і 

школа начебто прикладають значні зусилля і контроль, але дитина все одно уникає впливу і 

контролю дорослих» [Максимова Н.Ю. Психологічна профілактика вживання підлітками 

алкоголю та наркотиків. – К., 1997. – 201 с.]. 

Багатьма дослідженнями встановлено, що у важковиховуваних дітей часу начебто 

більше, ніж у інших дітей, через прогули уроків, не виконання домашніх завдань тощо. Але 

цей час вони перетворюють не у фактор розвитку особистості, а у фактор її деморалізації. 

Вони віддають перевагу беззмістовним розвагам, видовищам, які тільки заповнюють вільний 

час, швидко переходять від одного заняття до іншого. Ще однією причиною виникнення 

важковиховуваності є дитяча безпритульність, що останнім часом дуже зростає. 

Можливо, ефективним було би масове відкриття безкоштовних гуртків при школах з 

різними напрямками діяльності для дітей різного віку, донесення інформації про такі заклади 

у суспільство, активне залучення таких дітей у цікавий світ інноваційних технологій та у 

корисну, налаштовану на позитивний результат, співпрацю з соціумом. І саме це буде 

сприяти зменшенню часу на беззмістовно прогаяний час важковиховуваних дітей. 

Причину втечі дітей з дому досліджувала Н. Максимова, яка вказувала, що найбільш 

яскравою формою прояву безпритульності дітей є бродяжництво або прогули уроків, 

безцільне проведення часу серед таких же ровесників, які втратили любов і не повагу 

батьків, ігноруючи вимоги вчителів. Серед причин, які спонукали втекти дітей з дому, вона 

виділяла чотири групи: 



Перша група причини – відхилення в розвитку психіки, насамперед дромоманія - 

величезний потяг до зміни місця перебування. Такі діти потребують спеціально медично-

психологічного впливу. 

Друга група – втеча з дому, пошуки пригод – притаманна дітям з романтичною уявою. 

Третя група – неблагополуччя і конфлікти в сім’ї. Психологи свідчать, що 60% 

випадків є наслідком проти несправедливого ставлення до них з боку дорослих. 

Четверта група – найбільш складна і її поділяють на дві підгрупи: 

1) дитячий годинізм (надмірна прихильність до веселощів, задоволення). 

2) пропуск уроків і втеча з дому - через низький рівень знань, не виконання 

домашнього завдання, відсутністю правильного педагогічного керівництва [Максимова Н.Ю. 

Вказ. праця]. 

Виходячи з даного аналізу, ми можемо зробити висновок, що педагог повинен 

зрозуміти, що втеча дитини з дому, пропусти уроків - це не лише симптоми неблагополуччя. 

Тому треба шукати причини девіантної поведінки, педагог повинен допомогти учневі вийти 

із кризової ситуації, знайти соціально прийнятні шляхи задоволення його актуальних потреб. 

У важковиховуваних учнів, не можна обминути причини, які виникають  внаслідок 

упущення в навчально-виховній діяльності школи, багатьох учителів. 

Серед цих причин найчастіше зустрічаються такі: 

- незнання педагогами індивідуально-психологічних особливостей 

важковиховуваних учнів, недостатні знання причин виникнення важковиховуваності; 

- відсутність в роботі школи з важковиховуваними учнями, формалізм, 

адміністрування в роботі школи, бездіяльність органів самоврядування; 

- прагнення зламати опір учня педагогічним тиском за допомогою покарань, погроз; 

- невміння педагогами використовувати методи переконання; 

- недоліки в організаційній діяльності учнівського колективу у роботі з 

важковиховуваними дітьми та недоліки виховної роботи школи, виховання морально-

етичних якостей; 

- вади в організації навчально-виховної роботи школи в навчанні та позанавчальний 

час; 

- незнання умов сімейного виховання, недиференційований підхід у роботі з 

батьками важковиховуваних учнів, конфлікти вчителів з учнем або його батьками; 

- недостатнє залучення до роботи з важковиховуваними учнями та їхніми батьками 

громадськості; 

- відсутність спеціальної підготовки педагогічних кадрів до роботи з 

важковиховуваними учнями та їх сім’ями. 



З усіх цих причин, які перераховані вище, випливає думка, що батьки не вважають за 

потрібне цікавитися тим, чим займається їх дитина у школі, забуваючи, що першопричиною 

девіантної поведінки є сімейно-психологічний мікроклімат, результатом чого є небажання 

вчитися, розвиватися та удосконалюватися. Але й і позиція вчителів стосовно цього питання 

є теж несприятливою, оскільки незнання та невміння знайти правильний підхід у вирішені 

цієї проблеми робить ситуацію більш запущеною.  

На основі проведеного аналізу можна зробити висновки про те, що робота школи з 

важковиховуваними, педагогічно занедбаними учнями, насамперед, повинна бути 

спрямованою на корекцію життєвої позиції, формування їхньої соціальної активності, 

виявлення і реалізація внутрішніх сил і можливостей особистості кожного. 

Для виконання цього завдання необхідна така система в роботі школи, яка 

базуватиметься на глибокому вивченні причин виникнення соціально-педагогічної 

занедбаності, важковиховуванності учнів. Для подолання цього слід максимально 

враховувати індивідуально-психологічні особливості дітей, цілеспрямовано залучати їх до 

різних видів діяльності з урахуванням позитивних якостей особистості, тісного контакту з 

батьками. Допомогти не лише віднайти ресурси у дитини, але й вміти підказати, як саме 

учень може їх реалізувати більш корисніше для себе та оточуючих. Опиратися при роботі з 

важковиховуваними учнями на внутрішні переживання, бути більш гнучким у роботі з 

такими учнями. Стати авторитетним «другом» для важковиховуваного учня, витягнути його 

із такого критичного ставлення до навчання та загалом навчального процесу. Навчити 

виявляти любов та повагу до вчителів, однокласників та батьків. Зуміти поміняти його 

орієнтацію байдужості у навчанні на орієнтацію досягнення успіху у навчанні. 

 

 

Христина Гинда (філологічний факультет) 

Наук. консультант – доц. Заячківська Н.М. 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ВАДАМИ ЗОРУ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Навчання людей з фізичними обмеженнями, в тому числі – з вадами зору, має на меті 

сприяти їх адаптації в суспільстві, розкривати їх внутрішні таланти, допомагати жити 

життям, максимально наближеним до повноцінного.  

Особливості роботи з молоддю з вадами зору проявляються в дошкільний, шкільний 

період і мають своє логічне продовження в період здобуття такою молодою людиною вищої 



освіти. Порушення зору може мати різний ступінь — від тотальної сліпоти, що зустрічається 

рідко (10%); часткової сліпоти, коли людина не може розрізняти колір і форму, але може 

бачити світло, до незначного зниження зору. За певної підготовки, яку діти з порушенням 

зору починають отримувати ще в дошкільному закладі, вони зазвичай досить вільно і 

самостійно орієнтуються, пересуваються. На сьогодні існує безліч засобів і технологій, що 

допомагають людям із порушенням зору бути самостійними: від простого диктофона і 

годинника, «що розмовляє», до міні-комп’ютера, який дає змогу орієнтуватися на місцевості 

[П. М. Таланчук, К. О. Кальченко, Г. Ф. Нікуліна. Супровід навчання студентів з особливими 

потребами в інтегрованому середовищі/навчально-методичний посібник. – К., 2004.]. 

Коли до навчального закладу приходить підліток зі зниженим зором, варто пам’ятати, 

що він відчуватиме труднощі в орієнтації у просторі. Тому, для комфортного перебування у 

навчальному закладі йому необхідна відповідна допомога. Наприклад, потрібно, щоб 

таблички на кабінетах були написані крупним шрифтом контрастних кольорів (або 

продубльовані шрифтом Брайля). Якщо застосовується лекційна форма занять, такому 

учневі, студенту доцільно дозволити користуватися диктофоном – це його спосіб 

конспектування. 

Викладачам слід намагатися надати інформацію в тому вигляді, в якому її хотів би 

отримати студент, який не бачить або бачить погано. «Якщо у вас немає змоги перевести 

інформацію в потрібний формат (шрифт Брайля – рельєфно-крапкова система для письма і 

читання, крупний шрифт – 16–18 та більших кеглів, диск, щоб прочитати її за допомогою 

комп’ютера зі звуковою програмою), віддайте її в тому вигляді, в якому вона є: це однаково 

краще, аніж нічого» [Реабілітаційний супровід навчання неповносправних дітей: 

методичний посібник/ Укл.: А. Луговський, М. Сварник, О. Падалка. – Львів, 2008].  

Які професії може здобути людина з вадами зору, якщо навчатиметься у вищому 

навчальному закладі? Гуманітарні професії на сьогодні можуть бути високою мірою 

адаптовані для діяльності людей з певними фізичними обмеженнями, в тому числі – 

незрячих. Робота в галузі охорони здоров’я висуває низку обмежень за професіями, 

допускаючи, однак і прийнятні варіанти для людей з вадами зору (психологи та ін.). Що ж до 

технічних професій, то деякі з них допускають можливість працювати як людям з частковою 

втратою зору, так і повністю незрячим. Ще  на початку ХХ століття на підприємствах 

Г.Форда працювала чимала кількість людей з вадами зору, і за свідченням самого менеджера, 

деякі з них справлялися з роботою не гірше за людей без таких обмежень [Генри Форд. «Моя 

жизнь, мои достижения». – Л.: Время, 1924, с. 96, 156].  

Деякі університети в Україні (наприклад, Рівненський інститут Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна») дають можливість студентам з 



вадами зору навчатися поряд з іншими студентами. Таку форму навчання називають 

інтегрованою. Інтегрована форма навчання визнає за людьми з інвалідністю рівні права на 

отримання освіти і є втіленням політики рівних можливостей. Таким чином інтеграція в 

освітнє середовище є кроком до інтеграції в суспільство в цілому, допомагає 

неповносправній молоді не лише отримати професію, а й самореалізуватися, досягти успіху в 

житті і кар’єрі, відчути себе особистістю, невід’ємною частиною суспільства. Водночас, 

люди з обмеженими можливостями часто прагнуть до навчання більше, ніж 

середньостатистичні, так,  відповідно до даних опитування молодих людей з обмеженими 

можливостями, проведеного у Львові [Реабілітаційний супровід навчання неповносправних 

дітей: методичний посібник / Укл.: А. Луговський, М. Сварник, О. Падалка. – Львів, 2008, с. 

138], переважну більшість не задовольняє їх рівень теперішньої освіти (частина з них має 

неповну середню освіту, а інша частина - повну) і абсолютна більшість має бажання 

продовжувати навчання.  

У Європі та США деякі виші мають корисний досвід в цій сфері. Так, в 

Оксфордському Університеті діє Служба особливих потреб для студентів з інвалідністю, яка 

підтримує їх у процесі навчання.  Студентів з вадами зору і дислексією університет 

забезпечує аудіозаписами лекцій. Комп`ютерна служба університету впровадила системні 

технології, включаючи екранне читання, збільшення текстів і вивчення програмного 

забезпечення. Для студентів, яким потрібні записувачі і начитувачі, існує штат працівників, з 

якого вони можуть обирати собі тьютора.  Великою проблемою в Оксфорді є забезпечення 

архітектурної безбар‘єрності, оскільки університет розташовано в старовинних будівлях, які 

майже неможливо переобладнати. Але нові корпуси вже споруджуються з урахуванням 

сучасних архітектурних вимог. Крім того, в Британії діє державна система матеріальної 

допомоги студентам з інвалідністю (МДСІ), яку надають місцеві управління освіти. В 

університетах США, зокрема, у Південно-Ілінойському (м.Едвардзвіль), Олд-

Домініонському – діє Служба підтримки інвалідів (СПІ). У Німеччині одним із найбільших є 

Університет м. Карлсруе [Into higher education 2002. The higher education guide for people with 

disabilities. – SKILL, Great Britain, 2002.], де навчається близько 30000 студентів і створено 

максимально сприятливі умови для студентів з інвалідністю. 2001 р. Карлсруе отримав 

звання міста з найсприятливішими екологічними умовами для дітей та юнацтва. До 

святкування свого 300-річчя в 2015 році Карлсруе вирішено перетворити в безбар’єрне місто, 

сприятливе для проживання та навчання людей з особливими потребами [Handbuch fur 

tutoren. – Universitat Karlsruhe, 2001]. Схожа система впроваджена в Підляському 

університеті в Польщі [Program for education and rehabilitation of disabled students. – Jelenia 

Góra, Kolegium Karkonoskie, 2001]. 



Для допомоги студентам з вадами зору в Європі часто застосовують тьюторів 

(спеціальних помічників): 

- тьютори – записувачі (до них висуваються дві вимоги: розбірливий почерк та 

акуратне ведення конспекту); 

- тьютори-начитувачі (до підготовки аудиозаписів залучаються студенти гуманітарних 

спеціальностей з хорошим знанням мови, чіткою дикцією, м‘яким  і виразним голосом. Для 

зачитування текстів можна залучати студентів-одногрупників, які орієнтуються в 

навчальному матеріалі і можуть пояснити важкі місця тексту); 

- тьютори-супроводжувачі (супроводжувач не тільки допомагає таким студентам 

пересуватися в межах ВНЗ, він може, наприклад, доставити необхідні книги з бібліотеки, 

ксерокопіювати чи віднести в адміністрацію необхідні документи, зробити телефонний 

дзвінок. Тьютором- супроводжувачем може працювати достатньою фізично сильна людина 

(для пересування візка), яка має навички соціальної роботи); 

- тьютор-консультант з користування технічними засобами [П. М. Таланчук, К. О. 

Кальченко, Г. Ф. Нікуліна. Супровід навчання студентів з особливими потребами в 

інтегрованому середовищі/навчально-методичний посібник. – К., 2004, с. 37–38]. 

Підводячи підсумки, автор вважає за доцільне активне введення у вітчизняних вишах 

системи тьюторів. Оптимальним варіантом буде поєднання різних видів тьюторів в одній 

особі. Такі особи можуть бути волонтерами або співробітниками вишів за державної чи 

спонсорської підтримки. Вони мають проходити певну підготовку, для чого можна створити 

навчальні курси при державних органах соціального захисту чи благодійних організаціях. І 

тоді, враховуючи взаємне прагнення керівництва українських вишів і молоді з вадами зору 

до організації ефективного навчального процесу, та беручи до уваги передові розробки 

європейських та американських вишів, можна пророкувати українській молоді з обмеженими 

можливостями гідне місце в процесі розбудови вітчизняної економіки. 

 

 

Марта Гошко (філологічний факультет) 

Наук. консультант – доц. Заячківська Н.М. 

 

СУЧАСНЕ СТУДЕНТСЬКЕ ВОЛОНТЕРСТВО  

ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН В УКРАЇНІ 

 

Питання доброчинності та волонтерство широко досліджене у вітчизняній науці. Ним 

займались ціла когорта видатних дослідників: Т. Лях,  Н. Янц, З. Бондаренко, О. Кузьменко, 



Н. Романова, С. Толстоухова. Н.Комарова, О.Кузьменко, І.Пінчук, Ф.Ступак, В.Танцюра, 

С.Толстоухова, О. Митрохіної, О. Морова, О.Яременко. 

Однією з найбільш поширених версій виникнення волонтерства є така: вперше як 

суспільний рух виникло волонтерство на Заході, а першими так званими волонтерами були 

самаритяни, які надавали допомогу усім, хто цього потребував. Але ця версія є лише 

здогадкою. Більш впевнено можна говорити про виникнення феномену волонтерства вже з 

середини ХІХ століття. 1859 рік вважається роком виникнення волонтерського руху в світі. 

Саме в цей період Анрі Дюран, відомий французький письменник-журналіст, вражений 

наслідками кривавої битви при Сольферіно, запропонував створення Червоного Хреста – 

організації, яка би працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу 

полоненим та пораненим.  

Попри те, що у словниках слово «волонтер» трактується як «особа, що добровільно 

вступила на військову службу», усім зрозуміло, що сьогодні це слово аж ніяк не прив’язане 

до військової справи, а його сутність проявляється у наданні добровільної допомоги усім, 

хто її потребує. Волонтер (від лат. voluntaries – воля, бажання, від англ. voluntary – 

добровільний, доброволець, йти добровільно) – це особа, яка за власним бажанням 

допомагає людям. 

Волонтерський рух-це благодійна діяльність, яка здійснюється фізичними особами на 

засадах неприбуткової діяльності, без заробітної плати, без просування по службі, заради 

добробуту та процвітання спільнот та суспільства в цілому. 

Волонтерство - новий соціальний феномен, вид діяльності, основною метою якого є 

допомога іншим на безкорисливих засадах. Найголовнішою ознакою волонтерства є те, що 

волонтер частину свого вільного (особистого) часу, сил, енергії, знань, досвіду добровільно 

(без примусу та вказівок „згори”) витрачає на здійснення діяльності, яка є корисною людям і 

суспільству загалом. 

Виконання відповідального завдання саме по собі є великою нагородою для 

волонтера. Воно припускає, що волонтери отримують вигоду із своєї благодійної діяльності. 

У Записці Генерального секретаря ООН, адресованій Комісії соціального розвитку 

Економічної і соціальної ради ООН, виділено найважливіші риси волонтерства, серед них: 

 Турбота про людей 

 Солідарність і гуманна корисливість 

 Духовна якість і громадська чеснота 

 Багате джерело людського досвіду 

 Нові інтелектуальні ресурси 

 Участь і відповідальність, як суть активної громадської позиції і благо управління 



 Етичний стандарт 

 Забезпечення надійної платформи  

 Нове бачення соціальної діяльності [Лях Т. Л. Волонтерство як суспільний феномен 

/ Т. Л. Лях // Проблеми педагогічних технологій : зб. наук. пр. / Волинський державний 

університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Волинський академічний дім, 2004. – Вип. 3-4. – С. 

139–144]. 

 З одного боку, волонтерська діяльність може бути спрямована на допомогу людям, 

що  потребують волонтерської допомоги. Серед них - хворі, інваліди, літні люди, безробітні, 

бездомні, безпритульні особи, багатодітні сім'ї та сироти, інші кризові категорії населення. З 

іншого боку, можна говорити про  такі форми волонтерської діяльності у сфері соціальних 

служб: 

 Технічна робота по організаційному забезпеченню  різноманітних заходів  

 Індивідуальна допомога тим, хто її потребує. 

 Робота з фахівцями по наданню кваліфікованої допомоги людям, котрі потрапили в 

складну ситуацію [Н.Д.Янц. Основи діяльності волонтерів. Переяслав-Хмельницький, 2009. 

Голованова Т.П. Гапон Ю.А. Волонтерство в соціальній роботі як феномен цивілізованого 

суспільства. Запоріжжя, 1996]. 

В Україні волонтерській рух – одна з найефективніших форм роботи з різними 

категоріями клієнтів. Велика кількість громадських організацій поєднує молодих людей, які 

на добровільних засадах беруть участь у соціальних програмах щодо попередження 

негативних явищ у молодіжному середовищі та надання допомоги іншим в їх розвитку, 

соціальному становленні, інтеграції у суспільство тощо. Молодіжні громадські організації та 

волонтери розглядаються як ресурс поліпшення соціальної роботи з молоддю, зокрема, з 

молодими сім'ями, молодими інвалідами, сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, з особами, що повернулися з місць позбавлення волі. І в першу чергу це 

стосується популяризації здорового способу життя серед молоді України. 

Сучасна молодіжна політика в Україні має ґрунтовну нормативно-правову базу, є 

системною і багатогалузевою. Вона охоплює такі важливі напрямки державної політики, як 

забезпечення доступності до навчання та ринку праці, благополуччя і соціально-економічні 

права, житло, громадянство, відпочинок, здоров’я, мобільність та багато іншого. Одночасно 

відповідні органи державної влади України приділяють пильну увагу аналізу становища 

молодих громадян, з`ясуванню тенденцій їх розвитку, прогнозуванню змін обличчя молодої 

генерації.  Водночас, молодіжна політика – це не тільки відносини між державою та 

молоддю. В ефективній реалізації цієї політики повинні бути зацікавлені і громадські 



структури, і бізнес [Лозовицький О. С. Молодіжне лідерство і волонтерство в Україні. – 

http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=73474]. 

 

 

Христина Гринчишин, Юлія Мисько (факультет іноземних мов) 

Наук. консультант – доц. Равчина Т.В. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ВІКТОРА 

ФРАНКЛА ТА МАРІЇ МОНТЕССОРІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 

За роки свого існування школа здобула чималий творчий досвід, стала джерелом 

розвитку педагогічної науки, підґрунтям професіоналізму й майстерності вчителів-практиків. 

Педагогічний досвід, передовсім, знаходить своє втілення в технології навчально – 

виховного процесу. З кожним днем навчати й виховувати стає все складніше. Причиною 

цього є стрімкий розвиток новітніх технологій, які не завжди позитивно впливають на 

особистість дитини. У такому разі важливим для вчителя є не лише застосування 

педагогічних знань, умінь, але й поєднання їх із психологічною наукою. Останні 

дослідження дозволяють по – новому зрозуміти можливості психології та її роль у процесі 

навчання та виховання учнів. 

Віктор Франкл – відомий австрійський психолог і психіатр, який обґрунтував 

екзистенційну теорію, пов’язану з пошуком сенсу життя, виявом свободи волі, вільним 

вибором свого шляху. Він прожив 92 роки, не зважаючи на те, що певний проміжок свого 

життя провів у канцтаборах, де один рік прирівнюють до п’яти. У своїй теорії та 

психотерапевтичних підходах Віктор Франкл розглядає людину не як створіння, одержиме 

пристрастю до задоволення чи влади, а як особистість, одержиму пошуком сенсу життя. На 

його думку, сенс життя можна досягнути шляхом здійснення певних вчинків чи творень, 

особистого переживання реального світу (культури, природи) чи переживання через когось.  

Робота і любов є провідними чинниками пізнання сенсу життя.  

В навчальних закладах Європи, зокрема в Автрії, педагоги активно застосовують 

екзистенційну теорію Франкла, яка охоплює вчення про зміст і сенс життя та вчення про 

свободу волі. Методи навчання Франкла тісно пов’язують із диференціацією психологічних 

особливостей, здібностей, потреб та інтересів учнів.  У контексті поглядів відомого 

психолога розрізняють зовнішню і внутрішню диференціацію навчання учнів. Зовнішня 

диференціація відрізняється від внутрішньої тим, що методи навчання застосовують 

відповідно до розподілу класів та шкіл за інтересами і професійними нахилами учнів чи за 



рівнем їхнього загального, розумового розвитку і стану здоров'я. Внутрішня диференціація 

здійснюється безпосередньо у класі під час навчання, коли учні усвідомлено застосовують і 

модифікують індивідуальні стилі мислення, когнітивні схеми, виявляють свої здібності, 

задовольняють і розвивають власні потреби та інтереси.  

Відповідно до поглядів В. Франкла диференціацію навчально-пізнавальної діяльності 

учнів розрізняють за такими формами організації:  

 відкрита диференціація передбачає поділ класу на дві-три групи, для яких педагог дає 

завдання з огляду на реальні здібності учнів кожної з груп; перехід школярів із групи 

в групу вільний; у деяких ситуаціях  учень сам може вирішити до якої групи 

приєднатися;  

 напіввідкрита диференціація виявляється в адміністративно узаконеному поділі класу 

на групи відповідно до рівня успішності учнів, що є  характерним, наприклад, для 

вивчення іноземної мови, уроків праці тощо; за таким підходом склад групи більш-

менш однаковий;  

 прихована диференціація орієнтована на слабших учнів класу, мета якої є сприяти 

розвитку та попереджувати будь-які прояви дискримінації щодо учнів з особливими 

потребами,  низького рівня успішності. 

Не менш важливою й видатною постаттю у розвитку світової педагогічної науки є 

Марія Монтессорі. У чотирнадцять років Марія захопилась математикою, що стало 

причиною її навчання у загальноосвітній школі з технічним нахилом, у якій здобували освіту 

лише хлопчики, а згодом у Римському університеті на факультеті математики. Поступово 

М. Монтессорі  змістила свої інтереси в область біології та медицини, ставши студенткою 

медичного університету. У 1896 Марію визнали першою жінкою в історії Італії, яка здобула 

вчений ступінь доктора наук. 

Перша зустріч М. Монтессорі з дітьми відбулася в університетській поліклініці, де 

вона працювала. Саме тоді в неї виникла і закріпилась думка про те, що для дітей потрібне 

спеціальне розвивальне освітнє середовище, у якому будуть сконцентровані усі знання про 

навколишній світ. Педагогічна система, яка одержала назву «педагогіка Монтессорі», 

принесла Марії світову славу та визнання. Перша «школа Монтессорі» була відкрита нею 6 

січня 1907 року в Римі. 

 Підвалинами «педагогіки Монтессорі» є спостереження за дитиною та її психікою. У 

кожній маленькій людині існує свій індивідуальний внутрішній потенціал, який розвивається 

лише за наявності свободи та навколишнього середовища, що стає домінуючим у процесі 

виховання особистості. Саме у такому середовищі дитина може і хоче розвивати свої 

здвбності. 



 Обов’язковим чинником розвитку особистості є те, що навчання повинне проходити 

у формі гри, протягом якої вона сама обирає, чим займатися та скільки часу витратити на 

певне заняття. Основним гаслом є: «Допоможи мені це зробити самому». Такий підхід 

означає, що завдання педагога є не робити завдання за дитину, а стимулювати її та 

скеровувати до активності, адже рушійною силою навчання й розвитку особистості за 

педагогікою Монтессорі є її  інтереси та потреби. 

У своїй педагогічній системі Марія Монтессорі виокремлює певні рекомендації 

батькам щодо виховання дітей. По – перше, дорослим слід ніколи не говорити про дитину 

нічого поганого (ні в її присутності, ані за її відсутності), адже це може негативно вплинути 

на самооцінку особистості, розбудити в ній недовіру до своїх близьких. По – друге, батькам 

слід активно дбати про розвивальне виховне середовище, показувати правильне 

розташування різноманітних іграшок та спрямовувати дітей до раціональної взаємодії з 

ними. По – третє, дорослі завжди мають бути готові відгукнутися, коли дитина потребує 

їхньої уваги та допомоги, тому що у ранньому віці батьки в очах дитини – єдине джерело 

інформації. По – четверте, Монтессорі рекомендує батькам завжди коректно й з повагою, 

довірою ставитися до дітей, виявляючи зразки моральності, потягу до знань, праці в своїх 

манерах та поведінці. Отож, за умов рівноправної, довірливої взаємодії з батьками дитина 

має змогу відчути їхню любов до себе та поглинути усі найкращі риси, які неодмінно 

значущі для їхнього розвитку.  

Не зважаючи на своєрідні особливості й певні відмінності психолого-педагогічних 

систем В. Франкла і М. Монтессорі, спільними принципами у них є: забезпечення свободи і 

права вибору у процесі навчання учнів; уважне ставлення до особливих потреб, інтересів, 

нахилів, потенційних можливостей учнів та сприяння розвитку їхніх здібностей у процесі 

навчання; надання допомоги й підтримки школярам у взаємодії з соціальним середовищем; 

забезпечення зразків, моделей поведінки для наслідування учнями у процесі навчання й 

виховання. 

 

 

Наталія Данильченко (географічний факультет) 

Наук. консультант – асист. Калагурка Х.І. 

 

ОПАНАС ВАЩЕНКО – ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ І ГЕОГРАФ 

 

Ващенко Опанас Трохимович (1908–1984) - відомий український учений: економіко-

географ і картограф, почесний член Українського географічного товариства, організатор і 



довголітній керівник кафедри економічної географії Львівського університету ім. І. Франка, 

організатор та лідер Львівської суспільно-географічної школи, доктор географічних наук, 

професор. 

Народився О. Ващенко 18 грудня 1908 р. у селі Капустинці Липово-Долинського 

району Сумської області (тоді село належало до Гадяцького повіту Полтавської губернії). 

Рано втратив батьків. З кінця 1930 по вересень 1932 р. служив у Красній Армії в Чернігові. 

Звідси його скерували на навчання в Український комуністичний інститут радянського 

будівництва і права у Харкові, який він закінчив у 1935 р. У 1935–1938 рр. О. Ващенко – 

аспірант кафедри економічної географії Харківського університету ім. М. Горького. У 

1938 р. О.Т. Ващенко захистив кандидатську дисертацію з економічної географії Київської 

області. У 1939 р. одержав наукове звання доцента кафедри економічної географії 

Харківського університету, де викладав дисципліни “Економічна географія СРСР” та 

“Історія географії”. Працював також помічником проректора з наукової роботи. Ще до війни 

О.Т. Ващенко опублікував свої перші наукові праці. Зокрема, “Економічні підрайони 

Київської області і перспективи їх розвитку” (1938) та “Закон народонаселення 

прикапіталізмі і соціалізмі”. 

У серпні 1945 р. Народний комісаріат освіти Української РСР скерував О. Ващенка на 

роботу у Львівський державний університет ім. І. Франка. Тут він утвердився як творча 

наукова особистість і невтомний організатор географічної науки й освіти. Завдяки йому у 

Львові відродилася і розвинулася наукова економіко-географічна школа. О. Ващенко 

організував кафедру економічної географії (1945) і незмінно керував нею протягом 39-ти 

років, виховав плеяду вчених (випускники кафедри захистили близько двох десятків 

докторських і семи десятків кандидатських дисертацій).  Життя і праця О. Ващенка у 1945–

1984 рр. на 80-90% пов’язані з рідною кафедрою. Під його керівництвом здійснювалися усі 

види кафедральної діяльності: удосконалення навчальних планів економіко-географічної 

спеціальності, складання й удосконалення навчальних програм (сам О. Т. Ващенко склав 

програми з "Вступу до економічної географії", "Основних проблем економічної географії", 

„Економічної географії України” та ін.); організація лекцій, семінарів і практичних занять, 

навчальних і виробничих практик (він постійно керував переддипломною практикою 

студентів), виданням методичних і навчальних посібників; керівництво науковою роботою 

кафедри, студентським науковим гуртком, аспірантурою. Він також стояв біля витоків 

географічного факультету Львівського університету, був його деканом у 1946–1951 рр. 

Одночасно О. Ващенко заснував Львівський відділ Українського географічного товариства і 

на тривалий час (у 1946–1954 та 1976–1984 рр.) обирався його Головою. У 1971 р. вчений 

захистив докторську дисертацію. Саме у Львівському університеті професор О.Т. Ващенко 



зробив вагомий внесок у різні галузі економіко-географічної науки і практики. Він 

досліджував історію, теорію, методологію і методику науки; географію природних ресурсів і 

проблеми їх раціонального використання у західній частині України; географію поселень 

регіонів; географію окремих сфер економіки західних областей України – сільського 

господарства, промисловості, будівельної індустрії та рекреації; комплексний розвиток 

різних територій — Українських Карпат, окремих областей, регіонів меншого порядку 

(Львівсько-Волинського басейну, промислових та економічних вузлів тощо). Значні здобутки 

мав учений у галузі картографічного моделювання Західного регіону України. Помер Опанас 

Ващенко 2 травня 1984 р. Похований на Янівському цвинтарі м. Львова. 

За успіхи у науковій, навчальній і виховній роботі керівник кафедри та її члени 

неодноразово відзначалися у наказах ректорату й урядовими чинниками. О. Т. Ващенко був 

відмінником народної освіти, нагороджений дипломом першого ступеня як співавтор книги 

„Україна” із серії „Радянський Союз”.Саме у Львівському університеті професор О. Т. 

Ващенко зробив вагомий внесок у різні галузі економіко-географічної науки і практики.  

О. Т. Ващенко написав низку праць з історії географії, які сьогодні хоч є і неповними, 

проте не втрачають свого значення як факти історії науки. Це зокрема: "Від Баренца до 

наших днів" (1947), „П. П. Семенов-Тян-Шаньський” (1949), „Гоголь і російська географія” 

(1952, рукопис) та ін. Особливої уваги заслуговують дослідження з історії української 

економічної географії та економічної географії у Львівському університеті. Здійснює 

періодизацію науково-дослідної роботи кафедри. 

Професор О.Т. Ващенко своєю працею сприяв організації і розвитку географічної 

освіти у середній школі. Він виховав велику плеяду вчителів географії, часто виступав перед 

ними на семінарах, серпневих нарадах, географічних олімпіадах. 

О. Ващенко започаткував наукові зв’язки з ученими Польщі (Люблінський 

університет). Викладачі, доценти кафедри на чолі з О. Ващенком підтримували зв’язки з 

Ленінградом, де львів’яни захищали докторські і кандидатські дисертації, Московським 

університетом, де на курсах підвищення кваліфікації побувало багато наших доцентів і 

асистентів, Київським та Одеським університетами. 

О. Т. Ващенко як  великий науковець і педагог виховав ряд неймовірно талановитих 

науковців, які дотепер працюють в Львівському університеті. Це зокрема теперішній 

завідувач кафедри економічної і соціальної географії Шаблій О.І., В. Луговий, М. Гонак, 

згодом — Г Анісімова, Є. Максимова, С. Писаренко, Л. Коротун, Н. Недашківська, М. 

Білецький, М. Книш, М. Влах, М. Мальський. 



Наведемо дещо зі спогадів аспіранта О. Ващенка, кандидата географічних наук, 

доцента кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ імені Івана Франка Мирослава 

Івановича Білецького. 

«Мені пощастило слухати лекції О.Т. Ващенка з курсу «Вступ до економічної 

географії», спецкурси «Економічна картографія» і «Основні проблеми економічної 

географії». Лекції професора були змістовними, у них відчувався життєвий інтерес до різних 

проблем і галузей географічної і економічної науки, філософії та політекономії тощо, 

господарського життя країни. 

Це була людина виняткової відповідальності і точності. Він не дозволяв собі 

спізнитися на лекцію чи теоретичний семінар (яким керував тривалий час), різні засідання, 

збори тощо. Тематичні географічні карти були завжди на заняттях. Уже в той час було 

запроваджено машинне опитування студентів у спеціалізованій аудиторії в головному 

корпусі університету. Мені як старшому лаборанту, а потім і асистенту доводилося разом з 

професором контролювати і слідкувати за цим процесом. Добре запам’яталися нам, 

студентам, лекції і практичні заняття з «Економічної картографії», де ми досить детально 

вивчали різноманітні методи та прийоми картографування, які потім застосовували під час 

виконання карт до дипломних робіт. Керівником моїх дипломної і дисертаційної робіт був О. 

Ващенко. На жаль, дисертацію було захищено мною через три роки після його смерті.  

Слід відзначити заслуги О. Ващенка в освіті і науково-організаційній діяльності. Він є 

одним із засновників географічного факультету Львівського університету, кафедри 

економічної географії, якою керував близько 40 років – більше половини свого життя. Він 

брав провідну роль у всіх видах кафедральної і факультетської діяльності: складанні 

педагогічного навантаження, програм курсів і спецкурсів, проведення лекцій, семінарів і 

практичних занять, організації навчальних, виробничих і переддипломних практик, наукової 

роботи, студентських наукових гуртків, аспірантури. Колишні аспіранти професора О. 

Ващенка М. Білецький, М. Книш, М. Влах захистили дисертації вже після його смерті і нині 

є доцентами кафедри. 

Професор О. Ващенко неодноразово обирався головою Львівського відділу 

Географічного товариства України. Він організовував роботу багатьох секцій Львівського 

відділу ГТУ: економічної географії, медичної географії, топонімічної комісії тощо, 

географічного лекторію, який регулярно працював у Будинку вчених.  

Професор Ващенко здійснював керівництво курсовими, дипломними і 

дисертаційними роботами, переддипломною практикою студентів. Він підтримував зв’язки з 

учителями географії м. Львова та західних областей України, регулярно зустрічався з 

випускниками кафедри і факультету, брав участь у роботі методоб’єднань вчителів географії, 



читав лекції в обласному інституті підвищення кваліфікації учителів (тепер обласний 

інститут післядипломної освіти). 

Учнями і продовжувачами наукової діяльності є сьогодні на кафедрі проф. О. Шаблій 

(завідувач кафедри), доценти М. Білецький, М. Влах, М. Книш, С. Кузик, І. Ровенчак, ас. Я. 

Івах, ст. лаб. М. Пелех). 

Він відзначався розсудливістю, виваженістю, принциповістю, був добрим 

організатором кафедри. Щоб працювати в таких складних умовах, очолювати кафедру, 

потрібна була мужність і велика сила волі. 

Широке коло проблем, висвітлених у науковій спадщині О. Ващенка в поєднанні з 

умінням використати свої наукові праці у викладацькій (педагогічній) практиці – це те, що 

дає право говорити про гідне місце професора в когорті тих учених, які назавжди вписали 

свої імена в історію української суспільної географії.» 

Опанас Трохимович Ващенко – це справді видатний науковець і педагог. Він у своїх 

педагогічних поглядах керувався намаганням виховати дійсно хороших спеціалістів своєї 

справи. Дуже багато уваги приділяв практичній діяльності учнів, щоб вони були не лише 

книжними спеціалістами, а й вільно володіли картою.  Таким чином картографічні матеріали 

займали важливе місце у процесі навчання. Хоча Ващенко і був членом комуністичної партії, 

але виховував своїх студентів у любові до своєї країни, всіляко заохочував до її вивчення. 

О.П. Ващенко тісно співпрацював зі шкільними вчителями і всіляко сприяв своєю діяльністю 

підвищенню кваліфікації вчителів. Під його керівництвом було виховано цілу когорту 

талановитих вчених і вчителів географії. Організація ним наукової та виховної роботи на 

кафедрі сприяла продуктивному і якісному навчальному процесу та наданню випускникам 

факультету високого рівня знань з профільних дисциплін. Тому дослідження наукової та 

педагогічної діяльності Опанаса Трохимовича Ващенка є дійсно актуальним і може 

слугувати гідним прикладом навчання студентів, аспірантів та ін. 

 
 

Олександра Денисенко (філософський факультет, спец. “психологія”) 

Наук. консультант – доц. Караманов О. В. 

 

ТЕОРІЯ МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У РОБОТІ  

З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Актуальність дослідження: на даний момент є актуальною потреба в пошуку та 

розробці інноваційних методів навчання дітей з особливими потребами. Модернізація 



навчального процесу може допомогти соціалізуватись дітям з особливими потребами, та 

відкрити нові особливості та напрямки їх розвитку. 

Метою роботи буде пошук шляхів адаптації теорії множинного інтелекту у роботі з 

дітьми із особливими потребами. 

Завдання: запропонувати шляхи адаптації та застосування теорії множинного 

інтелекту у роботі з дітьми з особливими потребами. 

Переглядаючи біографії деяких науковців, нобелівських лауреатів, тощо, нас часто 

дивує факт – як вони могли мати погані оцінки в школі? Як не виявляючи особливих 

інтелектуальних здібностей у закладах базової освіти люди можуть здійснювати 

фундаментальні відкриття демонструючи неабиякий рівень інтелектуального розвитку? 

Це явище наприкінці ХХ століття пояснив американський психолог Говард Гарднер 

висунувши теорію множинного інтелекту, відповідно до якої людина має не єдиний, так 

званий «загальний інтелект». Ті ж науковці вчились в школі, коли ,скажімо, панувала 

стандартизована система оцінювання Стенфорда-Біне, створена Альфредом Біне на початку 

ХХ ст. (всім відомий IQ тест). Така система визначала тільки вербальний та математичний 

інтелект. 

Множинність проявів інтелекту – це психологічна теорія про роботу мозку. Це 

критика поняття про те, що людина наділена лише одним інтелектом, з яким вона 

народжується, який не можна змінити і який може вимірюватися. Ця теорія ґрунтується на 

даних наукових досліджень в різних галузях – від психології до антропології та біології. 

Тож Говард Гарднер вважає, що існує безліч інших знань і талантів, здатних збагатити 

наше життя й допомогти нам ефективно взаємодіяти з навколишнім світом. Він стверджує, 

що кожна людина володіє принаймні дев'ятьма типами інтелекту, вираженими в різному 

ступені, до яких належать вербальний, логіко-математичний, візуальний, кінестатичний, 

міжособистісний, внутрішньоособистісний, музичний, натуралістичний та екзистенціальний 

види інтелекту.  

Вербально-лінгвістичний інтелект – це здатність ефективно застосовувати слова в 

усній (ведучий, оратор, політик, оповідач) або в письмовій формі (журналіст, драматург, 

поет, редактор). Учень, який володіє високим рівнем вербально-лінгвістичного інтелекту, 

любить читати, писати, розповідати історії та насолоджується грою у словесні ігри. 

Логіко-математичний інтелект – це здатність використовувати індуктивний і 

дедуктивний умовиводи, вирішувати абстрактні проблеми та логічні головоломки, розуміти 

складні відносини взаємозалежних концепцій, ідей і речей, ставити запитання, 

експериментувати, підраховувати тощо. Даний інтелект також охоплює навички 

класифікування, прогнозування, виділення першорядної важливості, формулювання 



наукових гіпотез, а також розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Такі навички 

критичного мислення передбачені майже всіма навчальними програмами. 

Візуально-просторовий інтелект – інтелект, задіяний для розуміння картин та образів, 

передбачає здатність уявляти, машинально малювати, працювати над проектом дизайну 

тощо. Даний інтелект розвивається шляхом загострення сенсомоторного сприйняття. Зорові 

сприйняття комбінуються з попередніми знаннями, досвідом, емоціями й образами, що 

дозволяє створювати нове бачення для інших. Учні з розвиненим візуальним інтелектом 

здатні тонко сприймати кольори, лінії, форми та взаємозв'язки, що існують між цими 

елементами. 

Кінестатичний інтелект – свідомість усього тіла, дає можливість контролювати й 

інтерпретувати рух, танцювати, бігати, стрибати, торкатись, жестикулювати, керувати 

фізичними предметами, установлювати гармонію тіла й розуму. Даний інтелект містить у 

собі такі фізичні якості, як координація, баланс, спритність, сила, гнучкість, а також 

дотикальні здібності. Він властивий не тільки спортсменам, оскільки містить у собі навички, 

необхідні, наприклад, у роботі хірурга при проведенні складної хірургічної операції. 

Музичний інтелект – цьому інтелекту сприяє почуття звуку й емоційна здатність 

реагувати на нього. У міру того як учні розвивають свої знання про музику, вони розвивають 

основи даного інтелекту. Подальший його розвиток відбувається тоді, коли учні створюють 

більш складні й точні варіації музичних зразків, розвивають навички гри на музичних 

інструментах і просуваються до більш складних композицій. Даний тип представлений 

здатністю сприймати (подібно шанувальнику), розпізнавати (подібно музичному критику), 

трансформувати (подібно композитору) й виражати (подібно виконавцеві) музичні 

композиції. 

Міжособистісний інтелект – представлений здатністю швидко розпізнавати й 

оцінювати настрої, наміри, мотивації та почуття інших людей. Даний інтелект містить у собі 

сприйнятливість до виразу обличчя, до голосу й жестів, здатність розпізнавати безліч різних 

міжособистісних сигналів і вміння точно реагувати на ці сигнали з точки зору прагматики. 

Міжособистісний інтелект включає навички вербальної та невербальної комунікації, навички 

спільної роботи, уміння згладжувати конфліктні ситуації, уміння досягати консенсусу, 

здатність довіряти, поважати, керувати та мотивувати інших до досягнення взаємовигідної 

мети. Так, наприклад, на елементарному рівні даний тип інтелекту спостерігається в тих 

дітей, які реагують на настрої оточуючих. Більш комплексні міжособистісні навички 

представлені здатністю розпізнавати й інтерпретувати приховані наміри інших. 

Внутрішньообистісний інтелект – представлений здатністю чітко сприймати себе 

(бачити власні переваги та недоліки), свідомо помічати внутрішній настрій, наміри, 



мотивації, темперамент і бажання; здатністю самодисципліни, саморозуміння й самооцінки. 

Людина, яка має даний тип інтелекту, почуває себе краще, якщо має можливість 

обмірковувати дії й учинки та робити самооцінку. Потреба в самоаналізі робить даний тип 

інтелекту найбільш особистим. За словами Гарднера, «внутрішньоособистісний інтелект 

означає здатність відрізняти почуття задоволення від почуття болю і, ґрунтуючись на цьому 

розходженні, або далі захоплюватися ситуацією, або виходити з неї». 

Натуралістичний інтелект – передбачає здатність навчатися за допомогою природи. 

Такі учні одержують задоволення від дій, пов'язаних із природою, наприклад, спостереження 

за птахами, колекціонування метеликів і комах, дослідження дерев або догляду за тваринами. 

Для них важливо, щоб навчання проходило на відкритому просторі. 

Екзистенціальний інтелект – це здатність філософствувати, медитувати, вивчати 

історію, культуру релігії, обговорювати «життєві питання». 

За Ґарднером, підхід Біне до визначення інтелекту з наголосом на природжені 

здібності та унітарний ментальний процес, відомий як загальні розумові здібності, має 

суттєві недоліки. Ґарднер доводить обмеженість підходу Біне, посилаючись на такі основні 

винаходи, як, скажімо, дослідження роботи мозку, вивчення розвитку дітей-вундеркіндів та 

ін. Як стверджує Біне, людину все її життя супроводжує унітарна сила інтелекту. Якщо це 

так, заперечує Ґарднер, тоді ушкодження однієї частини мозку може поширюватись на весь 

інтелект. Сучасні винаходи в галузі роботи мозку, однак, заперечують це положення Біне. 

Посилаючись на дані про дослідження локалізації функцій мозку, Ґарднер наводить приклад, 

що ушкодження ділянки Брока, розташованої у фронтальних лобових долях, спричиняє 

афазію, один із видів мовних розладів, але не впливає на математичні та музичні здібності. 

Наприклад, художник Даніель Вердж унаслідок сьомого інсульту втратив змогу спілкуватися 

за допомогою мови, але не втратив здібностей малювати. Подібні приклади вказують на те, 

що інтелект слід розглядати як загальну розумову здатність.  

Ґарднер наводить приклади індивідів, які демонструють надзвичайну обдарованість в 

одній сфері інтелектуальної діяльності, залишаючись на посередньому рівні або навіть 

демонструючи відставання в інших, або геніїв, людей, які виявляють надзвичайні здібності в 

одній сфері діяльності і просто обдарованість в інших. 

Актуальною проблемою у нашому суспільстві залишається соціалізація та адаптація 

навчального процесу для дітей з різноманітними вадами.  

Якщо теорія загального інтелекту  зводить шанси на навчання (а це значно впливає на 

процес соціалізації, візьмемо до уваги роль школи – а відповідно неможливість до неї 

потрапити) таких дітей взагалі, то Говард Гарднер впевнено дає їм такий шанс. 



Хоч вундеркінди і мають більші здібності, але їхні надзвичайні успіхи мають свою 

історію розвитку, адже якщо не розвивати здібності, – вони не переростуть у навички і не 

зможуть бути відповідно успішними. Такі діти в даному контексті є хорошим прикладом, 

адже у них більш яскраво виявляється схильність до того чи іншого виду інтелекту. 

Відповідно, у звичайних дітей такі схильності виявляються у певних ситуаціях – музичний 

на уроках музики, екзистенціальний у написанні творів тощо. 

Отже, ця теорія цілком сприятлива до застосування її у плануванні та реалізації 

навчального процесу для дітей з особливими потребами. Робота з такими дітьми зазвичай 

здійснюється у спеціальних закладах, і насичена відповідною програмою, яка спрямована на 

корекцію, розвиток та адаптацію дітей у суспільстві.  

Для застосування теорії множинного інтелекту у такому випадку потрібно 

диференціювати дітей за характером аномалій (фізичні, інтелектуальні, психічні тощо), 

ступенем їх вираженості та особливостями прояву.  

Отже, для розподілу дітей з особливими потребами на групи потрібен значно більший 

період роботи, ніж із звичайними дітьми, який включає корекційну роботу, а також заняття, 

які можуть виявити прояв того чи іншого виду інтелекту. Звичайно, дітям-олігофренам чи 

дітям із синдромом Дауна немає потреби відвідувати заняття, пов’язані з екзистенціальним , 

вербально-лінгвістичним чи логіко математичним. Проте, цілком дієвими можуть виявитись 

заняття, пов’язні із натуралістичним чи музичним інтелектом. 

Важливо здійснювати спроби розвивати такі відносно універсальні види інтелекту 

(якщо говорити про дітей з вадами інтелектуального розвитку), як кінестатичний, музичний, 

і знову ж – натуралістичний.  

Гарднер вважав, що кожна людина володіє усіма видами інтелекту, проте не всі з них 

ми виявляємо, а деякі просто не маємо можливості розвинути та реалізувати. 

Безперечно, у роботі з дітьми дітей з особливими потребами це потребує тривалого 

спостереження, адже такі діти не одразу виявлять ту чи іншу схильність. Робота з такими 

дітьми потребує значного часу та зусиль батьків, опікунів та вихователів, проте застосування 

даної теорії може сприяти їх розвитку та, можливо, полегшити життя батьків і дати шанс 

дітям.  

Проте, викладена ідея має певні проблеми : 

‐ територіальна – оскільки дітей з вадами небагато, вони далеко розміщені одне від 

одного, тому важко організовувати такі  заклади і поділяти дітей на групи; 

‐ наявності персоналу – насправді, є не так багато кваліфікованого персоналу із 

бажанням працювати  з такими дітьми і здійснювати таку програму, враховуючи те, що вона 



вимагає від них різностороннього розвитку (крім корекційної роботи вихователь повинен 

вміти стимулювати розвиток хоча б одного виду інтелекту); 

‐ фінансова – організація таких проектів є коштовною та клопіткою, не в кожній 

країні виділяють достатню кількість коштів для розвитку таких центрів (в Україні, 

наприклад, існують корекційні центри, проте навіть їх стан потребує вкладення додаткових 

коштів) тощо. 

Недостатність кадрів та відсутність коштів веде до думки, що організація таких 

проектів є майже неможливою. Проте, не варто забувати про волонтерські організації, які 

можуть дати шанс даній ідеї і в нашій країні. 

Висновок 

Теорія множинного інтелекту має великий потенціал для реалізації у навчальному 

процесі. Водночас розробка якісних методів застосування її у роботі з дітьми з особливими 

потребами може бути новим кроком на шляху розвитку педагогіки, а також відкрити нові 

можливості дітей з особливими потребами та допомогти їм у соціалізації – дати новий шанс.  

Це можливо за умов створення спеціальних центрів, набору, навчанні та мотивації 

кадрів, розподілу дітей на групи за схильністю до того чи іншого виду інтелекту, рівнем 

розвитку та характером потреб. Також є потреба у популяризації волонтерства та вихованні 

толерантності молоді до дітей з особливими потребами. Потрібне залучення більших коштів, 

професіоналів та людей з бажанням до організації таких центрів.  

Подальше вивчення та розробка методів реалізації теорії множинного інтелекту 

залишається актуальною і містить великий потенціал, та, можливо, нове майбутнє для дітей з 

особливими потребами. 

 

 

Марія Дубиняк (факультет культури і мистецтв) 

Наук. консультант – доц. П’ятакова Г. П. 

 

ВНЕСОК А. ВАХНЯНИНА У РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛИЧИНІ 

 

Анатоль Вахнянин – один з видатних представникiв захiдноукраїнської мистецької 

інтелігенції другої половини XIX ст., вiдомий як громадський діяч, композитор, педагог, 

журналіст, письменник i автор публiцистичних творів. Його дiяльнiсть сприяла пiднесенню 

музично-культурного рiвня Галичини та тiсному культурному єднанню Схiдної і Захiдної 

України. 



Син священника, який походив із давнього шляхетського роду, А. Вахнянин зміг 

здобути початкову та середню освіту і вступити до Віденського університету, де на 

філософському факультеті студіював історію та географію. В тогочасному Відні студенти, 

що походили з різних народів об’єднувалися навколо національних товариств, вели 

культурно-просвітницьку діяльність, видавали часописи, організовували культурні акції і 

дискусії. В 1866-67 роках у Відні А.Вахнянин ініціював і очолив подібне товариство 

студентів-українців, яке називалося “Січ”. Початкова мета товариства полягала в тому, щоб 

знайомити інших слов’янських студентів з традиціями українського народу, з українською 

мовою, піснею, літературою. Товариство утримувало свою бібліотеку і читальну, 

організовувало друк наукових доповідей, літературних творів, проводило творчі вечори. По 

закінченні навчання в університеті А.Вахнянин повертається до Львова, де отримує посаду 

вчителя у гімназії Франца Йосифа I, а згодом і у Академічній гімназії. 

Одним із найважливіших досягнень А.Вахнянина у розвитку майбутньої професійної 

української освіти є доручення до заснування товариства «Просвіта». Для опрацювання 

статуту Товариства у березні 1868 року був створений Комітет із представників академічної 

молоді. 2 вересня1868 року Міністерство освіти дозволило заснувати Товариство «Просвіта». 

Цей дозвіл став підставою для скликання у Львові першого загального збору, організація 

якого була доручена конституційному комітетові, на чолі з професором Академічної гімназії 

А. Вахнянином, котрий і став першим головою «Просвіти» та очолював її до 1870 року. 

Товариство працювало у складних умовах, не мало приміщення, тому наради і 

засідання проводили вдома у К. Сушкевича або А. Вахнянина. Було вирішено створити 

українську бібліотеку з читальнею і щорічно видавати календар для народу. В цей непростий 

час відчувався великий брак українських шкільних підручників, тому А.Вахнянин брав 

особливо активну участь у роботі просвітницької секції, що розпочала видавати для народу 

популярні книжечки і готувати підручники для єдиної української гімназії. Професор 

самостійно переклав і підготував для друку у 1884р. «Учебник географії для середніх шкіл», 

у 1873р. (м. Львів, «Просвіта») було видано підручник «короткий нарис землепису для 

низших клас середніх шкіл» та ін. 

Значний слід Вахнянин залишив на суто просвітницькому полі. 20 червня 1878 р. 

А.Вахнянина обрано заступником голови “Просвіти” і редактором часопису “Письмо з 

“Просвіти”. Практично у кожному номері друкувалися матеріали А.Вахнянина на суспільно-

політичні теми, значна кількість – під псевдонімами й криптонімами. Тематика статей 

часопису торкалася розмаїтості суспільно-культурного життя, справ “Просвіти” та її філій. 

Публікації самого ж Вахнянина, значні за обсягом, привертали увагу читачів аргументацією, 

ґрунтовністю розробки будь-якої проблеми. 



В 70-тих роках XIX століття з переходом народних і середніх шкіл під владу Ради 

Шкільної краєвої, українська галицька інтелігенція, зокрема Анатоль Вахнянин, взялися за 

оборону і опіку рідної школи, так у 1881р. виникло Руське педагогічне товариство. 

Основним завданням було заснування та примноження кількості українських народничих 

шкіл, надання їм матеріальної допомоги. В 1867-70 – Вахнянин був редактором журналу 

“Правди”, “Письма з Просвіти” (1878-79), співредактор “Діла”. 

А. Вахнянин брав участь у становленні Наукового Товариства ім. Т.Шевченка. 11 

травня 1893 року на загальних зборах НТШ його було обрано директором історико-

філософської секції. Після обрання Вахнянина послом до парламенту, 1894 р. він склав 

повноваження директора секції. 

Вінцем громадської праці Вахнянина стало створення музичних товариств та 

інституцій, які сприяли становленню українського музичного професіоналізму. Є дані про 

тимчасову участь Вахнянина у деяких польських музичних товариствах Галичини. У 1870 

році Анатоль Вахнянин, продовжуючи працю на ниві просвітництва, заснував у Львові 

перше українське музичне товариство „Теорбан”, метою якого було популяризація і 

вдосконалення музичної школи. На жаль, повноцінного розвитку не вдалося досягнути через 

скрутне матеріальне становище, в наслідок чого «Теорбан» припинив свою діяльність. За 

такий короткий проміжок часу – однин рік, товариство відіграло велике значення для 

розвитку української музичної культури, адже стало поштовхом для створення 

різноманітних хорів. 

У 1891 році з ініціативи А. Вахнянина,В. Шухевича та невеликого кола любителів 

хорової музики було засновано співоче товариство «Львівський Боян», головним диригентом 

якого обрали Анатоля Вахнянина. Діяльність митця була дуже різноманітною, крім 

численних концертів, товариство займалося видавничою діяльністю («Підручна бібліотека 

Львівського Бояна»), утримувало музичну школу співу, бібліотеку, оголошувало 

композиторські конкурси та ін. З часом осередки «Боянів» почали виникати в різних містах 

Галичини і постала потреба об’єднати їх однією організацією. Нею у 1903 році став «Союз 

співацьких і музичних товариств», що є свідченням нового ступеня музичної 

професіоналізації, над яким «Боян» постійно працював. 

Наступним кроком у цій праці є створення у Львові музичної школи під керівництвом 

ректора Анатоля Вахнянина – Вищого музичного інституту. Структура інституту 

передбачала 4 відділи: теорії музики і композиції, гри на фортепіано, гри на оркестрових 

інструментах, а також відділ сольного і хорового співу. У 1907 р. за ініціативи Вахнянина та 

колег змінюють статут „Союзу співацьких і музичних товариств” і перейменовують його у 

„Музичне Товариство ім. М.Лисенка”, а Вищому музичному інституту надають ім’я Миколи 



Лисенка. Керівництво інституту високо вшановувало і пам’ять про свого засновника і 

першого директора. Навіть була заснована стипендія ім.. А. Вахнянина у розмірі 100 крон. 

Вважаємо, що заснування Вищого музичного інституту у Львові було просто 

епохальною подією для музично-педагогічного розвитку всієї Галичини, адже інститут став 

фундаментом для заснування вищого музичного закладу європейського зразку – це сучасна 

Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка, яка за роки свого існування 

випустила цілу когорту видатних педагогів-музикантів.  

Віхи життя і діяльності видатного українського діяча – педагога, композитора, 

письменника, музиканта, подвижника українського діла А. Вахнянина засвідчують його 

неперевершене значення для розвитку професійної музичної освіти не лише для Галичини, 

але й для всієї України. 

 

 

Поліна Єлісанова (філологічний факультет) 

Наук. консультант – асист. Калагурка Х.І. 

 

УПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ МАРІЇ МОНТЕССОРІ В УКРАЇНІ 

(на прикладі львівської школи) 

 

Марія Монтессорі – всесвітньовідомий італійський педагог та лікар. Вона була 

першою жінкою в Італії, що отримала повну медичну освіту. Працюючи в університетській 

клініці, Марія Монтессорі зацікавилась проблемою виховання і навчання дітей з 

обмеженими можливостями, що стало поштовхом для створення її власної методики, яка 

відома як “Метод Монтессорі”. 

Основні ідеї Марії Монтессорі: 

 кожна дитина – унікальна особистість; 

 дитина потребує свободи без обмежень; 

 дитина має право спробувати себе у різних видах діяльності; 

 завдання дорослих – вчасно помітити схильності дитини і не заважати їй 

розвивати їх; 

 середовище, в якому перебуває дитина має бути ретельно підготовленим і 

надавати вільний доступ до будь-яких матеріалів і дій. 

Навчальні заклади, які працюють за методикою Марії Монтессорі, створені по всьому 

світі – Англії, Китаї, США та ін. Світовий досвід показує, що випускники таких шкіл нічим 

не відрізняються від інших дітей. Серед відомих вихованців таких навчальних закладів  



Google Ларі Пейдж та Сергій Брін, засновника Amazon.com Джеффрі Безос, засновника 

Wikipedia Джиммі Вейлс, акторів Х’ю Грант та Джордж Клуні, письменник і лауреат 

Нобелівської премії з літератури Габріель Гарсія Маркес, англійські принци Гаррі та Вільям, 

відомий композитор Ендрю Ллойд Веббер, перша леді США Жаклін Був’є Кеннеді Онассіс і 

багатьох інших. 

На жаль, в Україні педагогічна система Монтессорі відома переважно батькам, діти 

яких страждають ураженням нервової системи. У більшості центрів, де займаються 

проблемами дітей з церебральним паралічем та порушеннями розвитку, є кабінети 

Монтессорі. Втім ця методика є ефективною і для розвитку здорових дітей. Сьогодні існують 

заклади Монтессорі у багатьох містах України: Одеса, Київ, Харків, Запоріжжя, і т.д. У 

Львові є декілька навчальних установ, що впроваджують цю методику, зокрема 

найпопулярнішою є львівська школа Монтессорі – центр розвитку дитини. 

Львівська школа Монтессорі почала свою роботу у 2012 році, хоча офіційне відкриття 

відбулося 16 жовтня 2014 року. В цьому навчальному закладі пропонуються індивідуальні, 

групові і творчо-розвиваючі заняття для дітей віком від 1 до 5 років. У школі діють 

мистецькі гуртки, театральна і танцювальна студії, музичні гуртки, підготовка до школи за 

програмою "Планета міркувань", клуб вихідного дня, навчання для батьків, а також 

функціонує літній табір. 

Заняття за методикою Монтессорі проводяться двічі на тиждень або щоденно 2-4 

години. Зазвичай в класі одночасно перебуває 4-5 дітей, інколи 10. У школі існує 4 вікові 

групи: а) від 9 місяців до 2 років; б) 2-3 роки; в) 2,5-4 роки; г) 4-5,5 роки. Остання група – 

експериментальна і відвідують її ті діти з попередньої вікової категорії, хто захотів 

продовжити розвиваюче навчання. Кожен клас має свою назву («Равлики», «Левенята», 

«Кенгурята» та ін.). 

Класні кімнати, де діти проводять більшу частину часу, оформлено згідно з поняттям 

Марії Монтессорі “виховного простору”: просторі і світлі кімнати, всі меблі відповідають 

зросту дитини. Тут кожна дитина має свій килимок, на якому викладає вподобаний 

розвиваючий матеріал. Кімната поділена на 4 секції: практично-розвиваюча секція, де 

знаходяться матеріали, що призначені для розвитку навичок (створення піни, просіювання 

піску і т.д.); мовленева секція (різноманітні букви, книжки); географічна секція, в ній 

містяться матеріали для вивчення довколишнього середовища (дерев’яні пазли у вигляді 

пташок, листочків, карти); математична секція (шершаві і гладенькі цифри, пісок для 

прописів цифр і т.д.).  



Кожна дитина може підійти до будь-якого стенду з матеріалами і взяти те, що їй 

сподобалось. Головне дотримуватись простих корисних правил: матеріали переносити на 

підносах, на яких вони стоять; побавившись – поставити на місце; бавитись на килимку. 

Основне завдання педагога у школі Монтессорі – дати максимальну свободу дитині. 

Здебільшого педагоги у цьому навчальному закладі пояснюють дітям як використовувати 

той чи інший предмет. Перед тим, як педагог почне працювати з дітьми у львівській школі 

Монтессорі, він зобов’язаний пройти 3тижневий тренінг при школі. Під час цього тренінгу 

працівника ознайомлюють з методикою Марії Монтессорі, пояснюють його основні 

обов’язки і знайомлять з усіма матеріалами, з якими може працювати дитина. Лише після 

навчання педагог допускається до роботи безпосередньо з дітьми. 

Ідеї Монтессорі у львівській школі представлені у дещо адаптованому вигляді. Крім 

власне матеріалів Мотнессорі, діти використовують й звичайні іграшки в іншій кімнаті для 

того, що витратити надлишок енергії. До того ж, педагоги більше впливають на діяльність 

дітей, ніж передбачала Марія Монтессорі. Така адаптація методу зумовлена тим, що саме 

батьки ще не готові до його повного сприйняття. Як наголошували працівники львівської 

школи Монтессорі: “Батьки часто питали, чому ми не приділяємо достатньо уваги їх дітям. 

Вони не розуміли, як дитина може чогось навчитися, якщо їй нічого не розказувати і з нею 

так мало говорити”.  

 Сьогодні в Україні педагогіка Монтессорі ще в процесі повної адаптації, але її ідеї, 

методи є затребуваними і корисними у вихованні підростаючої молоді.  

 

 

Марія Карабін (хімічний факультет) 

Наук. консультант – доц. Ковальчук Л.О. 

 

СЛОВЕСНО-НАОЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ:  

ЇХ ПЕРЕВАГИ Й НЕДОЛІКИ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ 

 

Важливим завданням вчителя є оптимальний вибір методів навчання, щоб вони 

забезпечували освіту, виховання і розвиток учнів. Методи навчання – це упорядковані 

способи діяльності вчителя й учнів, спрямовані на ефективне розв'язання навчально-

виховних завдань. 

Метод навчання є одним з найважливіших компонентів навчального процесу. Він є 

сполучною ланкою між визначеною ціллю і кінцевим результатом. 



Має дві складові частини: об’єктивну і суб’єктивну. Об'єктивна частина методу 

обумовлена тими постійними положеннями, які обов’язково присутні в будь-якому методі, 

незалежно від того, який учитель його використовує. У ній відображені найзагальніші 

вимоги законів і закономірностей, принципів і правил, а також ціль, завдання, зміст, форми 

навчальної діяльності. Суб’єктивна частина методу обумовлена особистістю педагога, його 

творчістю, майстерністю; особливостями учнів, конкретними умовами. Питання про 

співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в методі вирішене не до кінця: одні автори 

вважають, що метод є лише об'єктивним утворенням, інші, навпаки, – творінням педагога. 

Будь-який метод у дії передбачає поставлену мету, відповідну їй діяльність (систему 

дій), необхідні засоби, процес зміни об’єкта, досягнуту мету (результат застосування 

методу). 

Метод навчання є досить складним утворенням, має багато сторін, за кожною з яких 

методи можна групувати в системи. На цій підставі створюються класифікації методів. 

Класифікація методів навчання – це впорядкована за певною ознакою їх система. Дидактами 

розроблено десятки класифікацій методів навчання. 

Урок – чимале напруження сил учня. Тому вчитель повинен допомогти йому в 

засвоєнні навчального матеріалу, створити сприятливу емоційну атмосферу на уроці, що 

сприяла б цьому, і, звичайно ж, навчитись управляти  учнями на уроці. 

Управління учнями на уроці – це управління їх пізнавальною діяльністю. До головних 

принципів організації пізнавальної діяльності на уроці відносять, по-перше, організацію 

пізнавальних інтересів; по-друге, розвиток уміння школяра управляти власними 

пізнавальними інтересами; по-третє, розвиток пізнавальних здібностей. 

У роботах педагогів і психологів уже доведено, що розвитку та формуванню 

пізнавальних інтересів сприяє використання різноманітних словесно-наочних засобів. Це 

пов'язано з такими їх особливостями: 

 забезпечують повноту та яскравість сприйняття; 

 дозволяють утримувати увагу впродовж уроку; 

 полегшують запам'ятовування навчального матеріалу; 

 дозволяють подати навчальний матеріал в емоційно привабливій формі та ін. 

С. Сисоєва зазначає, що сучасний педагог має усвідомлювати тенденції розвитку 

швидкозмінного світу, формувати свої навички та вміння протягом життя, розвивати 

інформаційну культуру та творчі якості особистості.  

Слово вчителя і демонстрування різних засобів наочності можуть перебувати в 

різноманітних поєднаннях. Серед цієї різноманітності В. С. Палосін виділяє чотири основних 

способи: 



1) демонстрування засобів наочності виступає як джерело знань – вчитель за 

допомогою слова керує спостереженням учнів, супроводжує демонстрування засобів 

наочності поясненнями; 

2) слово вчителя доповнює спостереження, зроблені учнями під час демонстрування 

засобів наочності, допомагаючи їм виявляти такі зв’язки між явищами, які не можуть бути 

виявлені у процесі безпосереднього сприймання засобів наочності; 

3) слово вчителя передує демонструванню засобів наочності, вчитель спочатку 

пояснює те, що учні будуть спостерігати; при цьому демонстрування стає підтвердженням 

або конкретизацією словесних повідомлень; 

4) учні набувають знань про властивості речовин і хімічні процеси також спочатку зі 

слів учителя, але його пояснення базується на знаннях, які вже мають учні, що допомагає їм 

виявити такі зв’язки між явищами, яких вони не змогли б помітити під час демонстрування 

засобів наочності. 

З наведених чотирьох основних способів поєднання слова вчителя і демонстрування 

засобів наочності перший і другий входять до складу дослідницького методу, а третій й 

четвертий – до ілюстративного. 

Отже, система словесно-наочних методів навчання безпосередньо пов'язана з 

системою засобів навчання, зокрема засобів наочності, комплексний підхід до використання 

яких у поєднанні зі словом учителя дає необхідний навчально-виховний ефект. Проте у 

навчанні хімії найважливішим словесно-наочним методом викладання предмета є 

демонстраційний експеримент, який супроводжує усний виклад навчального матеріалу. 

 

 

Катерина Копотілова, Юлія Пиж (факультет культури і мистецтв) 

Наук. консультант – доц. Заячук Ю. Д. 

 

ОСОБЛИВОСТІ, ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ  

В МЕЖАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 

У країнах Західної Європи, починаючи з 70-х років ХХ ст., відбулися трансформації  у 

сфері спеціальної освіти. В цьому контексті, інтегроване та інклюзивне навчання було 

визнане основною формою здобуття освіти для дітей з особливими потребами. 

Мета нашого дослідження: на прикладі різних країн Європи розглянути специфічні 

особливості, принципи та підходи до інклюзивного навчання, що працюють в межах 

європейського освітнього простору. Аналіз підходів до інклюзивного навчання, 



здійснюватиметься на прикладі таких країн Європи, як Італія, Австрія, Голландія, 

Німеччина, Бельгія, Швеція. Розглянемо наші приклади.  

Італія – одна із перших країн, котра у 1972 р. впровадила реформу інклюзивної 

освіти. У 1977 р. було напрацьовано додатки до закону, у яких йшлося про те, що: (і) діти з 

особливостями розвитку мають ходити до школи поблизу домівки та навчатися в класах зі 

своїми однолітками; (іі) в класі може бути не більше 20 дітей і 2 дітей з особливостями 

розвитку; (ііі) спеціальні класи в масових школах анулюються; (iv) школярі з особливими 

освітніми потребами мають бути забезпечені кваліфікованою підтримкою з боку педагогів та 

різнопрофільних фахівців, що працюють з ними за узгодженими програмами, а у класах із 

сумісним навчанням мають працювати спеціальні педагоги разом із вчителями.  

В Австрії у 1983 р. були створені товариства, які звернулися до Міністерства освіти з 

пропозиціями щодо проведення експерименту з інтегрованого навчання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку. Тут була розроблена експериментальна програма чотирьох 

моделей інтегрованого навчання, як-то: 

- інтегровані класи; 

- взаємодіючі класи; 

- малокомплектні класи (що передбачали наявність спеціального класу в масовій 

школі у складі шести-одинадцяти учнів); 

- звичайні класи (в яких учні з особливими освітніми потребами, їхні батьки та 

вчителі одержували допомогу від спеціально підготовлених шкільних консультантів). 

Голландію з-поміж інших європейських держав вирізняє своєрідність розвитку 

системи спеціальної освіти. Її поступ характеризується логікою побудови і відсутністю 

неапробованих варіантів навчання. Наразі в Голландії у системі спеціальної освіти 

функціонують спеціальні заклади для глухих і слабочуючих дітей, для дітей з важкими 

порушеннями мовлення, зору, порушеннями опорно-рухового апарату, хронічними 

захворюваннями, легкою та тяжкою розумовою відсталістю, порушеннями поведінки, з 

проблемами в навчанні, з комплексними дефектами.  

Німецьке Міністерство у справах освіти, релігії і культури ухвалило нормативно-

правовий акт «Рекомендації з організації спеціального навчання» у 1972 р. Цей документ 

уможливив розвиток «кооперативних» форм організації освітньої діяльності масових і 

спеціальних шкіл, що передбачають спільне проведення масових заходів, окремих 

навчальних занять, відвідування учнями з порушеним розвитком масової школи та надання 

їм корекційно-реабілітаційних послуг у спеціальному закладі тощо.  

Бельгійський «Закон про спеціальну освіту» законодавчо затвердив усунення бар’єрів 

між спеціальною та загальною системами освіти, передбачивши експериментально 



апробовані моделі спільного навчання дітей з особливими освітніми потребами разом зі 

своїми однолітками. Закон визначає такі норми: 

- школярі з особливими освітніми потребами навчаються в масових школах, а 

психолого-медико-соціальний супровід їм забезпечують фахівці з відповідних психолого-

медико-соціальних центрів; 

- учні з особливими освітніми потребами відвідують заняття із загальноосвітніх 

предметів у масовій школі, а спеціальні, додаткові або корекційні заняття – у спеціальній 

школі;  

- учні з особливими освітніми потребами певний час навчального року навчаються у 

масовій школі.  

Шведська модель психолого-педагогічного та медико-соціального супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами передбачає використання спеціальної допомоги як 

позашкільних служб, так і фахівців, які працюють за угодами в навчальних закладах, 

зокрема, асистентів педагога. В усіх територіальних округах країни функціонують Центри 

дитячої реабілітації, співробітники яких надають необхідну допомогу дітям з обмеженими 

можливостями.  

Таким чином, можемо констатувати, що аналіз досвіду навчання дітей з 

особливостями психофізичного розвитку в країнах Європи свідчить про те, що у переважній 

більшості з них інклюзивне навчання є основною формою здобуття освіти людьми з 

обмеженими можливостями. Однак, варто зазначити, що діти з особливими освітніми 

потребами мають змогу здобувати освіту і в спеціальних навчальних закладах, і в закладах 

масового типу. У європейських країнах спеціальні заклади функціонують і надають 

допомогу дітям з обмеженими можливостями здоров’я, однак, вони не є сегрегативними 

осередками. «Кордони» між спеціальною та загальною освітою прозорі, оскільки країни з 

демократичним устроєм пропагують цінності громадянського суспільства, яке базується на 

ідеях рівноправності, толерантності та інклюзії. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ У ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ І УЧНЯ 

 

Навчання – це найважливіший етап в житті кожної дитини. Від нього залежить, яким 

шляхом в подальшому піде людина коли подорослішає, де вона буде працювати, яким буде її 



майбутнє життя, чи буде воно наповнене поїздками, співпрацею з колегами, або постійною 

конкуренцією за першість в спортивних змаганнях.  

Взаємодія вчителя та учня покладена в основі усього навчального процесу. Від того, 

наскільки успішно спілкується педагог зі своїми учнями, буде залежати атмосфера, 

навчання. Якщо спілкування не відбувається на належному рівні, його слід аналізувати, щоб 

зрозуміти причини конфліктної ситуації та запобігти можливим негативним наслідкам.  

Актуальність теми полягає в тому, що з розвитком світу змінюються відносини 

вчителя та учня і для того, щоб розуміти потреби дітей, треба розуміти джерело конфліктних 

ситуацій. 

Мета даного дослідження – виявити, як транзакційний аналіз розкриває взаємодію 

між вчителем та учнем, та з’ясувати можливі причини конфліктів. 

Завдання:  

1. Аналіз комунікацій та спілкування в педагогіці; 

2. Дослідження змісту транзакцій та транзакційного аналізу у спілкуванні; 

3. Дослідження особистого досвіду в транзакційному аналіз. 

Транзакційний аналіз у взаємодії вчителя та учня 

О. А. Гулевич вказує, що «Комунікація – процес обміну інформацією між людьми». 

Кожна людина, ще з дитинства стає учасником комунікацій, оскільки це сприяє пошуку 

нових знань та розвитку як в окремих питаннях, так і в цілому [О.А. Гулевич Психология 

коммуникации. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. – 384 с.]. 

Комунікація, або спілкування в різних науках набуває дещо різного значення: 

 Педагогічне спілкування – специфічна міжособистісна взаємодія педагога і 

вихованця (учня), яка сприяє засвоєнню знань і становленню особистості в навчально-

виховному процесі. 

Таким чином в педагогіці спілкування відіграє інформаційну функцію, як основну, 

але крім інформаційної функції, можна виділити і ряд інших, наприклад: 

 контактну – встановлення контакту як стану обопільної готовності до прийому і 

передачі навчальної інформації і підтримки взаємозв'язку у формі постійної 

взаємоорієнтувальності; 

 спонукальну – стимуляцію активності учня, яка спрямовує його на виконання тих 

чи інших навчальних дій; 

 емотивну – пробудження в учні потрібних емоційних переживань ("обмін 

емоціями"), а також зміна з його допомогою власних переживань і станів [Станкин М.И. 

Психология общения.: курс лекций. – М.: Московский психолого-социальный институт; 

Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2000. – 304 с.]. 



Від того, чи правильно вчитель застосовує своє вміння спілкуватись, будуть  залежати 

умови для реалізації потенційних можливостей, вмінь та навичок учня у педагогічному 

процесі. У зв’язку з цим, слід згадати категоричний імператив І. Канта, що має силу 

безумовного принципу людської поведінки. Цей закон в педагогіці можна сформулювати 

таким чином: завжди стався до себе і учнів як до мети спілкування, в результаті якого 

відбувається розвиток індивідуальності. 

У випадку, якщо у педагога з’являються певні труднощі у взаємодії з учнем, або 

виникає потреба проаналізувати своє спілкування з вихованцем, він може звернутися до 

теорії Е. Берна, а саме транзакційного аналізу [Berne E. Games People Play: The Psychology of 

Human Relationships. – N.Y.: Grove Press, 1964.]. Послідовниками даної теорії стали І. Лєтова, 

Я. Стюарт, В. Джойнс [Стюарт Я. Современный трансактный анализ. / В. Джойнс, Я. 

Стюарт. – СПб. : Социально-психологический центр, 1996.].  

Е. Берн зацікавився людською взаємодією та особливостями функціонування у 1960 р. 

Особливої популярності теорія набула вже в 1970х роках і донині використовується в 

психології та психотерапії. 

Транзакційний аналіз – це аналіз спілкування. У своїй теорії Берн виділяє три Я-, або 

Его-стани. Автор назвав їх: Батько, Дорослий, Дитина (Дитя) і виявив що кожен Его-стан має 

свою характеристику та по різному вступає у взаємодію з суспільством: 

Батько – стан, подібний образу батьків, якому притаманні такі якості: навчання, 

виховання, повчання, турбота, впевненість у своїй правоті, «роби як я», «це добре», «це 

погано» та ін.  

Дорослий – характеризується отриманням, переробкою, аналізом інформації і, на 

основі цього, прийняттям рішень з метою ефективної взаємодії з навколишнім світом. 

Працює з інформацією, розмірковує, аналізує, уточнює ситуацію, розмовляє на рівних, 

апелює до розуму, логіки. 

Дитина – стан подібний образу дитини, для якої є притаманними: інтуїція, творчість, 

спонтанність, відкритість, безпосередність, щирість, емоційність, довіра, любов. Але, з 

іншого боку, це стан «бунту», неслухняності, вередливості. 

Кожна людина може перебувати в усіх трьох станах, але для дитячого віку характерно 

здебільшого перебувати в Дитячому Я-стані. Це слід враховувати в початкових класах, 

оскільки в цей період у дитини лише починає активно розвиватися Его-стан Дорослого. 

Одиниця соціального спілкування називається транзакцією. Коли педагог аналізує 

свою комунікацію з учнем, в першу чергу йому слід з’ясувати на яких Я-рівнях відбувалась 

дана транзакція, а потім проаналізувати вид транзакцій. 

Доповнюючі транзакції бувають двох типів (Додаток А): 



1) Взаємодія двох однакових его-станів (Батько-Батько, Дорослий-Дорослий чи 

Дитина-Дитина). Рівень комунікацій «Дорослий-Дорослий», зазвичай, застосовується 

вчителем та учнем під час уроку, він не несе в собі емоційного навантаження, а збагачує 

лише інформаційним змістом. Рівень «Дитина-Дитина» зазвичай застосовують учні між 

собою, коли грають в ігри. 

2) Взаємодія різних его-станів (Батько – Дитина, Дорослий-Дитина, Дорослий - 

Батько). На Рівні Батько – Дитина найчастіше відбувається комунікація між вчителем та 

учнями молодших класів, та інколи зі старшими учнями. Такий рівень взаємодії характерний 

в тих випадках, коли між сторонами виникає емоційний контакт: учень поранив ногу і 

турботливий вчитель обробив рану, або якщо вчитель запропонував дітям вивчити матеріал 

з-за допомогою гри. 

Реакція у доповнюючій транзакції завжди адекватна, оскільки саме таку реакцію 

очікують від людини і неважливо, про що говорять двоє людей: бурчать по-старечому 

(Батько-Батько), вирішують проблему (Доросли-Дорослий) або грають один з одним 

(Дитина-Дитина чи Батько-Дитина). Рідко коли такий вид транзакцій приводить до сутичок, 

навіть с его-станах Дорослий-Дорослий двоє людей будуть бурчати скоріше через звичку і не 

вважатимуть це конфліктом. 

Перехресні транзакції мають дещо інший алгоритм і становлять для педагога 

неабияку цінність, оскільки саме вони є найбільшим джерелом конфліктів (Додаток Б). У 

випадку такої взаємодії, спілкування припиняється, воно не може тривати довго. В 

педагогічному процесі перехресні транзакції можуть виникати, коли реакція однієї сторони 

не відповідає очікуванням другої. Наприклад вчитель попросив в учня: «Дай свій щоденник, 

будь-ласка» (его-рівень Дорослий-Дорослий), але у відповідь почув: «А чому саме я завжди 

винний? Я не хочу Вам його надавати» (Дитина - Батько). На цьому рівні розмова може мати 

дві лінії розвитку: перехід взаємодії на рівні Батько – Дитина, або з перехід до другої 

процедури Дорослий-Дорослий, а саме питання звернення до класного керівника. 

Е. Берн у своїй роботі виділяє два рівні транзакцій. Простий рівень, як  вважає автор, 

характерний коли комунікація відбуваються лише на наявному (соціальному) рівні. Існує ще 

один вид транзакцій – скриті, вони значно складніші, потребують аналітичного мислення та 

психологічного підходу до аналізу ситуації. В такій взаємодії беруть участь одночасно 

більше двох Я-станів, - саме ця категорія є основною для ігор. Грою в транзакційному аналізі 

називають серію послідовних доповнюючих прихованих трансакцій, що призводять до чітко 

визначеного передбачуваного результату. Гра виникає з двох причин: 1) через приховані 

мотиви і 2) наявність "виграшу", кінцевої винагороди, заради якого ведеться гра. 



Існує два види скритих транзакцій: кутовий та подвійний (Додаток В). Кутову 

транзакцію педагог може використовувати, щоб спонукати учня до навчальної діяльності: 

Вчитель: Ти можеш отримати за це грамоту, але не впевнений, що це завдання буде 

тобі до снаги. 

Учень: Так, я зроблю це завдання. 

Якщо проаналізувати цю транзакцію, то можемо спостерігати, як вчитель на 

соціальному рівні говорить з Дорослого в Дорослий его-стан: «Ти можеш отримати за це 

грамоту» і «Ти не справишся з цим завданням». У відповідь учень мав би відповісти таким 

чином: «Ви праві в цьому». Але на рівні прихованих, психологічних транзакцій вчитель 

звертається до Я-стану Дитини учня, котрий відповідає: «Незалежно від того, як складно це 

буде я доведу що мене недооцінюють». На обох  рівнях транзакції доповнюючі, оскільки 

вчитель сприймає відповідь як реакцію Дорослого, який хоче виконати доручене завдання.  

Подвійна транзакція характерна в тих випадках, коли на соціальному рівні вчитель та 

учені говорять про одне, а на психологічному рівні розмова йде про інше:  

Вчитель: Я буду заповнювати журнал, а ви тихо сидіть та пишіть самостійну. 

Учні: Не хвилюйтеся, ми будемо сидіти дуже тихо. 

На соціальному рівні розмовляють Дорослі про тишину в класі, а на психологічному – 

Дитячий его-стан педагога звертається до учнів, бо вчитель розуміє що діти ще недостатньо 

оволоділи матеріалом і дозволяє їм підглянути в книжку. Ззовні виглядає, що розмову 

ініціює дорослий, але насправді як і в більшості скритих транзакціях, результат визначається 

Дитиною. Зрозуміло, що на прихованому рівні можуть виявлятися не лише доповнюючі 

транзакції, а й перехресні які, зрозуміло, ведуть до конфліктних ситуацій. 

Я наведу декілька ситуацій, з особистого досвіду, для того щоб показати, як діє 

транзакційний аналіз: 

1) Вчитель: Я б хотіла, щоб ти оформила презентацію по даній темі, бо я точно 

знаю, що ніхто її не зробить краще за тебе. 

Учениця: Ну добре, я зроблю. 

Хоча ситуація виглядає так, ніби взаємодіють два Дорослих его-стани, насправді 

будь-яка маніпуляція, яку використовує вчитель, або будь-хто інший, це ситуація переходу 

на Дитячий я-стан. Тому це прихована кутова транзакція, а вчитель насправді має на увазі: 

«Ти ж розумієш, що мені потрібна допомога і ти найліпший варіант». А відповідь учня 

звучить так: «Ну добре, якщо Ви так просите і Вам потрібна моя допомога. Я це зроблю». 

Зрозуміло, що маніпуляції здебільшого засуджуються людьми, але на основі цього прикладу 

можна переконатись, що іноді приховані транзакції найліпший спосіб залучити учня до 

діяльності, особливо коли він не розуміє, який досвід це може принести.  



2) Учень: Я сьогодні не вивчив матеріал, чи можу здати пізніше на перерві. 

Вчитель: Ну добре, підійдеш пізніше. 

В цій ситуації ми можемо спостерігати класичну транзакцію, де двоє людей 

взаємодіють з Дорослого рівня. Але ситуація могла б піти іншим шляхом, якби вчитель 

сказав: «Тобі слід було запитати в однокласників що було задано на сьогодні, ти ж живеш не 

на окремій планеті». Така відповідь обов’язково призведе до сутички, бо вчитель починає 

діяти з Батьківського стану, вказуючи на зобов’язання учня, повчаючи його. Це свідчить про 

те, що вчитель сам обирає з якого его-стану діяти, і йому слід розуміти, які транзакції 

можуть призвести до конфлікту. 

3) Учениця: Я вважаю, що Ви не можете так говорити зі мною. 

Вчитель: Та як ти смієш, ти ще не доросла до того віку, щоб йти на перекір мені. 

Учениця: А Ви зловживаєте своїм станом, та зовсім не розумієте наше покоління. 

Вчитель: Встань! Більше не смій зі мною говорити в такому тоні. 

Такі ситуації досить типові для взаємодії учнів, та вчителів старшого покоління. 

Спершу в цій ситуації учениця говорить з Дорослого Его-стану, вона лише вказує на 

некоректне ставлення вчителя, також, на це вказує вставка: «Я вважаю», характерна саме для 

Дорослого Я-стану. Але вчитель реагує емоційно та переходить в Батьківський стан, та 

починає повчати, звертаючись до Дитячого стану учениці. Якби учениця відреагувала з 

дитячого стану, та сказала б: «Так, Ви праві», конфлікт міг припинитись, але вона також 

почала діяти з Дорослого стану, що загострило ситуацію. Вчитель також могла б припинити 

конфлікт, якби зрозуміла, як слід вчинити зараз.  Знову ж таки, на основі цієї ситуації, 

можемо встановити, що важливу роль відіграє вміння вчителя правильно контактувати з 

учнем, обирати необхідні емоційні навантаження, які не призводять до конфліктів та ті, що 

можуть вивести конфліктну ситуацію на новий рівень, більш конструктивний. 

Висновок 

Отже, транзакційний аналіз виділяє додаткові або пересічні транзакції, прості або 

скриті транзакції. Скриті трансакції поділяють на кутові, які здебільшого мають 

маніпулятивний характер в спілкуванні, та подвійні, коли розмова між учасниками 

комунікацій має подвійний зміст, при чому справжній зміст розуміють лише учасники 

розмови.  

Іноді вчителеві складно зрозуміти, чому виникають сутички у процесі педагогічної 

діяльності. Педагогіка акцентує велику увагу на тому, як розвивається конфліктна ситуація і 

яким чином вийти з неї, але психологічна теорія Е. Берна пропонує розглянути, чому саме 

виникає конфлікт, який рівень взаємодії відбувається між вчителем та учнем, який его-стан 

застосовується кожним учасником, чи існує в розмові прихований зміст. Деякі конфлікти – 



це гра в транзакційному аналізі, вона може бути перейнятою дитиною від батьків у вигляді 

патерну поведінки і застосовуватись при контакті з вчителем, або іншими учнями. Гра не 

завжди є бажаною і потребує вирішення зі сторони педагога, або третьої сторони (батьків, 

адміністрації навчального закладу, психолога та. ін.). 
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Олена Кріслата (історичний факультет) 

Наук. консультант – доц. Караманов О. В. 

 

ПЕРШЕ СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ ОЧИМА СТУДЕНТА 

 

Навчальна практика студентів-соціологів 1-го курсу  – це не лише перший етап 

засвоєння теоретичних знань, здобутих під час лекційних та семінарських занять, а й набуття  

умінь і навиків збору соціологічної інформації. Завдяки навчальній практиці студенти 

роблять перші кроки в опануванні професії соціолога. 

Складовою цьогорічної навчальної практики було інтерв’ювання студентів 

Львівського національного університету імені Івана Франка, а також жителів Львова (проект 

«Львів»). Були вибрані конкретні студенти (певних факультетів і курсів), а також визначена 

одна з вулиць Львова.  

Потрібно було сконтактуватися із певними студентами і провести з ними інтерв’ю. На 

перший погляд здавалося, що зв’язатися зі студентами університету, в якому навчаєшся, є 

досить просто. Однак насправді не одразу всі студенти йшли на контакт, особливо 

старшокурсники, деякі не погоджувалися на інтерв’ю, були здивовані чи обурені, що обрали 

саме їх. Тому показували їм індивідуальне завдання із наведеним списком визначених  

студентів Львівського національного університету імені Івана Франка і пояснювали, що саме 

їхня думка важлива для дослідження.   
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Нелегко було і з львів’янами (відповідно до вибірки треба було опитати певну 

кількість чоловіків і жінок відповідного віку, які проживають на визначеній вулиці, 

обмежену кількість людей з одного під’їзду). Деякі запитували «хто там» і не відчиняли 

двері, дехто відмовлявся через брак часу, деякі погоджувалися, але питали, чи  не буде дуже 

довго. Однак були і такі, які виявляли зацікавлення до анкет, запитували, на яку тему 

інтерв’ювання, запрошували додому. Було цікаво, коли інтерв’юйовані не лише відповідали 

на запитання анкети, а й коментували їх, а щодо деяких запитань наводили приклади з 

власного життя. Люди старшого віку перепитували  запитання, задумувались, поринали у 

спогади, ніби переживали певні моменти заново. А деякі опитувані радили доповнити анкету 

такими, на їхній погляд, цікавими запитаннями: «З чим  у Вас асоціюється Львів?», «Чого, на 

Вашу думку, не вистачає Львову?».  

Також проводили опитування  з метою з’ясування транспортної поведінки населення 

міста Львова. Був визначений певний пункт опитування (ТЦ «Санта Барбара», ТЦ «Іскра», 

ринок «Південний», ринок «Шувар», ТЦ «Сільпо» (Рясне-1), ТЦ «Скриня», с. Сокільники, м. 

Винники та ін.), де за допомогою анкет відповідно до вибірки ми дізнавалися транспортну 

поведінку респондентів у будні та вихідні дні. Зокрема, початковий та кінцевий пункти 

поїздок-переміщень, їхній приблизний час та довжина, яким видом транспорту здійснюється 

тощо.  Про важливість такого опитування свідчило приязне ставлення до нього респондентів, 

їхнє зацікавлення запитаннями анкети, а також пропозиції  визначити наповненість 

маршруток та інтервал  їх руху. 

А опитування у Центральному парку культури та відпочинку імені Богдана 

Хмельницького м. Львова було не лише цікавим, а й приємним. Відвідувачі охоче 

погоджувалися відповідати на запитання анкети. Були серед них і закордонні гості. Хтось 

зізнавався, що парк культури – це передусім дитинство, хтось казав, що казка, для декого – 

це відпочинок, веселощі, для деяких – більярд  або  солодка вата. Дехто радив модернізувати 

старі атракціони, деякі казали доповнити їх новими, пропонували відвести місце для  проїзду 

машин, зробити водяну бігову доріжку, ковзанку, відкрити кафе для дітей, а також 

організовувати святкування  Міжнародного дня Центрального парку культури та відпочинку 

м. Львова, коли  б з’їжджалися представники різних країн і показували свої атракціони.  

Під час навчальної  практики набули досвіду проведення опитування як одного з 

основних методів збору первинної соціологічної інформації, а також уміння налагоджувати 

контакт із респондентами, доброзичливо ставитися до них, уважно і з розумінням 

вислуховувати їхні думки, що спонукає їх висловлювати власний погляд із досліджуваної 

теми і пропозиції щодо вирішення певних проблем. Адже саме від цього значною мірою 



залежить правдивість первинної соціологічної інформації, яку опрацьовують, аналізують, на 

підставі якої роблять прогнози на майбутнє. 

 

 

Анастасія Крук (механіко-математичний факультет) 

Наук. консультант – асист. Максимець М.В. 

 

ТИША ТА МУЗИКА ЯК ОСВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ 

 

Давно помічено, що мистецтво може бути великою перетворюючою силою, засобом 

морального, інтелектуального і духовного формування особистості. Це стосується перш за 

все музики. Музика в наш час відіграє вагому роль у житті молоді та й старшого покоління, 

адже вона відображає всі радості і переживання, які трапляються на життєвому шляху. 

Музика є особливим видом мистецтва. Вона може надавати сенсу речам та має великий 

емоційний вплив на особистість. Ті самі події можна сприймати по-різному, коли в їх зміст 

вплітається музика. 

Використання музики для стимулювання навчання і оздоровлення має дуже давню 

історію. Ще у І столітті Піфагор рекомендував музику як панацею для тіла і душі. Він 

встановив, що, володіючи особливим впливом, музика здатна підвищувати і розвивати 

інтелект людини. Тому члени піфагорійської школи проводили заняття з математики під 

звуки музики.  

Відомо, що гра на скрипці заспокоювала Ейнштейна і відкривала доступ до 

підсвідомості, чим формувала в нього сильний інтелект ще з дитячих літ. Нещодавнє 

дослідження виявило, що музика може сприяти розвитку здібності до мов та товариськості. 

Як з'ясувалося, діти, з якими додатково займалися музикою, ліпше говорили і їм було легше 

навчитися читати. А ті, хто разом з іншими грав на музичних інструментах, теж краще 

ладили між собою.  

Американські вчені Лінн Купер і Мілтон Бріксон виявили, що у людей, які слухали 

звуки метронома в ритмі 60 ударів на хвилину, настає "альфа-стан" - ідеальний для навчання 

і запам'ятовування. Не знаючи про ці дослідження, болгарські вчені Георгій Лозанов і Алеко 

Новаков зробили аналогічні відкриття, але використали повільну музику бароко з ритмічним 

розміром 60-64 такти на хвилину. Вони встановили, що під впливом музики бароко 

навчальна інформація сприймається і засвоюється так само ефективно, як і при навчанні уві 

сні. Це відкриття стало основою нового методу навчання: інформація (фраза іноземною 

мовою) передається з інтервалом 4 секунд на фоні музики бароко в ритмі 60 тактів на 



хвилину. Вже перші результати довели, що студенти засвоюють від 60 до 500 іноземних слів 

на день. Ці дані перевірялися повторно спеціалістами університету штату Айова: на фоні 

музики бароко (визначний композитор цього періоду Йоган Себастьян Бах) в учасників 

експерименту спостерігався ріст здатності до запам’ятовування на 26%, а швидкість 

навчання - на 24 %. Методи навчання під музику бароко описані в книзі Шейли Острандер і 

Лінн Скроудер "Супернавчання".  

Вчені Каліфорнійського університету визначали IQ студентів із 36 коледжів. 

Протягом 10 хвилин після проведення тесту студенти слухали сонату Моцарта для двох 

фортепіано до-мажор. Повторне тестування зразу ж після прослуховування показало 

підвищення IQ на 8-9 балів. Проте ці показники через 15 хв. повертались до попереднього 

рівня. Вважається, що при регулярному слуханні цієї ж музики можна викликати стійке 

підвищення інтелекту. Вплив музики В. Моцарта на здоров’я людини назвали «ефектом 

Моцарта». Доведено, що музика В. Моцарта сприяє покращанню пам’яті, підвищує 

інтелектуальний показник, підсилює творчі процеси. Тобто саме музика цього композитора  

позитивно впливає на функціонування дитячої розумової діяльності та всього організму в 

цілому. 

Після народження дитини потрібно якнайчастіше оточувати її музикою, яка активізує 

мозок. Музика бароко, григоріанські піснеспіви і сонати Моцарта не зашкодять у будь-якому 

віці. 

Вчитися потрібно під таку музику, яка не розсіює увагу, а здійснює стимулюючий 

вплив на підсвідомість, навіть якщо ми її не чуємо. Нехай музика лунає у навчальних 

приміщеннях і в наших домівках, де ми працюємо і вчимось. Виховання музикою учнів 

молодших класів є найточнішим, найдоцільнішим спрямуванням на розвиток духовного 

світу кожної дитини і пов’язується з їхнім загальним розвитком та здійснюється у контексті 

загальної проблеми становлення цілісної особистості. Майже всі мабуть у школі вивчали 

англійський алфавіт піснею, багато вчителів трудового навчання та фізкультури 

практикують проведення своїх занять під ритмічну музику.  

Основними функціями музики, відповідно до класифікації Тетяни Ротерс, є ритмічна, 

навчально-пізнавальна, емоційна та фонова. Вони спрямовані на організацію ритміки й 

синхронності рухів, стимуляцію емоційного підйому, підвищення інтересу до занять, 

створення позитивного емоційного фону уроку, підвищення працездатності учнів. 

Мета вчителів – виховувати засобами мистецтва любов до прекрасного, впливати на 

почуття і мислення дитини, її характер і волю, сприяти свідомому сприйняттю дійсності. 

Заняття музикою, а поряд з цим і ритмікою, дозволяють здійснювати всебічний вплив на 

розвиток дітей: естетичний, моральний, розумовий, фізичний. 



Використовуючи музичні вправи для запам’ятовування можна помітити, що діти 

стають більш сконцентрованими . Датські дослідники стверджують, що поліритмія стимулює 

ділянки нашого мозку і допомагає сконцентруватися. У одній із шкіл Гонконгу гра на 

ударних інструментах є одним із предметів, яким приділяють велику увагу. Викладач-

барабанщик впевнений, що уміння відбивати один ритм правою рукою, а інший одночасно 

лівою, розвиває можливості мозку концентруватися. Він стверджує, що вправні барабанщики 

успішні у вивченні різних предметів. Поліритмічні композиції залучають більше ділянок 

мозку ніж будь-яка інша активність. Вчені кажуть, що опанування різноманітних навичок в 

одній царині часто тягне за собою покращення результатів у іншій: розвивається креативна 

зрілість, бажання зробити те,що на перший погляд є легким,але насправді важке для 

виконання, усі хто грає на барабанах мають добрі оцінки, впевнені в собі не зацікавленні в 

алкоголі та наркотиках, знають, що хочуть робити у житті. Дослідження в університеті 

Торонто довели ,що людина яка одночасно грає різні ритми різними руками і ногами 

підвищує навіть IQ. 

Проте, деякі вчені справді вважають, що «мовчання – це золото». Наприклад, у 

Шотландії для підвищення рівня успішності школярів у одній із шкіл запровадили так звані 

хвилини спокою. Під час вправ із розумового розвантаження діти в цій школі міняють 

підручники на подушки у прямому значенні цих слів. Діти мають відпочинок, під час якого 

вони просто забувши про всі проблеми лягають і з заплющеними очима відпочивають. Як 

кажуть учні, такий метод розвантаження є дуже корисним, адже деколи, за собою можна 

помітити, що вправи ти виконуєш не задумаючись і не запам’ятовуючи матеріал. Також 

відпочинок заспокоює нерви та виводить учнів зі стану стресу. Діти думають над тим як 

вони дихають, як почуваються, пригадують моменти коли буди у стресі розпізнають 

симптоми, вчаться знаходити момент коли треба відволіктися, опановуючи негативні 

почуття. У результаті цього експерименту виявили, що в учнів підвищилися результати на 

іспитах, самооцінка та поведінка. Також покращилася атмосфера та швидкість роботи під час 

вивчення нового матеріалу. 

Отож, ми бачимо, що музика підвищує рівень розумової активності, а тиша заспокоює 

нерви, тому необхідність використання тих чи інших інноваційних методів у навчанні 

залежить лише від викладача.  

 

 

 

 

 



Наталія Кузіна (філологічний факультет) 

Наук. консультант – доц. Заячківська Н.М. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ М. МОНТЕССОРІ: ЗМІСТ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 

 

Марія Монтессорі – відомий італійський лікар, педагог, психолог. Вона була першою 

жінкою в історії  Італії, яка здобула вчений ступінь доктора наук у галузі медицини. Світова 

слава і визнання прийшли до Марії Монтессорі після відкриття нею школи з використанням 

«педагогіки Монтессорі» 6 січня 1907 року в Римі. Методи цього педагога залишаються 

актуальними в багатьох країнах світу й досі. 

Марія Монтессорі написала декілька праць: «Допоможи мені зробити це самому», 

«Діти – інші», «Метод наукової педагогіки, яка була застосована до дитячого виховання в 

Будинках дитини», «Значення оточення у вихованні» та інші. 

У праці «Допоможи мені зробити це самому» зібрані статті Марії Монтессорі, а також 

роботи педагогів – її учнів і послідовників, де подано рекомендації для занять з дітьми. 

Насамперед,  педагог наголошує на тому, що дитина повинна бути вільною у своїх 

діях: "Наполягаючи на тому, щоб дитина повторила вправу або, примушуючи її відчувати, 

що вона зробила помилку або чогось не зрозуміла, ми таким чином, змінюємо її природний 

стан, який треба було використовувати у психологічних спостереженнях "[Сумнітельний 

К.Є. Як допомогти дитині побудувати себе? (Бесіди про Монтессорі-педагогіки). М.: МЦМ, 

1999. – С. 44]. Отже, основним керівництвом для ведення уроку є метод спостереження. 

Метод спостереження ґрунтується на одній головній основі, на свободі учнів в їх 

самовільних, безпосередніх проявах [М. Монтессори. Помоги мне сделать это самому / 

Сост., вступ. статья М. В. Богуславский, Г. Б. Корнетов. – М.: Издат. дом «Карапуз», 2000. 

–С. 14]. 

Для методики Монтессорі характерне правило трьох «само»: 

 самонавчання; 

 самовиховання; 

 саморозвиток. 

Учень повинен сам, без примусу та критики зі сторони вчителя, навчитися. Дитина діє 

згідно зі своїми інтересами та можливостями. Цікавим є те, що в Монтессорі-групах 

об’єднані діти різного віку (від 1 до 12 років), а також до них залучені діти з особливими 

потребами.  

Створення середовища є важливим елементом у Монтессорі-педагогіці. Без нього 

вона не може функціонувати як система. Підготовлене середовище дає дитині можливість 

поступово, крок за кроком, звільнятися від опіки дорослих, ставати від них незалежною. 



Важливим є оформлення Монтессорі-класу. Нема стандартних парт, кафедри для вчителя та 

стільців. В Монтессорі-класі всі є рівними. Використовують маленькі меблі, багато цікавих 

дрібниць, високоякісні іграшки, які легко сприймаються дітьми. Обставивши школу всіма 

цими вишуканими маленькими меблями, педагоги спрямовують діяльність дитини на те, щоб 

вона користувалася всіма цими предметами, ставила б їх на місце після того, як приведе їх у 

безлад, чистила б їх, мила, витирала пилюку, натирала: так створюється особлива робота, 

яка, як показав досвід, надзвичайно підходить маленьким дітям. І це працювало. Діти дійсно 

робили все, на що розраховувала Марія Монтессорі. 

Головне для педагога у цій методиці – Дитина та її Унікальна й Талановита 

Особистість. 

Марія Монтессорі наголошувала на важливості вироблення в дитині прагнення до 

самостійності. Вона стверджувала, що людина не може бути вільною, якщо вона не 

самостійна. З огляду на це, перші активні прояви індивідуальної свободи дитини мають бути 

спрямовані так,  щоб у цій активності вироблялась її самостійність. 

Педагог також вважала, що не варто «винагороджувати» дитину за її досягнення. 

Винагородою є розквіт духовних сил та волі внутрішнього «я» учня. 

Важливою є підготовка Монтессорі-вчителя. Він має стати «опікуном» для дитини, її 

помічником. Монтессорі-вчитель не намагається об’єднати всіх учнів та пояснювати їм щось 

спільне. Він повинен знайти підхід до кожної дитини зокрема. Кожен учень працює окремо, 

самостійно. Це є важливою складовою методу Монтессорі. 

На мою думку, надзвичайно важливий постулат методики педагога виражений такими 

словами: «Дитина наділена великими можливостями. І, якщо ми дійсно прагнемо до 

перетворення суспільства, метою навчання має стати розвиток людських здібностей». 

Лейтмотивом методу Монтессорі є підтримка природної радості дитини від навчання. 

Ця радість навчатися – одна з головних особливостей підростаючої людини. 

Для Марії Монтессорі першорядне значення полягає в наданні дитині можливості 

розвивати свої почуттєві сприйняття навколишнього середовища.  

Монтессорі-метод є унікальним за своїми особливостями. Він відрізняється від інших. 

Цей метод має за основу розумне співвідношення між свободою і чіткою дисципліною. Він 

включає дітей у цікаву для них діяльність, надає ретельно розроблені дидактичні матеріали, 

які відповідають природним потребам дитини. Кваліфікований учитель забезпечує 

ефективну роботу з дітьми. 

Монтессорі-система дає дитині ґрунтовну базу для формування особистості – 

особистості всебічно розвиненої, відповідальної, щасливої і творчої.  

 



Оксана Кутна (факультет іноземних мов) 

Наук. консультант – доц. Равчина Т. В. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ З АУТИЧНИМИ УЧНЯМИ  

В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 

Аутизм – це розлад, що виникає унаслідок порушення розвитку головного мозку та 

характеризується вираженим дефіцитом умінь соціальної взаємодії та спілкування. Зазвичай 

ознаки аутизму помічають впродовж перших двох років життя дитини. Аутизм проявляється, 

передовсім, через затримку мовного або розумового розвитку та небажання дитини 

контактувати з іншими. Відомо, що в світі близько 67 мільйонів людей страждають від цієї 

хвороби. 

Система допомоги особам з аутизмом в Україні лише почала формуватися, тим часом 

як за кордоном активно досліджують цю проблему та впроваджують нові методики навчання 

аутичних учнів. У зарубіжних країнах рекомендовано декілька чітко спланованих методик 

впливу на дитину з названими вище розладами. 

1. Утримувальна (холдінг) терапія («підсилене торкання») полягає у спробі 

форсованого, майже насильницького утворення фізичного зв'язку між матір'ю і 

дитиною, оскільки його відсутність прихильники цього методу вважають 

центральним порушенням у випадку наявності аутизму. Інші аспекти прояву цього 

розладу або ігнорують, або не усвідомлюють їхній вплив на розвиток особистості.  

2. Оперативне навчання (поведінкова терапія) розповсюджене в США, Норвегії, 

Південній Кореї, деяких арабських країнах та у Німеччині. Методика передбачає 

створення зовнішніх умов, які сприяють індивідуальному розвитку бажаної (заданої) 

поведінки в різноманітних аспектах. Індивідуальна система навчання для кожної 

дитини складається так, що будь-які позитивні зміни у  розвитку підсилюють, а 

негативні прояви поведінки  або ігнорують, або намагаються їх позбутися. 

3. Групова терапія – спільне навчання аутичних дітей з нормально розвинутими дітьми; 

забезпечення відповідності аутичної дитини груповим нормам і досягнення імітації 

дітьми відпрацьованої моделі поведінки.  

4. Метод вибору передбачає роботу з аутичною дитиною один на один протягом всього 

дня і узгоджується з довготривалим досвідом батьків щодо навчання й соціальної 

реабілітації власних дітей з аутизмом, які мають дуже високий рівень інтелекту.  

5. Метод комунікативної терапії, підкріпленої музикою найбільше контрастує з 

методикою вибору, оскільки сприяє активному формуванню у дитини з аутизмом 



емпатії, що передбачає функціональне використання будь-якого типу немовленнєвого 

спілкування. Основна мета методу – створення стосунків між дитиною і значущою 

для неї людиною, з якою вона проводить весь свій час. 

6. Навчальна (ТЕАСН) програма визнана в декількох штатах США державною і широко 

розповсюджена у багатьох країнах Європи, Азії та Африки. На думку її прихильників, 

необхідно спрямовувати зусилля не на адаптацію дитини до світу, а на створення 

умов для навчання і розвитку, які б відповідали особливостям сформованих у неї 

сукцесивно-симультанних структур. Значні зусилля педагоги спрямовуються на 

розвиток в учнів невербальних форм комунікації.  

Сьогодні психіатрія в Україні, зокрема дитяча, на фоні закордонних стандартів значно 

відстає. В психолого-педагогічній науці багато аспектів аутизму у дітей не досліджено. 

Перед українськими науковцями й практиками виникає багато проблем: невчасна і 

неадекватна діагностика; відсутність фахівців і програм допомоги особистостям з аутизмом; 

відсутність належної мережі послуг або існування неадекватної сфери абсолютно 

неефективних послуг; стресові ситуації у сім`ї; соціальна ізоляція деяких учнів, пов’язана з 

негативним їх сприйманням або відкиданням. В Україні майже немає ані спеціалізованих 

навчальних закладів, ані шкіл з інклюзивними класами. За кордоном інклюзія, тобто спільне 

навчання звичайних дітей та дітей із особливими потребами, упродовж багатьох років дає 

чудові результати. 

Для розвитку ефективної інклюзивної освіти в Україні необхідні: 1) належна освіта 

педагогів для роботи з дітьми з особливими потребами; 2) наявність додаткового персоналу 

для роботи з учнями з особливими потребами; 3) створення умов для застосування сучасних 

методик навчання; 4) наявність команди фахівців, додаткових фахівців-консультантів, які 

можуть забезпечити необхідні додаткові втручання; 5) організація роботи із спільнотою 

здорових дітей та їхніх батьків; 6) забезпечення тісної співпраці між батьками та педагогами; 

7) розвиток різних варіантів інклюзії залежно від потреб та особливостей дитини. 

Отже, впровадження освіти для аутичної дитини – це полісистемний процес, який 

може відбутися тільки за умови узгодженої роботи учасників міждисциплінарної групи 

супроводу, що має додатково охоплювати такі педагогічні позиції, які на сьогодні відсутні в 

освітньому просторі України. Це – спеціально навчені координатор інклюзивного навчання і 

педагог супроводу, які здатні розробити для учнів з аутизмом дієву індивідуальну програму 

розвитку, цілеспрямовано її виконувати та відслідковувати успішність цього процесу.  

 

 

 



Катерина Кшен (факультет культури і мистецтв) 

Наук. консультант – доц. Яремчук Н.Я. 

 

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ХОРЕОГРАФА 

 

Невід’ємною складовою сучасної хореографічної освіти є процес формування 

хореографа як педагога, професійна діяльність якого спрямована не тільки на створення 

«художнього(хореографічного) образу» через втілення ідейного задуму твору, що 

передається у танцювальному виконанні за допомогою тіла й акторської гри, а й здійснення 

педагогічної діяльності, «творення особистості вихованця». Готовність до художньо-

педагогічної діяльності визначається особистісними професійно-значущими якостями 

фахівця (артистизм, пластичність, образно-естетичне і педагогічне мислення, рефлексія, 

емпатія тощо), серед яких ключова роль відводиться творчості (креативності), яку забезпечує 

творча уява, фантазія, інтуїція, схильність до інновацій, імпровізацій, інтелектуальна 

активність, оригінальне та гнучке мислення, здатність до комбінування, свобода асоціацій. 

Поняття педагогічної творчості включає пошук вчителем-наставником нових рішень, 

постановку нових завдань, застосування нестандартних прийомів діяльності. Головною 

метою педагогічної творчості є творчий розвиток особистості вихованця, що передбачає не 

випадкове, стихійне розкриття потенцій дитини, а спеціальний вибір змісту, форм, методів, 

засобів, створення таких умов для навчання, виховання і розвитку учня (вихованця), за яких 

творчі можливості особистості розкриваються якомога раніше. 

У літературі описується п’ять підсистем у творчій педагогічній діяльності:  

1) дидактична - характеризує ступінь володіння вчителем змістом навчального 

матеріалу, формами, методами, засобами ефективної організації навчальної творчої 

діяльності учнів; 

2) виховна - характеризує творчу педагогічну діяльність учителя із забезпечення 

психолого-педагогічних умов для формування кожного учня як особистості через активну 

життєву діяльність вихованців, їхній творчий розвиток, самореалізацію своїх потенційних 

можливостей у різних видах діяльності; 

3) організаційно-управлінська - характеризує творчу педагогічну діяльність учителя з 

розвитку здатності до самоуправління і комунікації; 

4) самовдосконалення - характеризує творчу педагогічну діяльність учителя з 

підвищення своєї професійної та загальної культури, із самовиховання і саморозвитку 



професійно-значущих якостей, педагогічної колективності, створення своєї творчої 

лабораторії; 

5) громадсько-педагогічна - характеризує професійний, громадський та особистісний 

рейтинг учителя. 

Аналізувати педагогічну творчість хореографа-педагога слід у співвідношенні із 

особливостями хореографічної (мистецької) освіти, яку ілюструє зміна акцентів типових для 

освіти пріоритетів: емоційний розвиток у взаємозв’язку із розумовим; суб’єктивний чинник 

осягнення художнього смислу поряд із засвоєнням об’єктивної інформації про хореографію 

(мистецтво); образне мислення у взаємозв’язку із логічним; підсвідомий процес «осяяння», 

який супроводжується усвідомленням образного змісту мистецького твору; задоволення 

духовних потреб, а не прагматичне споживання мистецтва. Досягнення єдності емоційного і 

раціонального, беззаперечно, є характерною вимогою для всіх предметів. На заняттях з 

фізики, хімії, математики, біології пізнавальні процеси самостійного пошуку, евристичних 

загадок, успішних відкриттів, цікавих гіпотез також супроводжуються емоційними 

реакціями учнів. Однак художні емоції мають зовсім іншу сутність та значення. Вони 

відрізняються своєю естетичністю, духовністю, катарсичністю, завдяки чому хореографія, і  

мистецтво загалом, здійснює свої функції розвитку особистості – стає носієм і каталізатором 

високої людської духовності. Недооцінка емоційного впливу хореографічних (мистецьких) 

творів призводить до спрощено-практичного вивчення хореографічних (мистецьких) 

дисциплін.  

Для хореографа-педагога важливо вміти створити і передати творчий 

«хореографічний образ», який і є необхідним для реалізації педагогічної творчості. У 

формуванні «хореографічного образу» як вияву педагогічної творчості важливо:  

- пізнання хореографічного (мистецького) твору; 

- особистісна інтерпретація символічного значення художньої форми; 

- побудова особистісної картини світу через систему певних смислів. 

На жаль, сьогодні у професійній підготовці хореографів більше уваги приділяється 

матеріальній стороні пізнавального процесу: пропонується різноманітна інформація в галузі 

теорії мистецтва, демонструються зразки художніх цінностей, формуються спеціальні вміння 

художньої діяльності. Але не набуває належного рівня розвитку здатність до осмислення 

своїх індивідуальних реакцій, без яких неможливо осягнути глибинний художній смисл. Без 

розуміння образу, без суб’єктивного ставлення неможливий процес створення іншого, 

нового, креативного. Отже, «хореографічний образ» є передумовою, засобом і результатом 

педагогічної творчості у формуванні особистості вихованця педагогом-хореографом. 



Сформованість педагогічної творчості у хореографа-педагога залежить від низки 

інших чинників: володіння методиками діагностики творчих якостей вихованців; володіння 

методами і засобами, які розвивають креативну особистість вихованців (зокрема, евристичні 

методи навчання); виконання ролі драматурга, режисера, балетмейстера і педагога 

одночасно; педагогічної спостережливості; «відчуття» внутрішнього світу іншого; 

діалогічного спілкування із вихованцями. 

Беззаперечними показником педагогічної творчості є педагогічна взаємодія у якій 

педагог і вихованець є суб’єктами творення розвивального навчального середовища, що 

безпосередньо залежить від гуманного характеру стосунків між учасниками педагогічного 

процесу, свободи самовираження учня (вихованця), творчої зреалізованості самого 

наставника, його індивідуального педагогічного стилю викладання. 

Професійна самореалізація хореографа-педагога неможлива без педагогічної 

творчості, у якій він творить себе і особистості своїх вихованців. Не завжди творчість це стан 

задоволення і натхнення, а й певні кардинальні зміни, які за собою несуть ризик і спротив. 

Проте лише у творчості може зародитися щось нове, і таке необхідне як для вихованців, так і 

самого педагога-наставника. 

 

 

Мар’ян Лащукевич (фізичний факультет) 

Наук. консультант – доц. Караманов О. В. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІОНІКИ ДЛЯ ОСОБИСТІСНОГО САМОРОЗВИТКУ 

ТА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Хочу розпочати свою доповідь із загальних речей, а саме із опису основних положень 

соціоніки. Цей напрям є досить молодим і виник відносно недавно. Соціоніка з'явилась як 

поєднання ідей К. Г. Юнга про психологічні типи з концепцією А. Кемпінського про 

інформаційний метаболізм. Одним з ключовим термінів соціоніки є поняття типу 

інформаційного метаболізму, або соціонічного типу («соціотипу») як структури психіки, яка 

визначає в людині певний набір рис характеру. Кожен з нас по-різному сприймає 

інформацію, навіть, якщо вона однакового змісту, і кожен по-різному реагує на неї. 

Ознайомившись із рядом різноманітних типологій особистості, Аушра 

Ауґустінавічюте вирішила поєднати ідеї швейцарського психолога, основоположника 

аналітичної психології Карла Густава Юнга з ідеєю польського психіатра. Ці ідеї вона  



поєднала з концепціями кібернетики та моделювання психічних процесів, що інтенсивно 

розвивались у 60-ті роки. 

У 1995 році Російська академія природничих наук визнала соціоніку як відкриття, і її 

творця, Аушру Аугустінавічуте, було нагороджено дипломом та медаллю імені академіка 

П.Л.Капіци. Офіційним часом «народження» соціоніки вважається 1980-й рік, коли була 

опублікована перша робота з цієї дисципліни. Звідси можемо зробити висновки, що 

теоретичну базу цього напряму можна розвивати і вдосконалювати. 

А. Аугустінавічуте розробила свій власний, оригінальний підхід, який отримав назву 

Моделі А. Для того, щоб оцінити ідею литовської вченої, потрібно повернутися до К.Г.Юнга і 

його робіт. Якщо не зважати на те, що він поділив особистість людини на блоки, потрібно 

сказати про функції, яких за Юнгом є чотири, а саме: мислення, почуття, відчуття та інтуїція. 

― Існує рівно чотири психологічні функції, до яких я прийшов виключно емпірично, – 

говорить К.Г. Юнг. 

Якщо чотири функції розмістити на рівній відстані один від одної по кругу, то центр 

круга буде синтезом із чотирьох повністю диференційних функцій. У такому синтезі ніяка з 

функцій не має переваги над іншими. Такий синтез можливий, коли самість повністю 

проявляється в дійсності. Але так як це є неможливим, то такий синтез являє собою ідеальну 

ціль до якої повиння прямувати кожна особистість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мислення та почуття являють собою раціональні функції, інтуїція та відчуття - 

ірраціональні. 

Тепер повернемося до Аушри Аугустінавічуте та її підходу. Вона висунула гіпотезу 

що для повного сприйняття зовнішнього світу психіка людини використовує вісім 

дискретних соціонічних функцій. Це працює таким чином, що всі вісім функцій попарно 

належать певному психологічному блоку особистості , а саме : блок Его, блок Супер Его, 



блок Супер Ід та блок Ід. На відміну від теорії Юнга, в соціоніці певна функція завжди має 

певну перевагу над іншими, їй притаманна мірність. Мірностей є чотири, тобто якщо 

функція чотиримірна – то вона являється базовою і найсильнішою, якщо ж одномірна, то 

вона є найслабшою. 

Аугустінавічуте використовує чотири функції: логіку, етику, сенсорику та інтуїцію. І 

кожна з них поділяється ще на дві. Логіка подляється на ділову та структурну, етика на етику 

емоцій та відносин, сенсорика на сенсорику відчуттів та вольову, а інтуїція на інтуїцію часу 

та можливостей. Кожному типу інформаційного метаболізму (ТІМові) притаманні дві 

основні функції через, які він взаємодіє зі зовнішнім світом. 

Якщо за Юнгом ми отримували вісім типів, то за Аугустінавічуте маємо 16 типів 

інформаційного метаболізму. Усі вони поділені на чотири квадри між якими проходить 

постійна взаємодія. Люди, які належать до однієї квадри краще розуміють один одного , а 

також краще співпрацюють між собою. Всі відносини, які виникають між ТІМами є 

описаними завдяки литовській вченій і називаються інтертипними відносинами. Саме 

завдяки їм соціоніка перетворилася із суто теоретичної дисципліни, яка здійснювала свою 

діяльність паралельно до психології та психотерапії на практичну галузь, яка має 

інструментальний характер. Протипувавши індивіда, ми можемо передбачити його реакцію 

та відносини, які виникнуть у нас в результаті нашого спілкування. Таким чином можна 

уникнути конфліктів та негативних емоцій, а брати від спілкування лише користь та позитив 

Я магістр фізичного факультету. Цього року я проходив педагогічно-асистентську практику 

на факультеті. Моїм індивідуальним завдання було застосування методів та прийомів 

соціоніки на підгрупі студентів , в якій я вів заняття. Підгрупа складалася з восьми чоловік, з 

яких було 6 хлопців та 2 дівчат. На початку заняття їм було роздано тест Воробйова ,який 

складається з 25 питань. На проходження тесту було виділено 7 хвилин, хоча деякі студенти 

справились і скоріше, проте це свідчить швидше про те , що вони не вдумувалися в питання. 

Хоча цього можна було очікувати , так як це перший курс. Проаналізувавши відповіді на 

тести, я отримав такі результати, що група складалася з одного етика та семи логіків, двох 

інтуїтів та шести сенсориків. 

Заняття мало практичний характер, де студенти по черзі виходили до дошки та 

розв’язували задачі. Хочу сказати, що вважаю тести одним з найсуб’єктивніших та 

недосконалих прийомів опитування. На мою думку, найкраще проходить типування, коли 

його проводить пара сенсорик – інтуїт, просто розмовляючи з людиною та задаючи їй навідні 

питання, які не мають конкретного характеру. Особистість, яку типують, не повинна довго 

думати над відповідями. Також потрібно забезпечити відповідний рівень комфорту, щоб 

уникнути незручностей та можливих свідомих неправдивих відповідей. Студенти, які 



пройшли даний тест, швидше за все вибирали варіанти відповідей, які їй більше подобались, 

а не тій що їм відповідали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проте, незважаючи на ці недоліки, хочу розказати про ситуацію зі студентом, який 

виявився етиком, хоча і не тим ТІМом, який в результаті дав мені тест. Цей студент мав 

найнижчу успішність в підгрупі. Він останній був викликаний до дошки і провів біля неї 

найбільше часу. Спостерігаючи зі сторони, я стикнувся з ситуацією, коли студент після 

невдалої спроби взяти інтеграл, просто відмовлявся від подальшого розв’язання задачі. 

Також він відмовлявся і від допомоги одногрупників. Лише з моєю допомогою він завершив 

задачу. 



Цінність цієї ситуації для мене в тому, що я побачив невідповідність результатів тесту 

з поведінкою студента. Я зустрівся з нелогічною впертістю з його боку та проявом агресії 

при спробах одногрупників помогти йому. 

На мою думку, найбільша цінність соціоніки підходить саме для педагогічних 

спеціальностей, коли фахівці зможуть краще подавати інформацію та сподіватися на вищий 

коефіцієнт її засвоєння. Соціоніка має широке застосування і у майбутньому буде лише 

глибше інтегруватися в життя суспільства. 

Для мене ж це чудова можливість краще пізнати себе та свої можливості. Знання 

соціоніки дозволяє оточити себе тими людьми, які будуть подавати мені інформацію в тому 

вигляді, в якому я її краще сприймаю та засвоюю. Це готовий інструмент пізнання самого 

себе та близьких, який я би радив кожному використовувати у своєму житті. 

 

 

Богдана Лісова (факультет іноземних мов) 

Наук. консультант – доц. Яремчук Н.Я. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Володіння іноземною мовою у сучасному глобальному світі є життєвою необхідністю 

для кожної успішної людини. Це стало обов’язковою особистісно-соціальною компетенцією, 

яка забезпечує відкритість до діалогу, свободу самовиявлення, особистісне саморозкриття та 

професійний ріст. Такому виклику сьогодення відповідають усі освітні програми 

загальноосвітньої школи та ВНЗ, які спрямовані на формування якісного результату. Проте 

відсутність пріоритету в освіті по цьому питанні у перші роки незалежності України та 

радянського періоду сформувало сьогоднішню потребу у вивченні іноземної мови 

дорослими, як за базовою, так і професійною спрямованістю. 

Оскільки попит визначає пропозицію, кількість навчальних курсів по вивченню 

іноземної мови стала багаточисельною, тільки у місті Львові їх більше 80. Закономірно 

виникає питання якості сфери таких послуг, яка безпосередньо залежить від врахування 

психолого-педагогічних особливостей навчальної діяльності дорослих, що доводить 

актуальність дослідження. 

Вивчення іноземної мови дорослими та дітьми має кардинальні відмінності, 

порівняння яких можна проводити у різних педагогічних та методичних аспектах. Проте 



розуміння особливостей навчальної діяльності «дорослих учнів» потребує розв’язання низки 

проблем психолого-педагогічного змісту, зокрема: 

1) зневіра у своїх можливостях. Довготривалий процес вивчення іноземної мови – 

школа, ВНЗ, самоосвіта – інколи не приносить позитивного результату, що формує 

розчарування у бажанні подальшого навчання; 

2) віковий бар’єр. Дуже часто «дорослі учні» старші за своїх вчителів, що породжує 

психологічний дискомфорт у спілкуванні; 

3) бажання отримати миттєвий відмінний показник успішності у навчальній 

діяльності. Проте навчальний процес є довготривалим і супроводжують його помилки та 

невдачі, а «дорослі учні» тут не виняток; 

4) мотивація оволодіння іноземною мовою. Важливу роль у тривалості та ступені  

оволодіння мовою займають відповідні потреби та мотиви (мотиви вивчення мови у 

дорослих людей однакового віку вкрай різноманітні); 

5) відсутність часу на довготривалу підготовку до заняття; 

6) особливості індивідуально-психологічних характеристик. Це впливає на проблеми 

формування навчального колективу. Дорослим людям  набагато важче, ніж дитині, 

спрацюватися; 

7) вимогливість до якості освітньої послуги. «Дорослі учні» хочуть гарного настрою і 

позитивного результату водночас, зрештою, хочуть бачити за що платять гроші. 

Закономірно, вивчити мову можна у будь-якому віці, проте важливо створити 

відповідні психолого-педагогічні умови, забезпечити які можуть відповідні методики 

викладання. Серед найбільш ефективних методик викладання іноземної мови дорослим 

виокремлюють: 

1) аудіолінгвальна методика ґрунтується на прослуховуванні аудіозаписів і 

відтворенні власної іноземної мови. Особливості застосування базується на розуміння 

принципів роботи слухового й мовного апарату; можливості аналізу вимови, як носіїв мови, 

так і своєї власної, а також розходжень між ними; покращення мовного акценту; 

2) комунікативна методика ґрунтується на використанні інтерактивних методів 

навчання, мультимедійних додатків, відеокурсів, ознайомленнях з культурою, традиціями й 

побутом іншомовних країн. Головне гасло цієї методики - “Ми не вчимо іноземної мови, ми 

вчимо нею користуватися!”. Серед основних позитивних особливостей виокремлюють: 

цікава і легка форма сприйняття навчального матеріалу завдяки інтерактивній взаємодії 

учасників; підвищення інформативності слухачів, бо подається дуже багато пізнавальної 

країнознавчої інформації; акцент на ситуативному спілкуванні, що дуже позитивно впливає 

на можливість мислити іноземною мовою; 



3) системна методика сприяє за мінімально короткі терміни створити загальну і 

цілісну систему іноземної мови. Його особливість у тому, що лише після здобуття 

“критичної маси” необхідної термінології починається вивчення граматики і фонетики мови.  

Можемо стверджувати, що у навчанні дорослих іноземній мові існують різні підходи 

із своїми недоліками та перевагами. Хоча цілком реально сполучати деякі з особливостей 

різних методик для одержання кінцевого позитивного результату.  

Для організації процесу навчання важливо оперувати відповідними методами, які б 

базувались на: 1) самостійному вивченні матеріалу; 2) виконанні пошукових творчих 

завдань; 3) здатності самостійно знаходити не одне, а декілька рішень; 4) участі в ситуаціях 

самоперевірки, аналізу власних пізнавальних і практичних дій. Усе це синхронно повинно 

відповідати принципу «бачу, чую, пишу», що відображається у читанні, письмі, анотуванні, 

реферуванні, побудові діалогів, аналізі телевізійних програми, застосуванні комп’ютерних 

програм.  

Отже, успішний навчальний процес оволодіння іноземної мови дорослими можуть 

забезпечити такі педагогічні умови: 

1. активність суб’єктів навчання; 

2. свобода висловлення власної думки; 

3. активізація минулого досвіду в новій ситуації; 

4. максимальна інтенсивність навчального процесу; 

5. підвищення обсягу матеріалу, який вводиться і відпрацьовується саме на заняттях. 

При навчанні дорослих вчителеві іноземної мови більшою мірою, ніж при навчанні 

школярів, необхідно враховувати психологічні особливості учнів, так як це люди зі 

сформованим характером, які в короткі терміни хочуть отримати відповідні знання та 

уміння. Тому для того, щоб було якісне навчання та позитивний результат, повинні бути 

дієві три речі: бажання, цікаве заняття та суб’єкт-суб’єктна взаємодія вчителя та «дорослого 

учня».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Софія Мариняк (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Ленів З.П. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗПР  

У ПРОЦЕСІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Важливим показником розвитку суспільства є гуманне, турботливе й милосердне 

ставлення до дітей із особливими потребами. Концепція інклюзивного навчання відображає 

одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. 

Цілісна модель інклюзивного навчання ґрунтується на системно-комплексному і особистісно 

орієнтованому підходах, відображає умови ефективності інтеграції в цілому, структурно-

функціональну і соціальну спрямованість освітнього процесу, організацію навчання з 

урахуванням пізнавальних можливостей, оточуючого середовища і перспектив 

життєдіяльності інтегрованих учнів, забезпечує усталеність об’єктивних стосунків між 

людьми. 

Інклюзивне навчання передбачає комплексний системний особистісно орієнтований 

та індивідуалізований характер роботи, що проводиться. Подолання девіацій поведінки, 

соціалізація учнів, подолання дефіцитарності розвитку потребують вивчення і знання не 

лише структури наявного порушення розвитку, а й рівня життєвих компетенцій, 

комунікативно-пізнавальної діяльності кожного учня. У процесі навчальних і корекційно-

розвивальних занять мають враховуватися перспективи майбутнього розвитку, соціальної 

поведінки, індивідуальні уподобання і наміри дітей. 

Педагогічна наука і шкільна практика накопичили чималий досвід застосування методів 

і організаційних форм, що стимулюють пізнавальні сили учнів. Інтерес до цієї сторони 

навчання посилився в останні роки. В активізації процесу навчання криються можливості 

подолання загострення протиріч між вимогами суспільства до початкової освіти і масовим 

досвідом викладання, між педагогічною теорією і шкільною практикою. 

Однією з актуальних проблем сучасної школи стає збільшення кількості дітей із 

значними труднощами в оволодінні навчальною програмою. Частою причиною стійкої 

неуспішності у навчанні є затримка психічного розвитку (ЗПР). Дитина із ЗПР потребує 

особливої турботи з боку вчителя, оскільки з самого моменту вступу до школи в неї 

виникають різноманітні утруднення: дитина незріла за рівнем розвитку в неї емоційно-

вольової та мотиваційної сфери, тому їй важко адаптуватися до нових умов життєдіяльності, 

психо-емоційне навантаження під час занять у класі часто є для неї надмірним, тому 



призводить до швидкого зростання в неї втомлюваності й зниження інтересу до навчальної 

діяльності. 

На особливій важливості пізнавальної активності в розвитку, навчанні та вихованні 

молодших школярів із затримкою психічного розвитку наголошували Т.Власова, 

Н.Менчинська, А.Цимбалюк, констатуючи недостатність її сформованості та визначаючи 

специфіку впливу психічної діяльності (у процесах сприйняття, запам`ятовування, мислення) 

на її функціонування. Проблема пізнавальної активності школярів із ЗПР розглядалася 

дотично до проблем вивчення пізнавальної діяльності (Т. Єгорова, Т.Сак, Н. Менчинська, В. 

Лубовський та ін.), проблем організації навчальної діяльності (В.Лубовський, Н.Нікашина, 

К.Новакова, М.Певзнер, Т.Розанова, Н.Ципіна та ін.)  

Низька пізнавальна активність дитини із ЗПР пов’язана з парціальною 

несформованістю в неї цілого ряду психічних процесів, недорозвиненням комунікативної, 

експресивної, регулятивної функцій мовлення. Статус „неуспішного учня” часто пригнічує 

дитину, робить її безпорадною, невпевненою у собі, а тому малоактивною у навчально-

пізнавальній активності. Для вирішення цієї проблеми необхідно приділити особливу увагу 

активізації їхньої пізнавальної активності. 

У сучасних психологічних дослідженнях пізнавальна активність розглядається через 

призму уявлень про мотивацію, потреби та інтереси особистості. 

Мотивація пізнавальної активності являє собою єдність опосередкованих та 

неопосередкованих мотивів. У першому випадку джерелом цих мотивів є взаємини учня з 

навколишньою дійсністю, у другому – в навчальному матеріалі. На її думку, в залежності від 

домінування тих чи інших їх видів, визначається рівень пізнавальної активності.  

У наукових дослідженнях у галузі корекційної педагогіки (М. Певзнер, Т. Власової, В. 

Лубовського, Т. Єгорової та ін.), вказується, що основною причиною несформованості 

пізнавальної активності в навчальній діяльності у молодших школярів із ЗПР є мінімальні 

органічні порушення або 

відносно стійка недостатність центральної нервової системи. Як наслідок, відбувається 

порушення нормального розвитку психічних функцій (мислення, уваги, пам'яті, мислення 

тощо), незрілість емоційно-вольової сфери, переважання ігрових мотивів поведінки і 

відповідно низька пізнавальна 

активність.  

Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу, ми дійшли висновку, що 

проблема пізнавальної активності молодших школярів із затримкою психічного розвитку 

залишається ще недостатньо дослідженою, оскільки в дослідженнях відсутня 

загальноприйнята система критеріїв і показників сформованості пізнавальної активності, 



недостатньо вивчені закономірності формування пізнавальної мотивації. Перспективи 

подальших пошуків у напрямку дослідження ми вбачаємо у дослідженні рівнів 

сформованості компонентів пізнавальної активності, розробці та апробуванні діагностичної 

методики пізнавальної активності, визначенні критеріїв її діагностики, що дозволить нам 

виявити потрібні психолого- педагогічні умови, які будуть сприяти поліпшенню навчальної 

діяльності молодших школярів із затримкою психічного розвитку.  

Порівнявши різні погляди авторів на структурні компоненти пізнавальної активності, 

доходимо висновку, що більшість з них мають подібний зміст. Це дозволяє нам об`єднати 

деякі з них в єдине ціле та виокремити власне бачення структури пізнавальної активності. На 

нашу думку, найбільш аргументованим є виділення мотиваційного, операційного та 

результативного компонентів пізнавальної активності. Мотиваційний компонент включає в 

себе пізнавальні мотиви, потреби, які визначають відношення учня до пізнавальної 

діяльності. Під впливом взаємодії пізнавальної потреби та пізнавальних мотивів формується 

пізнавальна активність учнів. Операційний компонент містить в собі мисленнєві процеси та 

розумові вміння (аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, встановлення причинно-

наслідкових зв`язків тощо), які визначають характер діяльності. Останній – результативний – 

компонент включає в себе психічні новоутворення, які з`являються як результат прояву 

пізнавальної активності. Безперечно, всі виділені компоненти пізнавальної активності 

знаходяться у взаємозалежності та взаємодії.  

Отже, усі педагогічні та психологічні заходи повинні сприяти пізнавальній активності 

учнів із ЗПР, їхньому особистісному розвитку, виховувати впевненість у своїх силах. 

Зокрема, важливе місце займає  інтенсивна корекція, яка покликана забезпечити соціально-

психологічну адаптацію та оптимізацію психічного розвитку учнів з психофізичними 

проблемами в умовах інтегрованого навчання;  закріплення і поглиблення досягнутих 

результатів; підтримка психічного розвитку дитини та оптимальних умов ї навчання і 

взаємодії з соціальним середовищем; профілактика можливих ускладнень у критичні періоди 

психічного онтогенезу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Світлана Мороз (факультет іноземних мов) 

Наук. консультант – доц. Горук Н.М. 

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З ВАЖКОВИХОВУВАНИМИ 

УЧНЯМИ 

 

На сьогоднішній час  вже нікого не здивувати такими поняттями, як «важка дитина», 

«девіантна поведінка», «малолітній злочинець». Ці слова міцно вкоренились у людській 

свідомості, а саме явище важковиховуваності давно перестало бути чимось незвичайним, 

навіть навпаки – часто виступає, так би мовити, органічною особливістю сучасного 

суспільства.  

Актуальність проблеми дослідження полягає в тому, що сьогодні в Україні 

спостерігається чітка тенденція до зростання злочинності, проявів девіантної поведінки, в 

тому числі й серед неповнолітніх. Проблема важковиховуваних дітей продовжує залишатися 

однією з центральних психолого-педагогічних проблем сучасної науки та практики. Саме 

тому забезпечення ефективної педагогічної взаємодії є важливим напрямом діяльності 

сучасного педагога. Окрім того вчитель повинен вміти не лише правильно організувати 

педагогічний процес, а й могти зосередити увагу на "важковиховуваних  учнях", планувати 

їхнє дозвілля, залучати до організації виховних та масових заходів, допомагати учням 

налагодити взаємодію з однокласниками та адміністрацією.  

П. Блонський, М. Верцінська, С. Харченко, С. Шацький, А.Макаренко розглядали 

проблему важковиховуваності як наслідок політичної та соціально-економічної 

нестабільності суспільства. В. Сухомлинський, В.М’ясищев, Я. Корчак, В. Воробйов, Н. 

Коновалова вивчали значення сім’ї у вихованні дітей. Ю. Азаров, Ф. Байков, Е. Васильєва, В. 

Гуров у своїй дослідницькій роботі визначали умови попередження виникнення 

важковиховуваних учнів. 

Мета – розкрити поняття «важковиховуваний учень», визначити основні причини 

важковиховуваності та вивести основні правила роботи з такими дітьми. 

Важковиховуваність – це передусім педагогічна проблема, оскільки після сім’ї основним 

центром виховання стає школа, яка через навчально-виховний процес, позакласну та 

позашкільну роботу здійснює свій вплив на розвиток особистості учнів. 

До категорії важковиховуваних належать соціально й педагогічно занедбані, 

невстигаючі та недисципліновані, з вадами психічного та фізичного розвитку діти. У 

педагогічному процесі всі ці відхилення сприймаються як наявний чи прихований опір 



виховним впливам, а також нездатність дитини сприймати на рівні з усіма педагогічні 

вимоги. 

Для педагогів і всіх, хто працює з дітьми, дуже важливим є знання причин 

важковиховуваності, вміння своєчасно вплинути на дитину, здійснити профілактичну або 

корекційну роботу, що допоможе не тільки значно поліпшити взаємовідносини між учнями 

та їхніми однолітками, батьками, а й знизити чисельність правопорушень, які здійснюються 

на основі агресивності та емоційної неврівноваженості. 

Безпорадність частини вчителів у взаємодії з важкими дітьми виражається перш за все 

в тому, що їх методика виправлення частіше за все зводиться до моралізування й покарання.  

Робота вчителя з важкими дітьми повинна бути планомірною, структурованою, продумаю та 

результативною. 

Керуючись дослідженнями сучасних науковців ми вивели наступні правила роботи з 

проблемними дітьми: 

1. У конфліктних ситуаціях не намагатися здобути перемогу будь-якою ціною. 

2. Діяти тільки тактичним маневром і ніколи – прямою атакою.  

3. Бути самокритичними, принциповими, намагатися настільки зміцнити довіру молодої 

людини, щоб вона ділилась з своїми можливими неприємностями. 

4. Спілкуватися якомога більше з дітьми, особливо в позаурочний час. 

5. Не ставити на дитині хрест, адже її загострене самолюбство й соціальна позиція виникли 

саме внаслідок попередніх соціальних збоїв, які постійно нагадують про себе та 

підживлюють небажану поведінку. 

6. Не намагатися загнати дитину в глухий кут, поставити в скрутне становище. Не вдаватися 

до фізичного покарання. 

7. Вимагаючи щось від дитини, не торгуватися з нею. 

8. Намагатися дотримуватися принципу А.С. Макаренко: чим більше ми поважаємо людину, 

тим вище наші вимоги до неї. 

9. В особистих бесідах посилювати цілеспрямовану життєву орієнтацію й розвивати ідеал 

власного Я. 

10. Дорожити довірою дітей. Це вагомий компонент у діяльності будь-якої соціальної групи, 

який досягається завдяки особистій компетентності, сумлінності, чесності. 

На думку В.О.Сухомлинського немає такої дитини, яка за певних умов не змогла б 

стати людиною освіченою, працелюбною, високоморальною. Важковиховувана дитина – це 

найчастіше неправильно вихована дитина. «Ніяких правопорушників немає, є люди, які 

потрапили у складне середовище», –  так стверджував А.С.Макаренко.  



Діти – це квіти життя. Піклуючись про них, ми створюємо майбутнє, майбутнє 

суспільство, майбутню історію. Кожна людина у своєму житті не раз вибирає між «добром» 

та «злом», між «хорошим» та «поганим», кожна людина хоча б раз робила помилки, погані 

вчинки. І ми, як майбутні вчителі, повинні стати наставниками та істинними поводирями для 

дітей, вказуючи вірний напрямок, напрямок добра, чесності, справедливості, гармонійності 

та особистісного розвитку. 

 

 

Марія Панчук (біологічний факультет) 

Наук. консультант – доц. Горук Н.М. 

 

ПИТАННЯ САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ  

(НА ПРИКЛАДІ МОЛОДИХ РОКІВ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО) 

 

Для розвитку сучасного українського суспільства характерні значні трансформації 

всіх царин його життєдіяльності (економічної, політичної, культурної, освітньої, 

демографічної), що породжує докорінні зміни на всіх соціальних рівнях. В основу цих змін 

покладена не «державоцентрична» модель (що домінувала довгий час), а 

«людиноцентрична», оскільки відбувається переоцінка ролі особистості, розширення 

особистісного простору і свободи вибору. Тому особливого значення набувають питання 

становлення та самореалізації індивідуальних можливостей молодої людини шляхом 

залучення внутрішніх механізмів саморозвитку, самоідентифікації, пошук самостійної 

траєкторії життя й свого активного «Я» у майбутньому.  

Об’єктом даного дослідження обрано  процес розвитку особистості як суб’єкта 

активності. Предметом дослідження є особливості суб’єктного самовизначення особистості 

Митрополита Андрея Шептицького, однією із найвпливовіших постатей в історії України, 

150-річницю народження якого ми святкуємо цього року і чиє життя стало прикладом віри і 

служіння Богові, неймовірної працездатності і любові. 

Мета роботи – розкрити зміст та механізми процесу самовизначення особистості як 

суб’єкта активності; виокремити індивідуально-психологічні детермінанти, що впливають на 

процес самовизначення на прикладі особистості Митрополита Андрея Шептицького. 

Фактологічною основою для здійснення нашого дослідження є спогади та листи матері 

Митрополита Андрея та інші біографічні джерела.   

Виклад дослідження. Важливими факторами, що впливають на самовизначення 

особистості сьогодні вважають: соціально-економічні та соціокультурні характеристики 



середовища, у якому відбувається становлення молодої людини, стиль міжособистісних 

стосунків, тип батьківського ставлення, індивідуально-психологічні та психофізичні якості 

молодої людини.  

Самовизначення як пошук себе. Самовизначення особистості є невід’ємною 

складовою процесу розвитку людини, відкриття її глибинних потягів, індивідуальних 

властивостей, спрямувань душі, оцінку здібностей. Вже з ранніх років малий Роман глибоко 

увірував у Бога і розумів, що майбутнє його пов’язане із служінням: (Із спогадів матері) 

«Вервиця – це було його перше апостолування в родині»; «Коли служив до Служби 

Божої, міг бути прикладом для других: зложені руки, спущені очі, не щоб хтось так 

учив його, але тому, бо інакше не розумів служби при Божому престолі» 

Самопізнання як основа самовизначення. Самопізнання, як основа самовизначення, 

полягає у прийнятті себе і смислу свого життя, воно є наслідком активності суб’єкта. Так 

молодий Роман усвідомлював своє покликання і ставлення батьків до його вибору: 

«…заговорили й про майбутнє Романа. "Не знаю, чи не залишиться мені що інше, як 

господарство, бо я хотів би бути тільки уніятським священиком, а на це батько ніколи 

не погодиться». 

Самовизначення як здатність до рефлексії. У працях німецького філософа Канта 

людину розглянуто як суб’єкт, що самостійно визначає свої вчинки і своє існування, 

детермінує свої дії власними цілями, а не зовнішніми обставинами. Із слів Романа: «…не 

маю доволі сили – сам проти себе... щойно тепер розумію – наскільки Мама мала рацію. 

Отож я хотів би навчитися перемагати себе й послуху хотів би я навчитися, а 

забуваюся завжди...».  

Для Фіхте рефлексія як механізм самовизначення – це здатність здійснювати і 

зупиняти діяльність, затримувати її і фіксувати. Із спогадів про митрополита, після їхньої 

розмови з батьком: «… батько не забороняє Романові йти за своїм покликанням, але 

вимагає проби… жадає ще досліджувати самого себе і то впродовж чотирьох років.» 

Самовизначення як здатність будувати кордони власного «Я». Згідно з теоріями 

Гегеля людина повинна обмежувати себе, щоб стати кимось. У спогадах матері Митрополита 

Андрея неодноразово зустрічаємо приклади самообмеження для скріплення духу і характеру:  

«…коли мав восьмий рік, не їв при столі солодких страв. Я спитала його про причину. 

Відповів по-французьки: "Це тільки покута за мої прогріхи. Вже тоді не з інстинкту, 

але принципово мав відразу до брехні, відчував, що таке моральне страждання…»; 

«У монастирі, в  половині великого посту отець Карло Кочоровський перестеріг мене, що 

брат Андрей їсть лише один раз на день, а ранком і у вечорі випиває тільки склянку чаю, що 

уважає нечуваним умертвленням в його віці…» 



Самовизначення як здатність  реалізації свого внутрішнього Бога – душі. В 

українській педагогічній думці ідею самовизначення знаходимо у працях П. Юркевича, Г. 

Сковороди. Автори стверджують, що лише за умови розуміння свого призначення, «сродної» 

праці, саморефлексії особистість здатна усвідомити динаміку і закономірності макрокосмосу, 

реалізувати свого внутрішнього «Бога – душу», відкриття в собі якого і є метою кожної 

людини. Як приклад, графиня Софія згадує: «Коли йому йшов четвертий рік, одного разу 

я почала розказувати йому про Ісуса Христа. Я навіть не згадала ще про Страсті й 

Розп'яття, коли запримітила в ньому таке зусилля здержати великі сльози, якими 

наповнялися його очі, що я швидко здержала себе й перейшла на іншу тему…», 

Самовизначення як співвідношення власних можливостей, потреб, інтересів, цілей та 

соціальних вимог. Сучасний дослідник самовизначення особистості В.Ф. Сафін розглядає 

самовизначення особистості, як: 1) усвідомлення особистістю своїх можу (можливості, 

схильності, здібності), хочу (потреби, бажання, інтереси), маю (стійкі психофізіологічні 

характерні особливості); 2) повинен (співвідношення із тими вимогами, які пред’являються 

соціальною ситуацією); 3) постановка відповідних цілей для їх здійснення. Із спогадів матері 

Андрея Шептицького бачимо, що він усвідомлював свої здібності і схильності, які плавно 

перевтілювались у інтереси, бажання, потребу, а психофізіологічні особливості надавали 

сили для здійснення цілей, які висувались з вимог, пред’явлених соціальним середовищем: 

«Роман говорив мені раз: я знаю докладно, що мене чекає – поляки вважатимуть мене 

за українця, а українці будуть мене трактувати як поляка, та дарма! Господь Бог 

кличе, треба йти». 

Дослідження постаті Митрополита Андрея Шептицького як зразка 

самовизначеної, самоактуалізованої особистості, яка розкрила свою істинну природу, 

активізувала внутрішні сили і осягнула істину, дозволяє визначити головні детермінанти 

процесу самовизначення особистості, серед яких: 1) ціннісне ставлення до власної 

індивідуальності; 2) розуміння власних здібностей; 3) творення границь власного «Я»; 4) 

пошуку «себе», своєї сутності; 5) рефлексії і осмислення своїх вчинків; 6) відстоювання 

свободи вибору; 7) відкриття і реалізація свого внутрішнього «Бога – душі»; 8) ствердження 

любові; 9) захоплення своєю роботою; 10) усвідомлення власних цілей та способів їх 

реалізації.  

У сумі і у різних коефіцієнтах зазначені детермінанти визначають цілі, шлях, дії і, як 

наслідок, утворення полімоментного самовизначення особистості, як це бачимо на прикладі 

постаті Митрополита Андрея Шептицького. Розуміння окреслених шляхів самовизначення 

особистості сприятиме створенню оптимальних умов для розвитку і формування молодої 

людини та забезпечення їй необхідної психолого-педагогічної підтримки. 



Яна Пекун (географічний факультет) 

Наук. консультант – асист. Троханяк Н.А. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДАУНА: 

ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Синдром Дауна – це найбільш розповсюджена форма генетичного збою. Одна дитина 

з п’ятсот народжується із синдромом Дауна. Причиною є наявність додаткової хромосоми. 

Замість звичних 46 хромосом людина з синдромом Дауна має 47 хромосом. Діти з 

синдромом Дауна значно відрізняються один від одного здібностями та розвитком, так само 

як і звичайні діти. Хоча синдром Дауна викликаний генетичними причинами, розвиток 

дитини, як і будь-якої іншої, у більшості залежить від умов, у яких вона зростає. Інклюзивне 

навчання сприяє досягненню кращих результатів у здобутті освіти та соціальної інтеграції 

дітей з синдромом Дауна. Згідно досліджень, учні демонструють кращі успіхи, коли вони 

навчаються в умовах інклюзії.  

«Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до 

якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно-орієнтованих 

методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної 

діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 

№ 912). 

Навчання дітей з особливими потребами ґрунтується на принципах виваженої 

педагогіки, дієвість якої підтверджується, і використання якої є позитивним наслідком для 

всіх дітей. В основу інклюзивної освіти покладена ідея, яка виключає будь-яку 

дискримінацію дітей, забезпечує однакове ставлення до всіх людей, і створює можливості 

для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Відвідуючи загальноосвітню школу, 

розташовану поряд із будинком, діти з синдромом Дауна мають можливість розвивати 

взаємини з дітьми, які живуть по-сусідству. Та найголовніше, спільне навчання дітей з 

особливими освітніми потребами зі здоровими однолітками найбільш повно реалізує права 

дитини та дає їй переваги, як в освіті, так і в соціальній сфері. Перебуваючи весь день серед 

типово розвинутих однолітків, дитина з особливостями психофізичного розвитку отримує 

приклади поведінки відповідної до її віку. Такий взірець соціальної інтеграції надзвичайно 

важливий для дітей з синдромом Дауна. Вони дуже часто пристрасно хочуть зробити те саме, 

що й їхні однокласники, і зазвичай дивляться на них, як на приклад правильної соціальної 

поведінки та стимулу до навчання. 



Проте для досягнення успіхів в освіті та соціальній інтеграції дітей з особливими 

освітніми потребами необхідні зусилля не лише педагогів, але й однолітків, батьків, членів 

родини та громади. З цією метою з 2009 року у м.Львові функціонує громадська організація 

“Громадський центр соціально-активних молодіжних ініціатив”, скорочено “САМІ”. Ідея 

створення цієї організації полягає у прагненні привернути увагу громадськості до проблем 

дітей, які хворіють на смертельні недуги, дітей-сиріт, дітей із особливими потребами, з 

метою надання їм подальшої всебічної допомоги та підтримки у лікуванні та у забезпеченні 

дозвілля, навчанні та соціалізації. Дана громадська організація працює з дітьми з 

онкогематологічними захворюваннями. Забезпечує дозвілля для дітей з особливими 

потребами та дітей сиріт, організовує благодійні аукціони, концерти і фестивалі та бере 

участь у ролі бар’єрів на аукціонах інших організацій з метою підтримки їхніх ініціатив, 

організовує зустрічі та майстер-класи за участі відомих та авторитетних людей як 

львівського так і всеукраїнського значення, популяризує благодійні та соціальні процеси на 

Львівщині. “САМІ” є постійними учасниками круглих столів та форумів пов’язані з 

соціальною тематикою обласного та всеукраїнського значення, що свідчить про те, що 

організація за короткий час своєї діяльності є однією із найактивніших у Львові. 

Волонтери організації “САМІ”, працюючи з особливими дітьми, стають друзями і 

порадниками, починають розуміти їх і відчувають на собі проблему їхньої інтеграції в 

суспільство. Окрім того, ця дружба та соціальний досвід дуже важливі для формування 

майбутніх взаємовідносин та допомагають молоді з особливостями психофізичного розвитку 

адаптуватися у різних соціальних ситуаціях. 

 

 

Ольга Приходняк (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Кашуба Л.В. 

 

СОЦІЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СЛАБОЧУЮЧИХ ДОШКІЛЬНИКІВ  

В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства актуальною є проблема адаптації дітей 

дошкільного віку з проблемами слуху, яка водночас є однією із найголовніших і 

найскладніших при організації виховання, навчання та налагодження міжособистісних 

стосунків. Соціальна та психологічна адаптація осіб з порушеннями слуху багато в чому 

залежить від її соціокультурної ідентифікації. Слабочуюча дитина потребує спеціальної 

системи навчання та виховання, а інклюзивна освіта є важливим кроком на шляху до 



створення відповідних умов навчання та виховання слабочуючих дошкільників відповідно до 

їх специфічних можливостей і потреб. 

Питання соціально-психологічної адаптації дітей з порушеннями слуху є досить 

дискусійним в наукових колах. Існує значна кількість рекомендацій щодо організації 

виховання, навчання та підвищення ефективності процесу засвоєння мовленнєвих знань, 

умінь та навичок дітей дошкільного віку з порушеннями слуху, що є основною передумовою 

адаптації в соціумі (Бойко К., Боскіс Р., Гольдберг А., Зиков С., Pay Н., Pay Е., Корсунская Б., 

Леонгард Є, Шматко Н., Пелимская Т. та ін.). 

Науковці виокремлюють критерії успішності адаптації слабочуючої дитини до умов 

ДНЗ в умовах інклюзії, а саме: внутрішній комфорт (емоційний стан, ставлення до 

відвідування дошкільного закладу), зовнішня поведінка дитини (здатність виконувати певні 

вимоги режиму, самостійність, соціальна адаптативність), загальний стан здоров’я (ступень 

порушення слуху, наявність інших захворювань, рівень сформованості загальної та дрібної 

моторики).  

Вочевидь, показниками рівня соціально-психологічної адаптації слабочуючих 

дошкільників (на думку вчених) є загальний психічний розвиток дитини, який відповідає 

певній віковій нормі. Він характеризується рівнем загальної обізнаності слабочуючої дитини, 

тобто певному обсягу знань і уявлень про навколишній світ, у сформованості пізнавальних 

процесів, у емоційно-вольовому розвитку і мовленнєвих навичках. Усі ці компоненти є 

взаємодоповнюючими в процесі онтогенезу. 

Повноцінне становлення особистості дитини з порушенням слуху в умовах 

інклюзивного навчання відбуватиметься в повній мірі, при умові врахування таких 

педагогічних особливостей: 

1. Знання вихователем специфіки сприйняття пізнавального матеріалу слабочуючого 

дошкільника. 

2. Індивідуальний підхід фахівців до навчання грамоти цієї категорії дітей. 

3. Адаптація змісту, методики і технології виховання дошкільників з порушенням 

слуху до їхніх індивідуальних потреб. 

4. Підготовка висококваліфікованих фахівців до роботи з означеною категорією дітей.  

Дотримуючись педагогічних особливостей дитини з порушенням слуху в умовах ДНЗ, 

можна розраховувати на ефективність процесу соціально-психологічної адаптації в цілому. 

Саме ДНЗ інклюзивного типу надають реальну можливість створити відповідні умови для 

повноцінного та багатостороннього виховання цієї категорії дітей. 

Існування таких дошкільних закладів дозволяють:  

 навчити дитину спілкуватися з однолітками; 



 стимулювати пізнавальну, комунікативну, навчальну активність; 

 підготувати слабочуючу дитину до навчання в школі; 

 привернути увагу педагогів-вихователів до проблем виховання зазначеної категорії 

дітей. 

Важливе значення відіграє індивідуальний підхід, який містить такі напрямки роботи 

вихователя, як: 

 ознайомлення дітей з особливостями дошкільного закладу (розпорядок дня, 

знайомство з групою тощо); 

 розробка (з урахуванням особливостей сприйняття дітей з порушенням 

слуху)спеціального навчально-виховного забезпечення; 

 організація спілкування дітей з однолітками; 

 надання допомоги в процесі виховного процесу, а також в процесі навчання 

грамоти; 

 розвиток пізнавальної та пошукової активності. 

Таким чином, інклюзивна освіта здатна забезпечити соціально-психологічну 

адаптацію слабочуючих дошкільників відповідно до їх специфічних можливостей і потреб.  

 

 

Ілона-Оксана Проців (механіко-математичний факультет), 

Наук. консультант – доц. Лозинська Н. Б. 

 

АНАЛІЗ ДЕСТРУКТИВНИХ НАСТРОЇВ В СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Сучасне молоде покоління змушене будувати життєві перспективи в умовах 

різноманітних труднощів культурного, соціального, економічного виміру. Вирішення цих 

проблем створює стресові ситуації, спонукає психологічну напругу, що в результаті 

знаходять відображення у світогляді та поведінці молодих людей. Одним із виявів реакції на 

стрес чи фрустрацію є суїцидна поведінка.  

Суїцидна поведінка – різні форми активності людини, зумовлені прагненням 

позбавити себе життя через особистісну кризу, що виникла при зіткненні особистості з 

перешкодою на шляху задоволення її найважливіших потреб. На тлі гострого емоційного 

стану криза досягає такої інтенсивності, що людина не може знайти правильного виходу зі 

сформованої ситуації. Вона втрачає сенс життя. 

Моральний вимір суїцидної поведінки залежить від етичної чи релігійної доктрини. 

Так, християнська мораль різко засуджує такі вчинки. Самогубство по своїй природі є 



запереченням трьох найвищих християнських істин – віри, надії та любові. Самогубець – це 

людина, яка втратила віру. Бог перестав бути для неї реальною, доброю силою, яка керує 

життям. Вона також є людиною, яка втратила віру, впала в гріх нудьги та відчаю. Нарешті, 

вона є також людиною, яка не має любові, не думає про себе та про інших, про ближніх.  

Самогубство в загально-психологічному аспекті трактують як поведінку людини 

спрямовану на її знищення. У розгляді суїцидної поведінки важливим є соціально-

психологічні, біологічні, суспільні фактори, які впливають на її мотивацію. В посібнику з 

психології суїциду самогубство трактують як навмисне самоушкодження зі смертельним 

фіналом. Проте не всі дії людини, які мають в наслідку її смерть можна вважати за 

суїцидальні. Самогубством вважають лише той вчинок, який людина зробила усвідомлено 

(галюцинації, стан психозу можуть спровокувати такий вчинок, проте смерть за таких умов 

кваліфікується як нещасний випадок).  

Самогубство, як вважає психолог кризового стаціонару для суїцидентів 

О.Калашникова, – це слабість, капітуляція, воно ніколи не може бути виправданим, навіть 

тоді, коли людина втратила все – кохання, здоров'я, віру в себе, сенс життя. Якщо людина 

вирішує позбавити себе життя, це означає, що в її свідомості відбуваються суттєві зміни. 

Сенс життя є фундаментальною життєвою категорією. Людина вирішує позбавити себе 

життя, коли під впливом тих чи інших обставин її існування втрачає сенс. 

У студентів причиною самогубства може стати ряд таких проблем, як складність 

адаптації до нових умов, відсутність чи гіперопіка батьків, комунікативні труднощі, 

формування взаємовідносин з протилежною статтю, різке падіння самооцінки під час 

навчання, проблеми життя у гуртожитку, неможливість побути на самоті зі своїми 

проблемами, ранні шлюби. 

Проведене мною педагогічного дослідження щодо ставлення студентської молоді до 

проблеми суїциду, дало можливість зробити певні висновки. До акту суїциду молодь 

найбільшою мірою можуть спонукати психічні розлади або психофізична залежність 

(наркотична, ігрова тощо).  

 

 



  
Серед найбільш кризових періодів, в яких можуть виникнути суїцидні наміри, молодь 

визначила:  

 період адаптації до умов навчання у вузі (1 курс);  

 період "середини" навчання (2-3 курси);  

 криза завершення навчання і переходу в інший  

 період зміни соціального статусу (завершення навчання і початок трудової 

діяльності);  

 криза відрахування з вузу, яка створює депривацію такого необхідного у 20-річному 

віці почуття причетності. 

Згідно наукових спостережень, лише 5% суїцидів та спроб припадає на суїцидентів з 

психозами, з психопатичними розладами – 20-30%, а всі інші здійснюються через так звані 

підліткові, студентські кризи.  

Ще одна жахлива статистика стверджує, що лише за 2009 рік у віці з 15 -34 роки від 

суїциду в Україні загинули 2410 людей. Частка суїцидів у загальній кількості всіх людей, які 

щороку вмирають у світі, становить 2 %. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 

у світі щорічно близько 400-500 тис. чоловік закінчують життя самогубством, а кількість 

спроб – в десятки разів більша, і ці невдалі спроби називають парасуїцидом.  

Внаслідок негативного ставлення нашого суспільства до суїциду родичі й друзі 

самогубців часто не хочуть відкрито визнавати, що ті, кого вони любили, наклали на себе 

руки. Кількість самогубств у європейських країнах приблизно в три рази перевищує число 

вбивств.  

Рівень самогубств, на думку більшості авторів, є відносно стійким національним 

показником. Високий рівень самогубств зберігається в ряді сучасних держав – Угорщини, 

ФРН, Австрії, Данії, Швейцарії. Низький рівень самогубств – в Іспанії, Італії, Ізраїлі, в 

країнах латинської Америки. 

Релігійні традиції істотно знижують ймовірність суїцидальної поведінки. У 

християнських державах сьогодні спостерігається лібералізація суспільного ставлення до 

самогубств. Все більш серйозно обговорюється можливість евтаназії – добровільного 

відходу з життя за допомогою лікаря. У 2002 р. в Голландії (вперше в історії людства) 

прийнятий закон, що регулює евтаназію.  

Вивчення моральної оцінки студентами проблеми добровільного вибору смерті, 

виявило толерування ними такої позиції. Більшість не змогли визначитися з відповіддю на 

питання: «Чи можна оправдати людей, які добровільно обирають смерть?». Водночас тих, які 

знаходять оправдання цього рішення, вдвічі більше ніж тих, які його засуджують.  



 
 

Таким чином, молодь заперечує один із головних християнських моральних 

принципів і залишає за собою, а не за Богом право полишати життя.  

Здійснене дослідження вказує на важливі напрями морального й духовного виховання 

сучасної молоді, необхідності формування у них стійких моральних переконань, цінностей, 

відповідальності та почуття обов’язку.  

 

 

Іванна Рій (факультет іноземних мов) 

Наук. консультант – доц. Равчина Т. В.  

 

РОЛЬ МУЗИКИ У РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ 

(НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) 

 

Комплексне вирішення освітніх, виховних і розвивальних завдань навчального процесу 

можливе лише за умови впливу не тільки на свідомість учнів, а й проникнення в їхню 

емоційну сферу. Одним з найбільш ефективних способів впливу на емоції та почуття  

школярів є музика, що здійснює найсильніший психологічний вплив, проникаючи в 

приховані глибини свідомості кожної особистості. Відомий педагог Ян Амос Коменський 

писав, що той, хто не знає музики, уподібнюється до сірих мас та не знає грамоти. У школах 

Стародавньої Греції багато текстів розучували співом, а в початковій школі Індії абетку й 

арифметику вивчають співом і зараз. Разом з дітьми співає і вчитель, зазвичай захоплено й 

радісно. Ідея використання різноманітних засобів емоційного впливу на учнів (художньої 

прози, поезії, пісень, музики, живопису, художньої фотографії) в навчанні іноземних мов не 

нова. 

На сучасному етапі розвитку освіти в практиці навчання учнів застосовують розмаїття 

дидактичних художньо-естетичних матеріалів, які забезпечують не лише ефективне 

оволодіння іноземною мовою, але й сприяють духовному вихованню та формуванню 

естетичних знань, смаків, потреб школярів. У сучасній загальноосвітній школі відбір 



навчальних матеріалів все частіше ґрунтується не на чисто лінгвістичному, а 

соціокультурному, комунікативному, особистісному підходах, що дає змогу застосовувати  

цінні в культурологічному сенсі автентичні іншомовні матеріали. Для того, щоб зробити 

навчання емоційно насиченим, у вивчення багатьох навчальних курсів впроваджується 

оригінальний або спеціально створений для дидактичних цілей музичний і пісенний 

матеріал. Однак, традиційні форми роботи з піснями та віршами у навчанні іноземної мови 

зазвичай зводилися до прослуховування, читання та перекладу, аналізу, заучування і 

відтворення їх напам’ять. За останнє десятиліття почали розвиватися нові підходи до роботи 

з віршованим і пісенним матеріалом. Їхня суть виявляється у застосуванні учнями художніх 

творів як засобу навчання, вираження власних думок на підставі особистого життєвого 

досвіду. Звичайно, самі по собі пісні і вірші можуть застосовуватися для формування 

фонетичних, лексичних, граматичних умінь і навичок учнів. Проте найціннішими вони 

можуть бути за умови, якщо їх творчо впроваджувати у навчальний процес для подолання 

дистанції між задоволенням, одержаним від слухання співу, та комунікативним 

застосуванням мови. 

Музика та спів можуть надати неоціненну допомогу у вивченні іноземної мови в школі. 

Сформулюємо методичні переваги застосування пісень у навчанні учнів іноземної мови. 

Пісні як один з видів мовного спілкування є засобом ґрунтовного засвоєння і 

розширення лексичного запасу учнів, тому що охоплюють нові слова і вирази. У піснях вже 

знайома лексика зустрічається у новому контекстуальному оточенні, що допомагає 

школярам її активізації. У піснях часто зустрічаються власні імена, географічні назви, реалії 

країни досліджуваної мови, поетичні слова. Це сприяє розвитку у школярів відчуття мови, 

знання її стилістичних особливостей. 

У піснях учням краще засвоювати й активізувати граматичні конструкції. У деяких 

країнах видаються пісні для навчання найбільш поширених конструкцій. Вони написані в 

сучасному ритмі, супроводжуються текстом з пояснювальними коментарями, а також 

завданнями, мета яких – досягнення розуміння й осмислення змісту. Пісні сприяють 

вдосконаленню умінь й навичок іншомовної вимови, розвитку музичного слуху. 

Встановлено, що музичний слух, слухова увага і слуховий контроль знаходяться в тісному 

взаємозв’язку з розвитком артикуляційного апарату. Розучування і виконання коротких, 

нескладних за мелодійністю пісень з постійним повторенням допомагають учням закріпити 

правильну артикуляцію і вимовляння звуків, правила фразового наголосу, особливості 

ритму.  

Пісні сприяють естетичному вихованню школярів, згуртуванню колективу, цілісному 

розкриттю творчих здібностей кожного. Завдяки музиці на уроці створюється сприятливий 



психологічний клімат, знижується психологічне навантаження учнів, активізується їхня 

мовна діяльність, підвищується емоційний тонус, підтримується інтерес до вивчення 

іноземної мови. 

Пісні й інші музичні твори стимулюють монологічні і діалогічні висловлювання, 

слугують підвалинами розвитку словесної діяльності школярів, сприяють розвитку як 

підготовленого, так і непідготовленого мовлення учнів. На уроці іноземної мови пісні 

найчастіше застосовують: 

1) для фонетичної зарядки на початковому етапі уроку; 

2) для ґрунтовного закріплення лексичного та граматичного матеріалу; 

3) як стимул для розвитку мовних навичок і вмінь учнів; 

4) як релаксацію в середині або в кінці уроку, коли учні втомилися і потребують 

розрядку, що знімає напругу і відновлює їхню працездатність. 

Для фонетичної зарядки вибираються короткі, не складні за мелодійністю пісні з 

постійним повторенням та чітким ритмом. Для цієї мети добре підходять дитячі пісеньки, 

наприклад “Baa, Baa, Black Sheep”.  

Baa, baa, black sheep, 

Have you any wool? 

Yes, sir, yes, sir, 

Three bags full. 

One for my master, 

One for my dame. 

And one for the little boy, 

Tommy by name. 

Baa, baa, black sheep, 

Have you any wool? 

Yes, sir, yes, sir, 

Three bags full. 

Для відпрацювання вимови слова групуються за фонетичною  ознакою: слова з 

відкритим голосним  переднього ряду [х] – black, bags, have; слова з довгим напруженим 

голосним переднього ряду [i:] – sheep, three; слова з напруженим голосним заднього ряду 

[a:]: – baa, master тощо. Вимова учнями тренованих слів закріплюється у відповідях на 

запитання вчителя за змістом пісні: What animal is described in the song? What colour is it? Has 

it any wool? For whom is one bag? 



На цьому ж матеріалі можна організувати роботу для розширення та закріплення 

лексики, розвитку умінь й навичок учнів розмовної мови: Have you ever seen a sheep? What 

does the sheep give us? What do we make of wool? How we call a young sheep? 

Стимулом для розмов і дискусій можуть стати сучасні, популярні серед молоді пісні. 

Наводимо приклад завдання для стимулювання непідготовленого висловлювання: 

«Прослухайте музичний уривок і спробуйте передати на іноземній мові його основну тему, 

настрій та почуття, що виникли у вас». Або: «Спробуйте скласти розповідь чи опис 

асоціацій з почутої музики». 

Найбільш вдалими з огляду розвитку умінь усного мовлення учнів є ті музичні твори, 

які співзвучні з досліджуваними темами або текстами, вміщеними у підручнику, книзі для 

читання: «Пори року», «Зовнішність і характер людей», «Спорт», «Театр», «Музика», 

«Живопис». З метою цілісного творчого розвитку учні після прослуховування музичного 

твору можуть одержати завдання виступити в ролі художника і дати опис задуманої картини 

або у ролі екскурсовода в картинній галереї. Водночас пісні як один з важливих жанрів 

музичної творчості завдяки наявності вербального тексту здатні точно й образно відобразити 

різні сторони соціального життя народу країни, що вивчається. 

Пісням як і будь-якому іншому твору мистецтва властива комунікативна функція, тобто 

передача адресату закладеного автором змісту. На відміну від навчальних текстів 

загальнокультурного характеру, які перш за все охоплюють інформацію, розвивають 

інтелект і пам’ять учнів, пісня як різновид країнознавчого матеріалу впливає на їхні емоції, 

почуття та на образно-художню пам’ять. 

Отже, з огляду методики пісня англійською мовою може розглядатися, з одного боку, 

як зразок звучання  іноземної мови, адекватного відображення особливостей життя, культури 

та побуту народу країни досліджуваної мови. З іншого боку, пісня є носієм культурологічної 

інформації, а тому може формувати духовну культуру учнів, з’єднувати в єдине ціле їхню 

інтелектуальну, почуттєву й поведінкову сфери. 

 

 

Тетяна Стойко (факультет прикладної математики та інформатики) 

Наук. консультант – доц. Біляковська О.О. 

 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ: СУЧАСНІ ВИМІРИ 

 

Розбудова незалежної Української держави неможлива без оновленої національної 

освіти, розробки прогресивних технологій, гуманізації, диференціації та інтеграції навчання, 



науково обґрунтованої системи національно-патріотичного виховання майбутніх громадян 

ХХІ століття. Тому на сучасному етапі становлення правової демократичної держави та 

інтеграції України до загальноєвропейського співтовариства дедалі більшої гостроти набуває 

проблема відтворення в суспільстві духовної, високоморальної особистості – творця 

власного майбутнього, гуманіста, громадянина – патріота України. Адже зміцнити і 

розвинути демократичну правову державу, яка б увійшла повноправним суб’єктом до 

європейської спільноти можуть громадяни, які люблять свій народ, свою Україну, готові 

самовіддано захищати й розбудовувати її, які мають людську гідність, національну 

самосвідомість, гуманістичну моральність, знають свої права і свободи та вміють 

цивілізовано відстояти їх, сприяючи громадянському миру і злагоді у суспільстві. Виховати 

таких можна за умови розвитку національної освіти, в якій система виховання та навчання 

ґрунтується на ідеях української героїчної історії, багатої культури, звичаях народу та 

глибокому знанні рідної мови, поваги до національних символів та основ християнської 

релігії. 

Процес виховання – це система виховних заходів спрямованих на формування всебічно 

і гармонійно розвиненої особистості. Одним із пріоритетних напрямків організації виховної 

роботи в освітніх закладах є активне формування у молодої людини відчуття патріотизму, 

любові до власної Вітчизни та рідного краю. Патріотизм (від гр. patriotes – батьківщина) – 

любов до своєї батьківщини, відданість своєму народу, гордість за свій народ, прагнення 

захистити його надбання, продовжити примноження його загальнолюдських і національних 

морально-духовних цінностей. Як зазначав В. Сухомлинський: «виховання громадянина 

патріотом – це гармонія розуму, думки, ідей, почуттів, духовних поривів, вчинків».  

Патріотизм належить до складних почуттів і має кілька духовних пластів. Перший – 

поверхневий – це любов до свого народу як до своєї великої родини, любов до рідного слова, 

природи. Другий пласт – це усвідомлення розумом свого святого обов’язку захищати 

інтереси Батьківщини. Третій, основний – пласт патріотизму, це коли почуття любові йде від 

самого серця, переплітається з усвідомленням свого патріотичного обов’язку перед народом, 

з думкою про особисту відповідальність за його ідеали, з готовністю служити Батьківщині, 

своєму народові, готовність працювати задля справи, яка вища від особистих інтересів і 

особистого життя. 

Патріотичне виховання покликане виховувати у молодої людини високі моральні 

ідеали, почуття жертовного служіння Батьківщині. Відомо, що основні риси громадянина 

формуються у молодому віці під впливом загальнонародних цінностей, у взаємодії 

особистості з суспільством, яке на кожному етапі репрезентують родина, навчальні заклади 

та різноманітні колективи. Справжній патріот любить Батьківщину, не відвертаючись від неї 



через те, що їй нічим заплатити йому за це і що її народ не досяг рівня культури характерної 

для європейських суспільств. А головне – патріот не обмежується пасивною любов’ю до 

рідного краю, він активно працює для свого народу. Його добробуту, розбудови культури й 

господарства. Він захищає честь своєї держав, примножує її багатства. 

Характерними недоліками стану патріотичного виховання студентів, по-перше, є 

недостатнє використання змісту соціально-гуманітарних дисциплін у навчально-виховному 

процесі; по-друге, ставлення значної частини студентів до цих дисциплін як до другорядних 

у їх фаховій підготовці; по-третє, недостатній зв’язок  позааудиторних виховних заходів із 

навчальним процесом; по-четверте, недостатнє залучення студентів до патріотичної 

діяльності. Водночас не слід забувати про самоосвіту і самовиховання, самовираження 

кожного студента, спрямованих на формування патріотичних рис. 

Головна мета навчально-виховного процесу у вищих освітніх закладах – формувати 

особистість, наділену громадянською відповідальністю, національною самосвідомістю, 

високими духовними цінностями, родинними і патріотичними почуттями; створювати умови 

для розвитку творчо обдарованої молоді, її індивідуальних якостей, набуття за час навчання 

молодою людиною соціального досвіду. Саме тому виховний процес має відбувається через 

інформаційно-просвітницькі виховні години, зустрічі з цікавими людьми, а також через 

залучення студентів у гуртки художньої самодіяльності, клуби за інтересами, спортивні 

гуртки, органи студентського самоуправління. Саме через них розвивається художньо-

естетична культура, формується національна та громадянська свідомість, реалізуються 

творчі можливості студента. 

Пізнаючи свій народ, студенти пізнають самих себе, оцінюють себе як частину народу, 

у них формується почуття обов’язку і відповідальності перед Батьківщиною. Велике 

значення на навчальних заняттях (історії, культурології, української мови, педагогіки та ін.) 

мають героїчні подвиги особистостей, які стали патріотичною гордістю українського народу, 

бо як зазначав В. Сухомлинський «найголовніше, найяскравіше і найміцніше, що на все 

життя западає в серце патріота, що втілює в собі Батьківщину – це люди». Важливим є 

висвітлення правдивої історії українського народу, повернення до культурних надбань, 

відкриття наново призабутих пам’яток нашої спадщини, повернення імен видатних 

українських вчених, художників, композиторів, видатних політиків, а також утвердження 

значимості рідної мови. К. Ушинський наголошував, що мова – найважливіший, 

найбагатший і найміцніший зв’язок, що зв’язує віджилі, живущі і майбутні покоління народу 

в одне велике, історично живе ціле. Коли зникає народна мова, – народу немає більше 

[Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: в 2 т. – К: Рад. школа, 1983. – Т. 1. – С. 123]. 

Рідна мова – кров національної культури, її титульна сторінка. Кожній людині незалежно від 



її волі властива схильність до своєї рідної мови. Чужа мова рідною не стане [Вишневський О. 

І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих 

начальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003, с. 460].  

Отже, національно-патріотичне виховання у ВНЗ повинно бути спрямовано на 

формування: наукових знань, які розкривають основи національно-патріотичного виховання 

студентської молоді; любові до своєї Батьківщини, свого народу; гордості за героїчну 

історію своєї Вітчизни; шанобливого ставлення до історичного минулого українського 

народу, його мови, традицій, звичаїв та обрядів; прагнення до підвищення добробуту та 

авторитету свого народу, держави; вироблення активної життєвої позиції; взаєморозуміння 

та поваги до інших націй і народів. 

 

 

Ольга Сус (механіко-математичний факультет) 

Наук. консультант – доц. Мищишин І. Я. 

 

МОТИВАЦІЯ МІГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ 

 

Освітня міграція є невід’ємною складовою процесу інтеграції освіти, науки та 

виробництва, спільного використання потенціалу освітніх, наукових та виробничих 

організацій у взаємних інтересах. У першу чергу, в областях підготовки фахівців, 

підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, а також проведення спільних наукових 

досліджень, впровадження наукових розробок та інше. Необхідними умовами освітньої 

міграції є: спроможність до освітньої діяльності, бажання та можливість її здійснювати; 

наявність відповідних навчальних закладів в країні (регіоні); перевага впливу чинників 

освітньої міграції над бажанням залишитися в країні (регіоні) проживання. 

Специфічною особливістю освітньої міграції є її найменш шкідливий характер на 

відміну від інших видів міграції. Бажаність освітньої міграції обумовлена доходами не тільки 

для освітньої галузі (або окремого ВНЗ), а й для економіки країни (регіону), що надає освітні 

послуги, в цілому. Крім того, споживачі освітніх послуг є потенційною робочою силою 

відповідної кваліфікації. 

В структурі загальних міграційних потоків освітня міграція обумовлена задоволенням 

соціальної потреби в отримані освіти та підвищенні рівня кваліфікації.  

За своєю сутністю, освітня міграція передбачає тимчасове перебування на території 

розташування закладу освіти з подальшим поверненням мігранта до колишнього місця 

проживання. Вона з одного боку (з огляду територій прибуття-вибуття) може розглядатися 



як сукупність переміщень освітніх мігрантів, а з другого боку (з позиції освітнього мігранта) 

– як сукупність переміщень для досягнення мети міграції. Освітні міграційні потоки за 

географічною ознакою можна поділити на внутрішні та міжнародні. Внутрішні освітні 

міграції спрямовані до міст та регіонів з розвиненою мережею навчальних закладів і 

поділяються на міжрегіональні та внутрішньорегіональні переміщення. Зовнішня освітня 

міграція може розглядатися як міжнародна (переміщення до навчального закладу іншої 

країни) та макрорегіональна (переміщення до навчального закладу з іншою освітньою 

системою). Розглянемо класифікацію освітньої міграції: 

Значна частина вищих навчальних закладів України на сьогоднішній день активно 

займається освітньою міграцією студентів. Розглянемо для прикладу, Львівський 

національний університет ім. Івана Франка. Він бере участь у багатьох міжнародних освітніх 

програмах і фондах: ДААД (Німеччина), Фулбрайт (США). Копернікус (Країни ЄС), Сабіт 

(США), АКСЕЛС (США), АЙРЕКС (США), ІКФ (Австрія), Фонд Гумбольта (Німеччина), 

Міжнародна програма Сороса (США), ІНТАС, Е.С.МАСКІ, Консорціум Американських 

Коледжів, Фонд Форда, Фонд розвитку демократії. 

Університет має підписано 98 угод з навчальними закладами та установами більш як 

20 країн світу.  

Співробітники та студенти Університету беруть активну участь у міжнародних 

конференціях, симпозіумах, конгресах, здобувають гранти INTAS, ДААД та стипендії, 

проходять стажування і навчання за кордоном, приймають участь у різноманітних 

міжнародних проектах: Темпус-Тасіс, ”Балтійські університети”, Еразмус-Мундус, 

Copernikus тощо. 

Студенти Університету отримують стипендії Уряду США на навчання в 

американських університетах та коледжах, беруть участь у літніх школах вищих навчальних 

закладів США, Німеччини, Австрії, Швеції, Польщі, Чехії, Хорватії, Великої Британії, 

Франції, Канади, працюють в літніх учнівських таборах в США за програмою міжнародного 

студентського обміну. 

Випускники Львівського національного університету імені Івана Франка 

продовжують навчання у вищих навчальних закладах США, Польщі, Німеччини, Австрії, 

Великої Британії, Франції. 

Університет приймає щорічно понад 700 фахівців з різних країн світу, які прибувають 

на стажування, наукову роботу, читання лекцій, для участі в конференціях та роботи в 

бібліотеках і архівах Львова. На факультетах Університету навчається 61 іноземний 

громадянин з Польщі, Румунії, Австралії, США та ін. В Університеті працюють іноземні 

фахівці з Великої Британії, Канади, Швеції, Німеччини, Кореї, Франції, Австрії, Хорватії, 



Білорусі, які читають лекції для студентів факультетів іноземних мов, міжнародних відносин 

та філологічного факультету. 

Освітня міграція має значну кількість позитивних рис, хоча простежуються й певні 

недоліки. Наведемо короткий опис проблем, що характерні для освітньої міграції у вигляді 

таблиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим не менше освітня міграція є кроком в майбутнє для студентів, випускників ВНЗ 

України, а також для їх працівників. Вона дає можливість іноземним фахівцям проходити в 

Університеті стажування, здійснювати спільні наукові дослідження із нашими вченими, 

брати участь у конференціях, працювати над підготовкою і виданням спільних монографій та 

підручників. Завдяки міжнародній діяльності розширюється кругозір студентів університету, 

значний досвід отримують його працівники. 

Здійснене нами науково-педагогічне дослідження виявило, що студентство 

зацікавлене як в освітній, так і в трудові міграції. Більшість студентів мігрують за кордон 

після закінчення ВНЗ, а деякі з них - під час навчання. Міграційні настрої серед студентства 

представлено в діаграмі. 



 

 

Аналіз переваги та недоліки трудової міграції студентів та працівників ВНЗ для самої 

держави встановив наступне: 

Переваги Недоліки 
1. Можливість отримання нового досвіду 
роботи. 

1. Втрата частини висококваліфікованих 
працівників. 

2. Підвищення кваліфікації працівників (за 
умови повернення в Україну). 

2. Гальмування розвитку НТП в країні (за 
рахунок активної міграції науковців). 

3. Підвищення рівня знання іноземних мов в 
країні. 

3. Зниження рівня патріотизму в країні. 

4. Зниження рівня безробіття за рахунок 
працевлаштування працівників за кордоном. 

 

 
Отож, освітня міграція дає можливість здобувати цінний досвід і знання, збагачувати 

світогляд, сприяти всебічному розвитку сучасної молоді. Водночас держава повинна 

створювати усі необхідні передумови аби запобігти втраті інтелектуальної еліти та сприяти 

розвитку вітчизняної освіти та науки.  

 

 

Марина Тищук (історичний факультет) 

Наук. консультант – к.п.н. Крива М.В. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ ІЗ ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ (НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ) 

 

Актуальність проблеми організації інклюзивного навчання пов’язана, насамперед, з 

тим, що неухильно зростає кількість дітей з особливими потребами – дітей, які потребують 



корекції фізичного та (або) розумового розвитку, що становить 12% від загальної кількості 

дітей у країні. За результатами досліджень підтверджено, що інклюзивний підхід до 

навчання має переваги із соціальних, академічних і навіть фінансових відношень стосовно 

шкільної системи освіти. 

Ми ставили за мету охарактеризувати особливості інклюзивної освіти, розглянути 

основні аспекти роботи вчителя-історика в інклюзивному класі.  

У психолого-педагогічній літературі поняття «інклюзія» розглядають як процес 

реального включення інвалідів у активне суспільне життя, що передбачає належність дітей 

до певного співтовариства, суспільства (групи друзів, школи, місця проживання). Згідно 

концепції розвитку інклюзивної освіти інклюзивне навчання – це комплексний процес 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами 

шляхом організації їхнього навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі 

застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. 

У загальноосвітніх навчальних закладах створюються інклюзивні класи, у яких 

відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» має бути не більше ніж 20 

учнів, в тому числі не більше трьох дітей з особливими потребами в залежності від ступеня 

ураження. Організацію роботи інклюзивного класу регулюють відповідні документи, а саме: 

інструктивно-методичний листи Міністерства освіти і науки України «Про організацію 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про організацію 

психологічного супроводу», «Про включення посади асистента вчителя» тощо. 

Важливим аспектом у роботі вчителя історії в інклюзивному класі є планування 

навчально-виховної діяльності учнів, розподіл ресурсів для досягнення запланованої мети, 

формулювання очікуваного результату. Перед початком планування вчителю необхідно 

провести підготовчу роботу.  

Розроблення детального плану навчання з історії слід починати з вивчення вимог 

Державного стандарту повної загальної середньої освіти. Процес планування навчально-

пізнавальної діяльності учнів вчителем складається з чотирьох рівнів: закладену в 

документах концептуальну систему понять і вимог для навчального предмета «Історія», які 

при перенесенні на практику навчання трансформуються в широкі навчальні цілі, придатні 

для всіх учнів інклюзивного класу; визначення стартових рівнів успішності; встановлення 

очікуваних результатів навчання; планування уроків за методом диференційованого 

навчання, що дає змогу враховувати різноманітні потреби й здібності окремих учнів (деяким 

учням можуть бути потрібні адаптації чи модифікації навчального плану , та підкріплення 

їхніх знань. 



Для вивчення історії важливим є розвиток усного мовлення, розуміння, аналіз та 

запам’ятовування прочитаної інформації. Наведемо приклади педагогічної взаємодії із 

учнями, які мають різні порушення, на уроках історії. Для дітей із затримкою психічного 

розвитку слід створювати низку послідовних навчальних завдань з набуття досвіду із 

поступовим зростанням їхньої складності відповідно до опанування потрібних навичок. Крім 

того, для таких учнів потрібно забезпечувати систематичні, функціональні навчальні 

досвіди, які також сприяють розширенню їхнього світобачення. Для того, щоб допомогти 

дітям з труднощами спілкування навчитись усно виражати свої думки, варто застосовувати 

такі форми роботи, які спонукають їх до розмови одне з одним та з їхніми ровесниками. 

Особливості процесу навчання дітей з вадами інтелекту під час вивчення історії: повільність 

процесу навчання, простіший виклад матеріалу, повторюваність у навчанні, поглиблений 

індивідуальний та диференційований підходи, предметно-наочний та практичний характер 

навчання, опора на більш розвинені здібності дитини і подолання загальної недостатності її 

інтелектуальної сфери, спеціальна організація навчальної діяльності учнів, зокрема розвиток 

стимулів до навчання та пізнавальних інтересів. 

На нашу думку, учнів з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх 

психофізичних можливостей варто залучати до позаурочної роботи з історії відповідно до 

їхніх інтересів, нахилів, здібностей, з урахуванням їх побажань, віку, психофізичних 

особливостей та стану здоров’я. Їх можна залучати до масових (тематичні вечори, вечори-

пам'яті, зустрічі з видатними діячами), групових (виховні години, історичні гуртки), 

індивідуальних (нумізматика, колекціонування) форм виховної роботи. 

Отже, працюючи в диверсифікованому учнівському середовищі, учитель покликаний 

застосовувати гнучкі й творчі підходи до викладання, планувати й проводити уроки так, щоб 

вони були насиченими й багатогранними, давали змогу варіювати різні форми та методи для 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, тобто створити сприятливе середовище 

для розкриття потенціалу кожної дитини.  

 

Катерина Турчина (філософський факультет, спец. “психологія”) 

Наук. консультант – доц. Караманов О. В. 

 

ПОМИЛКИ ОЦІНЮВАННЯ У НАВЧАННІ ТА СТАВЛЕННЯ ДО НИХ УЧНІВ У 

КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОЇ САМООЦІНКИ 

 

Питання об'єктивності будь-яких критеріїв завжди гостро стояло в різних галузях 

науки. Діяльність людини завжди передбачає її оцінку, і в деяких випадках оцінка прагне до 



максимальної відповідності об'єктивній реальності, оскільки від цього залежать наслідки і 

надійність результатів праці. Валідність критеріїв оцінювання в освіті в наш час стоїть під 

гострим питанням. З одного боку, дванадцятибальна система дає велику можливість 

диференціації знань учня, але це, у свою чергу ускладнює визначення узагальненого 

показника знань. З іншого боку, система оцінювання у тестовому вигляді, яка також не 

завжди може об’єктивно показати хід міркувань учня під час розв’язку завдання, і в 

результаті недостатньо об’єктивно його оцінити, хоча і економить дуже багато часу. 

Який спосіб перевірки знань краще: тестовий чи розгорнуті відповіді? На це питання 

немає однозначної відповіді. Але об’єктивність оцінки успішності в даному випадку грає не 

менш важливу роль, ніж об’єктивність оцінки надійності кріплень автомобільного мосту. 

Звісно, одна справа – перевірка контрольної у школі чи в університеті, а інша – складної 

інженерної споруди. Але так чи інакше вчителі мають розуміти, що в їх руках – дуже ніжний 

матеріал, і один невірний рух може спотворити всю композицію майбутньої особистості. 

При оцінюванні учнівських і студентських робіт помилкові відповіді часто просто не 

зараховують. Я вважаю це несправедливим, тому хотілося б зупинитися все-таки на 

розумінні вчителем помилок, та їх оцінювання. Помилка – це не просто порушення норми, як 

її розуміє більшість людей. Це анорматив, що виникає в результаті невмотивованого 

порушення норми, внаслідок особливостей мислення людини [Бондаренко Т.Г. До проблеми 

феномена помилки // Вісник Черкас. ун-ту. Сер., Педагогічні науки. – Черкаси, 2001. – Вип. 

23. – С. 10 – 13]. Зиґмунд Фройд, батько психоаналізу, говорив, що у помилках часто 

розкриваються справжні наміри, бажання і цінності людини. Тобто, заперечуючи традиційні 

уявлення, можна сказати, що кожна помилка несе долю істини. Переглядаючи літературу, я 

помітила що помилки вивчаються в основному філологами і журналістами, є навіть окрема 

наука едитологія, яка вивчає помилки при написанні і редагуванні текстів. Також поняття 

помилки або хиби вивчається логікою і філософією. Але майже немає досліджень помилок в 

галузях психології і педагогіки, і це, мабуть, можна пояснити загальним людським страхом 

перед помилками. 

Наявні дослідження, розкривають сутність помилок через їх класифікацію. До 

прикладу, Дана Толлінгерова [Толлингерова Д. Опережающее управление учебной 

деятельности: автореф. дисс. д-ра. психол. наук. / Дана Толлингерова. – М., 1981. – 35 с.] 

виокремила наступні типи помилок, які можуть виникати у роботі із аудиторією: 

1. Величезна помилка – та, якої припускається більшість. 

2. Одинична помилка – зустрічається лише в окремих індивідів. Автор типології 

зауважує на тому, що якщо одинична помилка трапляється через неправильну навчальну 



діяльність учня або студента, то величезна має за основу помилкову методичну діяльність 

викладача. 

3. Припустима помилка – не стосується предмета засвоєння, а тільки супроводжує 

його хід. Д. Толінгерова переконана, що не варто фіксувати надмірну увагу на таких 

помилках і з часом вони щезнуть самі.  

4. Неприпустима – така  помилка є симптомом неправильного розуміння цілей та 

предмета дій при роботі з навчальним матеріалом. Вона може свідчити про недостатню 

повноту засвоєння матеріалу. 

5. Необхідна помилка – законно витікає з логіки навчальної дії. 

6. Випадкова – характеризується невисокою вірогідністю виникнення. 

7. Розумна – трапляється  внаслідок пошукової інтелектуальної діяльності, роботи 

творчих процесів мислення. Така помилка несе більше користі, ніж безпомилкова дія. 

Щоб визначити сутність помилок, що допускаються учнями, необхідно простежити 

хід міркувань, з’ясувати, що призводить до такого помилкового розв’язання, встановити 

етап, на якому зароджуються помилки, оскільки у більшості випадків кожне неправильне 

судження – це результат якогось ходу учнівської думки, якоїсь «своєї» логіки міркування 

[Благодир Л. Робота над помилками як одна із форм подолання прогалин у знаннях і вміннях 

учнів// Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2009. – Вип. 30]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що неправильна відповідь не завжди означає 

незнання учня. Вчитель лише має мати достатньо гнучкий аналітичний розум, аби побачити 

хід міркувань учня, і зрозуміти що саме повпливало на такий результат. Виявляється, що 

помилку можна і варто оцінювати. Чому можна, було описано вище, а чому варто, буде 

описано далі. Варто також ще додати, що вчитель має працювати не лише з помилками 

учнів, але і з власними помилками у викладі матеріалу, підборі методів навчання тощо. 

Чому варто оцінювати помилки? Для декого це питання може здатись дивним, для 

когось іншого, – це вже очевидна річ. Але якщо вище ми міркували про оцінювання помилки 

з боку помилки, тепер же поміркуємо про неї з боку учня. Що відчуває учень, твір з 

української мови якого був незадовільно оцінений вчителем, бо вчитель не зрозумів його 

змісту, і на його думку, він не відповідає темі? Або, що відчуває учень, який розв’язав задачу 

іншим методом, а вчитель, не оцінивши його новаторства, поставив двійку?  

Правда життя така, що вчителям деколи не вистачає сил, часу і вміння визначати, 

завдяки чому учень робить певні помилки. І це зрозуміло, тому що перевіряти по 30 робіт з 

3-5 класів важко, і в кожній розбирати сутність помилки – означає вбивати свій час і своє 

здоров’я. У даному випадку вчителеві варто розбиратись лише з нетиповими помилками: 

одиничними, величезними, розумними і неприпустимими. Визначивши рід такої помилки, 



вчитель вже матиме чітку відповідь на питання, як її оцінювати і чи оцінювати взагалі. З 

часом, молодий вчитель “наб’є руку” і зможе легко визначати тип помилки, а оцінювання 

помилок може відбуватись і для всього класу. 

Такий підхід дозволяє робити аналіз помилок, де вчитель буде виражати своє 

розуміння причин, покладених в основі їх виникнення, а учні бачитимуть, що їх помилки – 

це не просто причина для зниження оцінки, а й важливий показник їх знань. Це допоможе 

школярам уникнути негативного ставлення до помилок, а самооцінка не буде залежати від 

оцінки.  

Особливо важливе формування позитивного ставлення до помилок у 5-6 класах, коли 

дитина приходить у старшу школу з певною самооцінкою та починає відповідно реагувати 

на помилки. Діти з заниженою самооцінкою бояться робити помилки, намагаються списати, 

схитрувати, аби уникнути помилки. Так, вони навіть не намагаються щось вчити самостійно, 

довести свої знання, а лише уникають невдачі. Діти з адекватною самооцінкою виявляють 

активнішу позицію щодо роботи над помилками, намагаються їх виправити з допомогою 

вчителя\батьків\однокласників, або й самостійно. Учні із завищеною самооцінкою схильні не 

визнавати своїх помилок, і часто вступають у конфлікти із вчителем, доводячи свою правоту, 

навіть якщо для цього не мають об’єктивних аргументів. 

Виходячи із певної позиції, яку займає учень щодо помилок, він матиме відповідні 

особистісні особливості. На жаль, результатів таких досліджень ще не має у вільному 

доступі, та маю сміливість висунути наступні гіпотетичні портрети учнів в залежності від 

ставлення до помилок. 

Перший тип ставлення до помилок, який можна виділити – меланхолійно-пасивний. 

Даний тип означає таку поведінку учня, при якій помилка вважається чимось фатальним і 

невиправним. Він не намагається дізнатись причину помилки, на якому етапі його 

міркування пішли хибним шляхом. Він прагне обдурити вчителя і самого себе, пасивно 

списавши відповідь, чи прикинувшись, що не зробив домашнє завдання. До характеристик 

даного типу можна також віднести сприйняття помилки невідривно від власної особистості, 

тобто допускаючи помилку, такий учень не приписує її до нестачі знань, чи неправильному 

вибору метода розв’язання навчальної задачі. Він починає списувати все на власну 

інтелектуальну неповноцінність, негативні особистісні якості («я нездара», «я ледащо»). 

Особистість такого учня відзначатиметься скутістю, невпевненістю в собі, низькою 

самооцінкою, негативним сприйняттям себе та ситуації в школі, вдома, високим рівнем 

тривожності (як загальної, так і ситуативної). 

Другий тип ставлення до помилок – активний. Він означає активну поведінку учня 

щодо визначення причин помилки, пошук альтернативного рішення проблеми, сміливість 



визнати, що його міркування привели до хибного результату. Такий учень може звертатись 

за допомогою до вчителя, як до авторитета, батьків чи інших однокласників, але не задля 

того, аби просто дізнатись готовий варіант, а для того, аби доповнити власні прогалини в 

знаннях, з метою знаходження спільного рішення. Для вчителя у стосунку з таким учнем 

важливо заохочувати його самостійність у вирішенні проблеми, підштовхувати його до 

правильного вирішення проблеми, але у жодному разі не направляти суворо. Також, 

можливо, варто надавати таким учням можливість пояснювати матеріал своїм 

однокласникам, адже знаходження і виправлення власних помилок означає високий рівень 

компетентності учня, а також це підвищуватиме його самооцінку, оскільки авторитетний 

вчитель визнав його фактично рівним собі. Такі учні, на мою думку, характеризуються 

позитивним сприйняттям себе й оточення, високою або низькою, але адекватною 

самооцінкою, впевненістю у собі і у власних діях, невисоким рівнем тривожності. 

Третій тип ставлення учня до помилки – зверхньо-пасивний. Такі учні не можуть 

змиритися з помилкою, не визнають її, і також, як і в першому типі, намагаються схитрувати. 

Але, якщо помилку все ж виявили, вони будуть намагатися сперечатися із вчителем, можуть 

вдаватись до істерик, вербальної агресії. Помилку вони також сприйматимуть невідривно від 

власної особистості, але не ідентифікуватимуть її зі своїми якостями, а навпаки, відкидати як 

щось, що не може бути їм притаманне ні в якому разі. Такі учні характеризуватимуться 

істеричністю, демонстративністю, високою агресією на фоні високої тривожності, 

самолюбством, спрямованістю на конкуренцію і боротьбу. 

Підсумовуючи свої рефлексії на дану тему, хочеться сказати, що в даному питанні не 

варто захищати ні вчителів, ні учнів. У цій статті я намагалась захистити право помилки на 

те, щоб бути врахованою при оцінюванні не як мінусом біля номеру завдання, а як маячком, 

який свідчить про особливості ходу міркувань учня, що можуть визначатись як його 

особистісними факторами, так і факторами особистості і педагогічних вмінь вчителя. 

Об’єктивність оцінювання вчителем робіт учня маж значний вплив на його 

особистість, а саме на самооцінку, особливо до початку підліткового віку. До цього періоду 

самооцінка учня тісно пов’язана з його навчальною успішністю, і певним чином такий 

зв’язок прослідковується в перший рік після переходу до старшої школи. Педагогу важливо 

зробити так, аби оцінка учня завжди відповідала його дійсному рівню знань, адже заниження 

чи завищення оцінок призводить до формування відповідної самооцінки. 

З переходом у старшу школу в учнів з’являється нове завдання: сформувати навички 

самоконтролю, а в педагогів – виховати в учнів активну позицію щодо помилок. Навички 

самоконтролю допоможуть учням віднаходити причини помилок, і на якому етапі вирішення 

задачі міркування пішли невірним шляхом. Активна позиція у вирішенні помилок 



означатиме відсутність страху перед помилкою, впевненість учня у своїх знаннях і 

можливості вирішення проблемної ситуації альтернативним варіантом. 

Не кожна помилка учня має піддаватись глибокому аналізу і поясненню. Але після 

чергового контролю знань варто проводити роботу по двох напрямках: визначати і 

опрацьовувати типові для класу помилки, а також розбирати нетипові випадки. Таким 

чином, учні бачитимуть варіативність можливостей виникнення однотипної помилки, а 

також навчатимуться знаходити альтернативні виходи з проблемних ситуацій. 

Помилка – це багатогранний, складний і малодосліджений феномен як для психології, 

так і для педагогіки. Потрібно мати достатньо сміливості, аби не відкидати помилку, як те, 

чого не повинно бути, а сприймати її як життєву даність, яка веде до вірного шляху в 

осягненні істини. 

 

 

Аліна Фатєєва (філософський факультет, спеціальність “культурологія”) 

Наук. консультант – доц. Заячук Ю. Д. 

 

ВЗАЄМОДІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ:  

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ 

 

Питання взаємозв’язку культури, освіти, людини і суспільства, які постали перед 

викликом сучасного ритму життя, а також складних соціокультурних процесів, таких як 

глобалізація, вестернізація, розмивання меж національних культур та втрата ідентичностей, 

сьогодні є особливо актуальними, відтак, постає проблема необхідності переосмислення 

стану культури, рівня її розвитку, значення культурології як науки про культуру, освіти і 

педагогіки, статусу людини як суб’єкта та носія культури, й аналіз суспільства, в контексті 

якого відбувається ця взаємодія. 

Сьогодення ставить людині чіткі вимоги: сприяти освоєнню культури широкими 

верствами населення, переосмислити значення та усвідомити необхідність зближення 

культурології та педагогіки, сприяти інкультурації та соціалізації людини тощо. 

Вирішенню цих питань сприятиме усвідомлення нерозривного зв’язку між 

педагогікою і культурологією як науками гуманітарного спрямування, які, незважаючи на 

свою відмінність та різні сфери наукової проблематики, все ж мають спільні елементи, 

об’єкти та функції, а небажання визнавати зв’язок між цими, на перший погляд, різними 

науками, вивчення їх як відокремлених, а часом, навіть полярних явищ і відкидання спільних 



елементів та зв’язків між ними, спричинить лише негативні явища для науки та культури в 

цілому.  

Відтак, ми вбачаємо серйозну необхідність в розробці та застосуванні комплексного 

підходу до розгляду взаємовідносин культурології і педагогіки  в рамках соціуму. Для 

з’ясування того, як ці дві науки взаємодіють в соціокультурному плані, ми вважаємо 

доцільним застосувати схему 1. 

 

 Схема 1.   

 

Кожен елемент цієї схеми, а це педагогіка, культурологія, людина та суспільство, є 

однаковою мірою важливим для забезпечення ефективного функціонування суспільства. 

Культурологія – це інтегративна область знання, народжена потребами сучасної епохи 

на межі культурфілософії, культурпсихології, культурної та соціальної антропології, 

етнології, соціальної культури, історії і телеології культури. Термін «культурологія» 

датується 1913 р., коли його вперше вжив  і ввів у науковий обіг В. Освальд для опису 

культури як специфічного явища, притаманного лише людині. Через 40 років Л. Вайт в книзі 

«Наука про культуру»  та «Еволюція культури» вжив поняття «культурологія» в значенні 

синоніма до поняття «наука про культуру». 

Оскільки культура – це форма соціального буття і спосіб трансляції соціального 

досвіду, то вона апріорно включає педагогічний аспект. 

Педагогіка – це наука про виховання, освіту, розвиток, навчання і формування 

особистості. 

Щодо взаємозв’язку освіти і культури – то, зазначимо, що це дві сторони єдиного 

процесу антропо- і соціогенезу, адже гармонійний взаємозв’язок освіти і культури забезпечує 



вироблення, продукування, тиражування, трансляцію, засвоєння і використання знань і 

цінностей. 

Вивчення взаємозв’язку педагогіки і культурології, відтак культури і освіти, вимагає 

цілісного системного підходу до людини, розуміння її як носія культури, усвідомлення 

взаємозв’язку між культурою особистості, субкультурами, національними культурами, і 

власне світовою культурою. 

Тому, як справедливо зазначила С. Остроумова, необхідно не лише навчити студента 

певного рівня знань, вмінь і навичок, виникає інша мета навчального процесу – забезпечити 

цілісний розвиток особистості студента, вплинути на розвиток його творчого потенціалу. 

Для цього, на нашу думку, необхідно побудувати такий курс освіти, в основі якого 

лежить визнання активної творчої природи людини, що сприятиме підвищенню рівня знань, 

вмінню швидко адаптуватися, не боятися новизни, максимально використовувати свій 

творчий потенціал, приймати нестандартні рішення. 

Становлення індивіда як особистості, перш за все, пов’язане з освоєнням цінностей і 

норм культури. Включення людини в світ культури здійснюється за допомогою системи 

соціалізації, виховання, освіти та навчання, внаслідок чого відбувається формування 

культури особистості. 

Педагогіка в системі культурологічного знання є певною науковою основою 

організації процесу становлення особистості, адже становлення особистого розвитку 

індивіда, оволодіння знаннями про культуру, певні цінності, опирається перш за все, на 

освоєння педагогічних знань.  

 

Схема 2. 

 

Українське суспільство має величезний потенціал культури, але необхідно подолати 

нерозвиненість соціальних механізмів залучення широких верств населення у світ культури, 

розробити відповідні ціннісні орієнтації суспільства, саме так ми зможемо подолати 



негативні соціокультурні явища, що і є метою прикладної культурології, яка в даному 

випадку, опирається на педагогіку як на потужний засіб впливу на людину. 

В науці існує достатньо тривала традиція дослідження проблем взаємозв’язку та 

об’єднання культури і освіти, і, відповідно, було сформульовано культурологічний підхід до 

освіти, в межах якого сформувалося два нових наукових напрямки – педагогічна 

культурологія та культурологія освіти. 

Культурологія освіти обґрунтовує з позицій культурології і філософії природу освіти, 

розвиток і саморозвиток особистості. Її предметом є система освіти як один з інститутів 

відтворення культури. 

Педагогічна культурологія є областю гуманітарного знання, яка вивчає загальні 

закономірності педагогічного процесу, спрямована на отримання систематизованих знань 

про форми і методи трансляції соціального досвіду, і розробляє варіанти практичної 

організації культурно-освітньої практики. 

Необхідно активно застосовувати культурологічний підхід в закладах культури, в 

позакласних заходах, для забезпечення активного і продуктивного освітнього процесу у 

школі, у вищих навчальних закладах. В кожному окремому випадку культурологічний підхід 

вимагає використання певних методів, однак незмінним залишається принцип цілісного 

сприйняття культури. Вже сама можливість культурологічного підходу до вирішення 

проблем педагогічного спрямування, свідчить не лише про невичерпні можливості 

культурологічного підходу, педагогічної культурології та культурології освіти, а й є 

яскравим доказом значного потенціалу зближення та взаємодії культурології та педагогіки 

для вирішення актуальних питань соціокультурного характеру. 

 

 

Оксана Фесюк (факультет культури і мистецтв) 

Наук. консультант – доц. Яремчук Н.Я. 

 

ФЛЕШМОБ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ 

 

Дозвілля – це діяльність, окреслена певним періодом часу, яка спрямована на 

розвиток творчих здібностей, підвищення культурного рівня, на естетичне, моральне, 

фізичне удосконалення людини. Потенціал дозвілля надає великі можливості для 

формування позитивних особистісних якостей молодої людини і внутрішніх механізмів 

саморегуляції особистості. Молодь, в організації дозвіллєвої діяльності, дуже швидко реагує 

на виклики суспільства і часу, передаючи це у різних формах із відповідним змістом. 



Сучасний суспільно-культурний прогрес «підштовхує» до нових форм організації дозвілля   

спрямованих на розвиток соціальної активності та творчого потенціалу особистості. Саме 

таким є флешмоб, який надає молоді певну свободу, розкутість в діях, волевиявлення 

власного світу, креативність у вираженні; є емоційно насиченим і ненав’язливим. 

Флешмоб – (англ. flash - спалах та mob – натовп; «спалахуючий натовп») – це 

заздалегідь спланована масова акція, зазвичай організована через Інтернет або інші сучасні 

засоби комунікації, у якій велика кількість людей оперативно збирається у громадському 

місці, і впродовж декількох хвилин виконують заздалегідь узгоджені дії (сценарій), а потім 

швидко розходяться. 

Явище флешмобу з’явилося після того, як у жовтні 2002 року вийшла друком книга 

соціолога Говарда Рейнгольда «Розумний натовп: наступна соціальна революція», у якій 

автор пророкував, що люди будуть використовувати нові комунікаційні технології для 

самоорганізації. Ідея флешмобу відображала протистояння індустрії, масовому мистецтву і 

буденному життю великого міста. У червні 2003 Роб Зазуета з Сан-Франциско, створив сайт 

flocksmart.com, на якому перші мобери стали домовлятися про збори, а перший флешмоб 

пройшов 17 червня 2003 р., в Нью-Йорку, США.  

Поширення флешмобу у різних напрямах дозвіллєвої діяльності забезпечило 

встановлення вихідних теоретичних положень щодо організації, проведення та різновидів 

таких акцій. Зокрема, вихідні ідеї та правила поведінки учасників базуються на дотримання 

ними певних зобов’язань: 

- заборона учасникам акції збиратися і привертати увагу до її початку, усі одночасно 

розпочинають і закінчують. Після акції потрібно миттєво зникати з місця дії в різні сторони, 

і робити вигляд нібито нічого не було. Забезпечити атмосферу спонтанного дійства; 

- чітке дотримання сценарію учасниками; 

- дії учасників не повинні викликати агресивної реакції. Не порушувати законів і 

моральних засад, не представляти ніяких політичних поглядів. «Флешмоб поза релігією, поза 

політикою, поза економікою». 

Загальні підходи у створенні флешмобу повинні відповідати наступним принципам: 

1) масовість акції, розрахованої на велику кількість людей не знайомих між собою; 

2) відповідність мети заходу актуальним питанням суспільного життя; 

3) привертання уваги до певної ідеї через абсурдність та «дивакуватість» перебігу самого 

заходу, його сюжетної лінії, образів, способів виконання.   

Спроба класифікувати різновиди флешмобу (хоча поділ цей дуже умовний) отримала 

результат. Види флешмобу (за змістом): театралізовані; інтерактивно- ігрові; інтелектуально-

пізнавальні; художньо-прикладні; проекти (дослідження). Види флешмобу (за способом 



проведення): X-mob (eXperimental-mob), L-mob (long-mob), Fun-mob, Smart-mob, Аrt-mob, 

Date-моб тощо. Розглянемо деякі з них. 

X-mob (eXperimental mob) - це акції флешмоба, в яких учасники намагаються 

змоделювати тонкий, деколи ледве вловимий, соціокомунікативний простір, в якому на 

першому місці переживання самих учасників. Немає завдання справити враження на 

зовнішнього глядача. Дії учасників настільки наближені до повсякденності, що їх образ 

починає «мерехтіти». Стає незрозумілим, чи бачиш ти дії, що виконуються за сценарієм, або 

це всього лише дії звичайного перехожого, що випадково повторив те, що написано в 

сценарії. 

L-mob (long-mob) - у цих мобах сценарій реалізується учасниками впродовж тривалого 

часу. Місце його проведення може бути також розпорошеним у просторі міста. Найбільше 

цей тип флешмобів нагадує певні «ритуали» або «правила поведінки» і наближається до 

вибудовування нових соціальних порядків, прагне перепрограмувати щоденний 

загальноприйнятий розпорядок життя.  

Цікавим було опитування учасників флешмобу (студентів факультету культури і 

мистецтв) на питання мети участі у таких акціях. Відповіді були різноманітні: взяти участь у 

спільній справі; емоційне розвантаження; розвага; самоствердження; відчути себе звільненим 

від стереотипів поведінки. 

Сьогодні важко уявити школярів (студентів), які слухняно і пасивно сприймають 

пізнавальні та виховні істини наставника (навіть наймудрішого та авторитетного). У пошуку 

й інтерпретації знань учні прагнуть самостійності, а головне - творчості! Тож інформаційна 

доба спонукає вчителя до інновацій у педагогічній діяльності. Поява такого явища, як 

флешмоб вимагає замислитися над причинами його популярності та впливом на особистість 

учня як форми виховної роботи.  

 

 

Вікторія Фургало (філософський факультет, спеціальність “культурологія”) 

Наук. консультант – доц. Заячук Ю. Д. 

 

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ:  

ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Людство з руйнівною силою втручається у світ природи, видозмінюючи та знищуючи 

елементи екосистеми Землі. Стрімкі темпи науково-технічного прогресу, розширення 

горизонтів раціональних можливостей людства відкривають нові способи експлуатації 



природи, виснажуючи її обмежені ресурси. Актуальність нашого дослідження полягає в 

осмисленні складних стосунків між людиною та природою, які в сучасну епоху початку ХХІ 

століття перебувають у кризовому становищі.  

Низка науковців вважають, що погане ставлення до природи зумовлено культурно-

світоглядним занепадом, тому важливо дослідити стан екологічної свідомості та екологічної 

культури суспільства. До науковців, що займалися подібною проблематикою, можемо 

віднести українських дослідників А. Льовочкіна, В. Борейка, І. Олександрова, Г. Тарана, В. 

Вернадського, М. Кисельова та ін. 

Мета нашого дослідження: виявити стан екологічної свідомості та екологічної 

культури учнів та визначити відповідні виховні екофілійні методики щодо підвищення їх 

екологічної свідомості. 

Екологічна свідомість – це система уявлень про природу, здатність до адекватного 

розуміння зв’язку людини і природи, використання екологічних знань у всіх сферах 

діяльності та основна складова екологічної культури людини.  

Для виявлення фактичного рівня екосвідомості та культури нами було обрано такий 

метод наукового дослідження, як анкетування. Ми охопили 34 респондентів, учнів 8-го 

класу, 14–15-річного віку.  

За результатами означеного дослідження, ми можемо стверджувати, що учні великою 

мірою відзначають естетичну цінність природи, вона слугує для них джерелом натхнення та 

естетичного збагачення. До прикладу, 82 % учнів присвячували твори свого мистецтва 

природі, 97 % респондентів полюбляють прогулянки на природі і звертають увагу на явища, 

які відбуваються в ній, а саме шелест листя, бурхливе море, спів пташок. Ці результати 

підтверджують тезу про те, що однією з потреб учнів у їхній життєдіяльності є поєднання з 

природою, яка стимулює в них розуміння прекрасного. 

Але, відповідаючи на питання, які стосуються догляду за природою, лише 50 % 

респондентів готові підтримувати природу в чистоті, прибираючи сміття, залишене в лісі чи на 

галявині. Такий результат свідчить про те, що половина учнів мають недостатню відповідальність 

щодо практичного збереження краси природи. 

Переважна більшість (97 %) респондентів стверджують, що вони люблять тварин і 

можуть вступитись за них, якщо побачать, що їх ображають, але лише 56 % позитивно 

ставляться до хижих тварин, що свідчить про нецілісне усвідомлення природи. Також щодо 

підтвердження цієї тези, варто засвідчити, що більшість учнів (62 %) поділяють природні 

об’єкти на привабливі («красиві») і непривабливі («некрасиві»). Це, на нашу думку, є 

насторожуючим результатом, адже він засвідчує ієрархічну-утилітарну картину світу, 



оскільки саме поділ природи на «корисну» і «не корисну» є одним із чинників світоглядної 

культурної кризи людства, яка стала основою екологічної кризи. 

Варто зауважити, що більшість респондентів переймається проблемами 

навколишнього середовища. Дві третини учнів, вважають, що людству потрібно оберігати 

природу від надмірно використання її ресурсів та будь-яким чином запобігти забрудненню 

навколишнього середовища. Але одна третя опитуваних не усвідомлюють проблем 

навколишнього середовища та не розуміють як з ними боротись. 

Як позитивний аспект, варто відзначити, співчутливість учнів до тварин, 94 % 

вважають, що тварини також відчувають біль і що людство повинно звести до мінімуму їх 

страждання. 

Таким чином, ми можемо констатувати, що респондентів турбують проблеми 

навколишнього середовища, але вони не володіють достатнім розвитком екологічної 

культури та знання для боротьби з ними.  

Щоб підняти рівень екологічної культури в учнів, ми пропонуємо методи 

біоцентричного та екоцентричного ставлення до природи. Вони передбачають розуміння 

природи як вищої цінності, та важливість кожного її елементу, шляхом поглиблення знань 

учнів. Провідними джерелами щодо формування екофілійного знання, на нашу думку, 

можуть слугувати праці Леопольда Олдо, в тому числі його «Етика Землі», роботи Альберта 

Швейцера та його концепція благоговіння перед життям, а також ціннісна концепція щодо 

природи П. Тейлора тощо. 

Окреслимо основні положення щодо створення нової світоглядної парадигми 

сприйняття та охорони природи: 

1. Розширення дії етики на стосунки між людиною і природою та зрівняння у правах 

будь-якого життя – людини, тварини чи рослини. Визнання святості та важливості будь-

якого життя. 

2. Універсальне правило розмежування добра і зла. Добро – це те, що продовжує, 

допомагає життю; зло – це те, що вбиває, заподіює шкоду життю. 

3. Відмова від ієрархічної картини світу. Людина не є верхівка природної ієрархії, а 

лише одним з її елементів. В контексті ідея коеволюції, людина гармонійно розвивається з 

природою шляхом піклування та збереження її самобутності. 

4. Людина повинна бути саможертовною у ставленні до природи, жертвуючи своїми 

інтересами заради продовження існування природи. 

5. Людина сама перед собою звітує за свої вчинки відповідно до її внутрішнього 

усвідомлення добра і зла. 

 



Христина Хміль (факультет педагогічної освіти), 

Наук. консультант – проф. Черепанова С. О. 

 

ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ЯК ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ 

 

Варто зазначити, що філософія освіти – відносно нова галузь наукової та навчальної 

діяльності. Як окрема дисципліна, філософія освіти складається на початку XX століття. 

Основоположником англо-американської традиції філософії освіти вважається 

американський філософ і педагог Джон Дьюї (1859–1952). Він розвинув новий варіант 

прагматизму – інструменталізм, розробив прагматистську методологію. На його думку, 

філософію можна характеризувати як “загальну теорію виховання” [Дьюи Дж. Введение в 

философию воспитания / Дж.Дьюи: пер. с англ. – М., 1921., С. 55]. Від науково-педагогічних 

пошуків Дьюї, поширилось положення (передусім у США), згідно з яким саме філософія 

освіти становить “обов’язковий вимір компетентної педагогічної діяльності”. 

У сенсі нео-прагматизму, – пише Т.Кошманова, – сучасна філософія освіти США є 

“ринковим продуктом”... і явищем досить невиразним, якщо дивитися на нього очима 

американських освітян. Головне тут – персонально визначитися з теоретичним підходом, який 

найкраще дає змогу кожному викладачеві розробити власну філософію викладання 

(безперечно, позбавлену зайвого інтелектуалізму), і найбільше задовольнятиме практичні 

потреби студентів щодо навчального продукту, пропонованого конкретним закладом освіти. 

Водночас варто пам’ятати, що філософія освіти – явище гнучке, непостійне, котре має 

удосконалюватися відповідно до вимог швидкозмінного суспільства. Однак, коли йдеться про 

сутність пізнання, то, з погляду американців, ця сутність ґрунтується не на культурних 

засадах, а залежить передусім від особливостей когнітивних процесів особистості. Ключовим 

моментом пізнання є розуміння цього процесу як явища, що протікає цілком природно і 

базується на ідеї здобуття власного досвіду, що веде до розвитку професійного мислення й 

формування практичних вмінь студентів – майбутніх фахівців” [Кошманова Т. С. Нео-

прагматизм як сучасна філософія американської освіти? // Американська філософія освіти 

очима українських дослідників. – Полтавський обл. ін-т післядип. пед. освіти, 2005. – С. 96]. 

В Україні філософія освіти утверджується як галузь гуманітарного знання і наукових 

пошуків; пріоритетною постає проблема людини, її самоцінність (В. Андрущенко, Л. 

Горбунова, І. Зязюн, В. Кремень, В. Лутай (автор першого в Україні навчального посібника з 

філософії освіти, 1996), І. Предборська, Н. Радіонова, В. Скотний, С. Черепанова, Н. 

Шубелка).  



В. Андрущенко трактує філософію освіти “загальною парадигмою організації і змісту 

всього того знання – наукового і позанаукового – яке через освіту передається учням і 

студентам.., світоглядні цінності, які виховуються… в процесі навчально-виховної 

діяльності… Філософія  є теорією й методологією освіти. З точки зору філософії, освіта (і 

виховання) є трансформацією “духу епохи” в структуру свідомості, світогляд, духовний світ 

особистості…Через освіту (культуру, виховання)… “дух епохи” визначає суспільно вагомі 

параметри особистості. Філософія ж освіти корегує, по-перше, його суспільну якість і 

значення, по-друге, ефективність реалізації педагогічними заходами в умовах і можливостях 

наявного типу культури, по-третє, відповідність загально цивілізаційним магістралям 

розвитку людства в загально історичному аспекті” [Андрущенко В. Філософія і педагогіка в 

предметному полі освіти // Філософія освіти: навч. посіб.; [за заг. ред. В. Андрущенка, І. 

Предборської]. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – С. 6, 10–11]. 

В. Андрущенко і В. Лутай зазначили: “Більшість дослідників сучасної філософії 

освіти, в тому числі й українських, виходять з того загального принципу, що головна мета 

освітянської діяльності повинна спиратись на принцип формування такої всебічно 

розвиненої людини, яка б більш-менш гармонійно поєднувала свої інтереси і високий 

професіоналізм зі загальними цінностями та інтересами (національними, 

загальнолюдськими, екологічними тощо)”. Отже варто “цей ідеал розглядати 

найважливішим у філософії освіти сучасної України” [Андрущенко В., Лутай В. Філософія 

освіти в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку // Наукові записки АН ВШ 

України. – 2004. –  Вип. 6. – С. 59–72].         

Визначення стратегічних цілей філософії освіти постає фундаментальною проблемою 

(Н. Киященко, В. Стьопін, С. Черепанова).  

Позиції С.Черепанової вирізняє “методологічна доцільність світоглядно-

культуротворчого підходу до філософії освіти в єдності базисних буттєво-ціннісних 

концептів (людина-наука-культура-мистецтво-стиль мислення) та цілепокладання – 

становлення особистості як суб’єкта культури”… “Орієнтація на довгочасні цілі, оптимізує 

людське буття, життєдіяльність людини… Через концепт людини філософія освіти пов’язана 

із світоглядом, наукою, культурою, мистецтвом, цінностями, їх трансформаціями у різних 

суспільствах. Філософію освіти характеризує сукупність світоглядних теорій (ідей), 

наукових, культурних, морально-ціннісних засад, які зумовлюють не лише сенс і зміст 

виховання та навчання, а й певний тип особистості… Тут враховано особливості  

техногенної (західної) і традиціоналістських культур (Захід – індивідуалістичний, Схід – 

колективістський тип особистості)”. Вона простежила “евристичний потенціал суб’єкта 

культури через систему принципів, таких як антропний, пасіонарність (лат. passio – 



пристрасть), взаємодія раціонального та ірраціонального, трансцендування (лат. transcendens 

– переступати, виходити за межі), афірмація свободи, культуротворчості (універсальний за 

своїм життєствердним смислом)… Становлення суб’єкта культури – це становлення 

духовно самодостатньої особистості, котра укорінена у національну культуру й відкрита до 

сприйняття цінностей інших культур, що надзвичайно важливо для педагогічної діяльності. 

Таку особистість вирізняє самоцінність “свого” й “Іншого” як імператив інтерсуб’єктивної 

комунікації, здатність духовні надбання людства збагатити здобутками власного народу, 

нації, духовно-моральне удосконалення й самореалізація через усвідомлювану 

культуротворчість”. Згідно з її висновком, “філософія освіти з позиції стратегічної цілі 

становлення суб’єкта культури, покликана розвивати пізнавальний досвід особистості, 

здатність долати межі досягнутого знання, враховуючи герменевтику культури, нові форми 

інтерсуб’єктивності, міжкультурної й міжцивілізаційної комунікативно-діалогічної 

взаємодії” [Черепанова С. О. Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина – 

наука – культура – мистецтво – стиль мислення: монографія / С.О. Черепанова. – Л.: Світ, 

2011, С. 64, 89 – 109]. 

Наголосимо: сучасні глобалізаційно-інформаційні виклики актуалізують найсуттєвіші 

зміни професійної, загальнокультурної, гуманітарної підготовка педагогів.  

Очевидною відповіддю постає новий тип педагога, його фахове і духовне становлення 

як “суб’єкта культури”, світоглядно й ціннісно орієнтованого на гуманітарне світобачення, 

культуротворчу діяльність.  

Зміст поняття “гуманітарний” (лат. humanitas – людська природа, освіченість) вміщує 

все, що має відношення до людини, науки, культури, духовності, суспільства.  

Під особистісною культурою педагога ми розуміємо сукупність внутрішніх та 

зовнішніх характеристик, що забезпечують комфортність суб’єкт-суб’єктного спілкування. 

Компонентами особистісної культури є культура емоцій, спілкування, мови і мовлення, які 

уможливлюють успішну реалізація рефлексивної та формуючої функцій особистості 

педагога. 

Завдяки фаховій педагогічній діяльності, у тому числі вчителя початкової школи, 

суттєво реалізується державна політика розвитку інтелектуального й духовного потенціалу 

нації, науки і техніки, збереження й примноження культурної спадщини, поєднання 

національної духовності та європейських цінностей. Це ж наголошує Педагогічна 

Конституція Європи, яка  “базується на загальній філософії освіти, системно вбирає в себе 

всі прогресивні інновації, апробовані народами і культурами європейського простору 

впродовж їх історичного поступу”.  



Філософія освіти у її гуманітарно-культуротворчому спрямуванні зумовлює 

світоглядні засади особистісної професійної самореалізації педагога як “суб’єкта культури”, 

а відтак і духовно-ціннісні орієнтири сучасного вчителя початкового навчання.  

 

 

Оксана Хром’як (філологічний факультет) 

Наук. консультант – асист. Максимець М.В. 

 

СІМ’Я ЯК ЧИННИК ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Сьогодні, в особливо важкі та доленосні для України дні, коли триває активне 

переосмислення життєвих цінностей, особливо актуальним залишається питання ролі сім’ї в 

процесі виховання особистості. ХХІ ст. пропонує сучасній людині нові ідеали та життєві 

пріоритети, яка зациклившись на матеріальному, перестає бути собою. Через брак духовно-

моральних цінностей суспільство “інфіковане” жорстокою брехнею, злістю, ненавистю, 

заздрістю, лицемірством тощо. А причина стількох суспільних бід зароджується в сім’ї, 

родині, адже сім’я – основа держави, найменша, але водночас найважливіша її клітинка. 

Ми часто нарікаємо на наших можновладців, колег по роботі, сусіда за їх надмірну 

агресивність, заздріть, нещирість, обман тощо. Але найчастіше – така людина виросла у 

неповноцінній сім’ї або у сім’ї без духовного начала. Пригадуються слова  В. 

Сухомлинського. „Ми творимо Людину, як скульптор творить свою статую з безформного 

шматка мармуру: десь у глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які потрібно 

добути, очистити від усього зайвого”.  

У здорового суспільства – морально здорові сім’ї та родини, адже саме в родинному 

осередку закладаються основи духовно-морального виховання людини. Часто батьки 

“прокидаються” тільки тоді, коли діти виросли і йдуть з батьківської хати у доросле життя, 

або вчинили якийсь злочин і притягнені до відповідальності за нього. Тільки тоді, коли 

батьки, крім задоволення первинних потреб своїх дітей, активно долучаться до їх виховання, 

можна говорити про формування здорового духовно-морального демократичного 

суспільства. 

Як свідчить досвід, діти часто копіюють поведінку дорослих, тобто якщо між 

чоловіком в дружиною іде затята боротьба за кар’єрний ріст, присутні численні сварки, 

непорозуміння, образи та зрада, відповідно, і дитина, яка розвивається в такому середовищі, 

зійде в житті з правильного шляху. Дорослі працюють, щоб змогти жити в достатку, але, 

насправді, вони тяжко працюють в шаленому темпі, забуваючи жити.  



Педагогічна література засвідчує, що умовно сім’ї поділяють на благополучні і 

неблагополучні. Благополучна сім’я – сім’я з високим рівнем внутрішньосімейної 

моральності, духовності, координації та кооперації, взаємної підтримки та взаємодопомоги, з 

раціональними способами вирішення сімейних проблем. В такій сім’ї дитина постійно 

відчуває любов та увагу, вона знає, що її цінують і поважають, вона відчуває 

відповідальність перед рідними людьми і бажання жити так, щоб нею пишалися, щоб 

виправдати надії і сподівання рідних. Волкова Н.П. дає визначення поняттю 

“неблагополучна сім’я” – це сім’я, яка через об’єктивні або суб’єктивні причини втратила 

свої виховні можливості, внаслідок чого в ній виникають несприятливі умови для виховання 

дитини [Волкова Н.П. Педагогіка.: навч. посібн. для студентів вищ. навч. закл. / Н.П. 

Волкова. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – С. 221-222].  

У таких сім’ях діти зазвичай стають або замкненими у собі, або ж навпаки всю 

агресію і весь свій біль виливають у соціум. Саме ці внутрішні конфлікти і непорозуміння 

стають причинами насильства та злоби стосовно інших, а тому не буде перебільшенням 

сказати, що від сім’ї залежить загальна картина людства, загальний стан держави та світу. 

Звісно основна відповідальність за власних дітей та їхній світогляд лягає на плечі 

батькам. Тож якими вони повинні бути? У праці Мацці Антоніо “10 кроків, які псують 

дитину” ми знаходимо кілька заповідей правдивих батьків. 1) Вони вірять, що краще давати, 

ніж брати; 2) Вони знають, що діти не є їхньою власністю;3) Вони відкривають нові стежки і 

проходять ними першими; 4) Вони пропонують правила, але терпляче допомагають за ними 

жити; 5) Вони знають, що буденність є місцем для чудес; 6) Вони бачать Бога в очах тих, хто 

їх оточує [Мацці Антоніо. 10 кроків, які псують дитину (вид. 2-ге, виправл.) / пер. з італ. О. 

Бодяк. – Львів: Свічадо, 2012. – С. 99]. 

Важливим буде зазначити, що сім’я, все-таки, є чимось єдиним і неподільним. Не 

можна всю відповідальність і вину у всіх непорозуміннях скидати на батьків. Напевно, 

жодна матір або батько не прагне нашкодити своїй дитині. Вони не хочуть, щоб їхня дочка 

чи син вели поганий спосіб життя, шкодили собі та іншим.  Чому ж стається так, що і в 

добрих батьків часто виростають “недобрі” діти? Проблема в тому, що в сучасному світі 

люди можуть досконало володіти високою наукою, проте не дати собі раду зі своєю власною 

дитиною. Томас Ґордон у своїй книзі “Виховання без невдач” зазначає, що в усіх негараздах 

звинувачують батьків, але ніхто не навчає їх бути батьками [Ґордон Томас. Виховання без 

невдач: перевірений метод виховання відповідальних дітей / Томас Ґордон / пер. з англ. О. 

Мельник. – Львів: Свічадо, 2011. – С. 11]. Саме тому держава, яка прагне мати здорових, 

розумних та добрих громадян, повинна звертати величезну увагу на виховання дітей, 

розвиток і міцність родинних стосунків.  



На сучасному етапі активно у цьому руслі працює церква. Сім’я, побудована на 

Божих заповідях, в якій навчають любити, прощати, допомагати, не чекаючи нічого взамін, 

здатна виховати достойних громадян, які трудитимуться не тільки для власного збагачення, а 

й для суспільного блага. Людина, яку змалку навчили по-справжньому любити і прощати, 

ніколи не вкраде, не забере чуже життя, не спричинить кривди ближньому, не зречеться 

своїх батьків, не залишить і не зневажатиме їх, бо розумітиме, що не має морального права 

так вчинити.  

Тільки тоді, коли батьки приділятимуть достатньо уваги своїм дітям, даруватимуть їм 

свою ласку та опіку, а не замінятимуть їх новими планшетами, телефонами, комп’ютерами 

чи надокучливими няньками, можна говорити про справжню щасливу сім’ю, яка активно 

бере участь у творенні нової Людини – люблячої, щирої та доброї.  

Я цілком погоджуюся зі спостереженням Бруно Ферреро, який вважає, що  в епоху 

спілкування ми можемо провадити діалог через Інтернет з якимось незнайомцем з Папуа 

Нової Гвінеї, але тільки не з нашими дітьми. Ми можемо знати, що відбувається в Кабулі, 

але тільки не те, що відбувається в серці рідної людини. Зазвичай батьки прагнуть розуміти 

дітей, і для цього треба “бути з ними на одній хвилі”. Неможливо ж настроїти радіо, якщо ви 

б’єте його кулаками. Згоди досягають, проявляючи уважність і тактовність. Діти не 

спроможні самі вирішувати загадки життя, оскільки вирішення різних проблем залежить від 

низки типово дорослих складових, котрих навчити можуть лише батьки – з терпінням та 

любов’ю [Ферреро Бруно. Ваші діти мають лише вас / Бруно Ферреро / пер. з італ. К. 

Зінченко. – Львів: Дон Боско, 2012]. 

 

 

Наталія Штаюра (механіко-математичний факультет) 

Наук. консультант – доц. Заячук Ю. Д. 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПЕДАГОГІКИ РЕНДІ ПАУША  

(ЗА КНИГОЮ «ОСТАННЯ ЛЕКЦІЯ») 

 
«Остання лекція» – це проект, у якому викладачів просять поділитися своїми 

роздумами про те, що, на їхню думку, є найважливішим у житті; залишити у спадок 

слухачам – студентам та викладачам – своє бачення життєвої мудрості. Для Ренді Пауша, 

професора комп’ютерних наук університету Карнегі-Меллон, ця лекція, на жаль, стала 

справді останньою: за місяць перед виступом він дізнався, що у нього невиліковна стадія 

раку. Основною думкою лекції на тему: «Як втілити мрії дитинства?» є роздуми про те, як 



прожити життя правильно, адже лише у цьому випадку людина здійснить усі свої мрії і буде 

щасливою. Ця лекція призначалася не лише 400 слухачам, які прийшли до актової зали 

університету Карнегі-Меллон, не лише тим, хто дивитиметься відеозапис в Інтернеті чи 

читатиме однойменну книгу – вона була призначена, перш за все, трьом дітям Р. Пауша. У 

такий спосіб він хотів передати їм свій досвід і навчити їх найголовнішого. 

Як педагог, як людина, яка багато років працювала викладачем в одному з 

найвідоміших американських університетів, Р. Пауш у своїй книзі не міг оминути такого 

важливого фактору формування особистості, як вплив педагога під час навчального процесу. 

Автор звертає увагу на особливості викладацької професії, а саме на ті завдання, які повинен 

вирішити викладач у процесі своєї роботи зі студентами.  

Р. Пауш у своїй лекції звертає увагу на необхідність вивчення основ, оскільки без них 

інші знання виявляються даремними. Такими основами є не початки фахових предметів, 

якими оволодівають студенти різних факультетів університету, а правила спілкування, 

співпраці та співробітництва. Адже фахові знання людина застосовує, працюючи не 

індивідуально, а в команді, і вміння спілкуватися відіграє при цьому ключову роль.  

Ренді Пауш вважає, що основне завдання викладача полягає не лише в тому, щоб 

навчити студентів вчитися, але й навчити їх критично оцінювати самих себе. Для людини 

єдиний шлях самовдосконалення зводиться до вироблення адекватного погляду на себе, адже 

лише критична оцінка власних вчинків дає змогу зрозуміти, в якому напрямку кожний з нас 

змінився як особистість, як людина чи як професіонал – вдосконалився чи, навпаки, 

відступив на крок назад щодо досягнення своєї мети.  

Для того, щоб студенти після закінчення ВНЗ могли продовжувати самостійне 

навчання, вони повинні вміти правильно оцінювати свої результати, успіхи й невдачі. У 

зв’язку з цим завдання педагога полягає в тому, щоб навчити студентів бачити як 

розвивається їх інтелект, удосконалюються вміння і навички. Викладач повинен хвалити 

студентів за їхні успіхи і чесно говорити, над чим їм ще потрібно працювати.  

«Якщо ти чиниш неправильно, а ніхто не робить тобі зауваження, це означає, що на 

тебе просто махнули рукою», – вважає Р. Пауш. 

Курс «Побудова віртуальних світів», який викладав Р. Пауш в університеті Карнегі-

Меллон, був призначений для студентів різних факультетів, тобто люди, які перебували в 

одній аудиторії переважно зовсім не знали один одного. У зв’язку з цим одне із своїх завдань 

викладач вбачав у поглибленні співпраці між студентами та формуванні їх згуртованості. 

Вміння працювати у групі є надзвичайно важливим як в професіональній діяльності, так і в 

особистій сфері. Щоб виховати у студентів таке вміння, Р. Пауш поділяв їх на мікрогрупи під 

час роботи над проектами і ставив завдання таким чином, що успішне його виконання 



ставало неможливим без співпраці та взаєморозуміння. Лише вміння прислухатися до думки 

іншого, розв’язувати конфлікти та розподіляти обов’язки могли привести до досягнення 

позитивного результату роботи.  

 Звернемося до порад Р. Пауша. Розподіливши студентів на групи, важливо навчити їх 

основам співпраці та ефективної роботи в команді. Перш за все, необхідно правильно 

зустрічати людей – познайомитися, обмінятися контактною інформацією, переконатися в 

тому, що ви правильно вимовляєте імена один одного. 

 По-друге, необхідно знайти спільні риси, інтереси – те, що об’єднує вас з вашим 

партнером крім безпосередньої роботи. Це сприятиме більш конструктивному вирішенню 

проблем та подоланню розбіжностей думок та поглядів.  

По-третє, спілкування стане більш оптимальним, якщо воно відбуватиметься у 

приємній, комфортній для кожного співрозмовника атмосфері.  

По-четверте, необхідно дотримуватися культури спілкування: не перебивати, не 

завершувати речення, початі співрозмовником. Не слід також підвищувати голос чи темп 

мовлення під час презентації нової ідеї. 

По-п’яте, необхідно залишати гордість та упередження за дверима. Кожну ідею 

партнера необхідно терпляче вислухати, обговорити її переваги та недоліки, похвалити 

автора за конструктивні пропозиції – це сприятиме не лише підтримці добрих стосунків між 

членами команди, послабленню напруженої атмосфери, а й підвищенню ефективності праці 

шляхом більшої мотивації співробітників.  

Р. Пауш рекомендував змінити формулювання варіантів вирішення проблеми. Замість 

того, щоб сказати: «Я переконана, що нам слід зробити «А» замість «Б», краще сказати це 

по-іншому: «Як ви оцінюєте пропозицію зробити «А» замість «Б»?». Таке формулювання 

приведе до відкритого обговорення проблеми, висловлення точок зору усіх учасників групи, 

дозволить уникнути захисту відхиленої пропозиції. 

У процесі тривалої роботи в групі, навіть у найбільш комфортній та цілеспрямованій, 

виникають конфлікти та розбіжності в поглядах. У зв’язку з цим важливу роль відіграє 

вміння вибачатися, адже іноді некоректна спроба вибачення може призвести до поглиблення 

конфлікту. Р. Пауш вважає, що правильне вибачення складається з трьох частин: 

 визнання хибності вчинку; 

 висловлення емоційного стану, спричиненого неправильним вчинком (мені дуже 

шкода, що я образив тебе); 

 бажання загладити провину. 

Вибачення, складене за такою схемою, з великою ймовірністю буде сприйняте 

співрозмовником і сприятиме відновленню дружньої атмосфери в команді. 



Підсумком роботи студентів над проектами є формування «зворотного зв’язку» не 

лише зі сторони викладача, а й від партнерів по групі. Зворотний зв’язок не повинен 

обмежуватися лише оцінкою професійних вмінь студентів, він повинен охоплювати такі три 

аспекти: 

 якість роботи; 

 творчий внесок у розробку проекту; 

 особисті характеристики члена команди, вміння працювати з людьми заради 

досягнення спільної мети.   

 Останній критерій автор вважає найважливішим, оскільки думка партнерів найкраще 

визначає ступінь вміння людини бути членом команди.  

На думку Р. Пауша, найважчим завданням викладача є навчити людей прислухатися до 

зворотного зв’язку і переоцінювати свою поведінку, врахувавши почуті зауваження. 

Важливо навчити людей тому, чого вони навіть не усвідомлюють, і у процесі навчання вони 

навіть можуть не розуміти, що навчаються.  

 
 

Ярослава Щепаняк (механіко-математичний факультет) 

Наук. консультант – асист. Максимець М.В. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ-НОВАТОРА СОФІЇ ЛИСЕНКОВОЇ  

 

Здатність до творчого мислення ознака людини обдарованої і талановитої, здібної 

створити щось власне, щось нове, побачити те, що не побачив ніхто інший. Але ж чи багато 

серед нас людей насправді талановитих? Як стверджують дослідники, лише 5% людей 

надзвичайно й 15-20% людей помірно талановиті від народження, завдяки спадковості. А 

талант, як відомо, є основою творчого мислення. Проте, зачатки творчої сили є майже в усіх, 

потрібно лише створити сприятливі умови для їхнього розвитку. 

Розвинути, виховати в дітей творче мислення – завдання кожного педагога. При 

цьому особливо вражаючим є досвід педагогів-новаторів. Вони, впроваджуючи нові, 

нестандартні методи навчання, роблять неймовірне – прищеплюють дітям жадобу до знань, 

засівають в них зернята творчості, а в результаті отримують розумних, талановитих учнів, 

які люблять навчатися, прагнуть нових знань, мають розвинуте творче мислення, творчу 

діяльність. Один з таких педагогів-новаторів, Лисенкова Софія Миколаївна, працювала в 

молодшій школі близько 40 років. 



Вона розкривала особливості виховання творчого мислення дітей молодшого 

шкільного віку, який є важливим етапом виховання творчого мислення дитини. Також 

рекомендувала: 

 стимулювати творчу уяву; 

 розвивати потребу творчості; 

 підтримувати позитивні емоції; 

 виховувати вольові риси характеру. 

Зазначені основні принципи виховання творчого мислення потрібно завжди пам'ятати 

при роботі у молодшій школі. На їх основі побудовано велику кількість методик. Однією з 

таких методик роботи з дітьми 6-9 років є випробуваний у реальному житті метод 

“перспективного випереджуючого навчання” педагога Лисенкової С.М. Почати вивчення 

складної теми завчасно – це і є та перспектива, яка допомагає уникнути відставання, дає 

повні та міцні знання. 

Основні нововведення цього методу – коментоване управління та опорні схеми. Але 

для досягнення результату необхідно співпрацювати з батьками та постійно пам'ятати 

наскільки важливим для дитини є її успіх у навчанні. 

Успіх чи то в роботі, чи то в навчанні приносить радість, задоволення, спонукає до 

подальших досягнень. Виховувати учнів потрібно успіхом. Ніколи не зловживати докорами 

зауваженнями, двійками, а навпаки – підтримувати невстигаючого, хвалити за кожний, 

навіть незначний крок вперед. Важливу роль успіху підкреслював свого часу А. 

Сухомлинський: “Є успіх – є бажання навчатися”. 

Проте, успіх у навчанні неможливий без розуміння та співпраці вчителів та учнів, 

батьків та дітей, вчителів та батьків. 

У початкових класах для успішного навчання дитини обов'язковим є постійний 

контроль з боку батьків. По-перше, слід виховувати в дитини організованість. Необхідно 

організувати розпорядок дня дитини і допомогти їй його дотримуватися. У дитини повинні 

бути щоденні домашні обов'язки. Корисно якомога частіше просити дитину переказати 

казку, оповідання, виставу. Важливу роль також відіграє організація вільного часу дитини.  

Відомо, що в шкільному віці діти найбільше часу проводять у школі, навчаючись під 

час уроків. Справжній урок – це урок, на якому на все вистачає часу. Але найбільше часу 

забирають невстигаючі учні. З них доводиться витягувати слово за словом, спонукати до 

навчальної діяльності. Тому потрібно, щоб діти навчилися говорити вголос, коментувати 

кожну свою дію. На думку педагога Лисенкової С.М., коментоване управління поєднує 

разом три дії: думаю, говорю, записую. Дозволяє зробити навчання більш свідомим і 



одночасно дозволяє вчителю контролювати рівень знань учнів, вчасно помітити нерозуміння. 

У дитини, яка навчилася мислити вголос, виникає потреба думати. 

Суттєві ускладнення виникають у дітей при переході від яскравої та зрозумілої 

наочності до більш складного матеріалу, коли, базуючись на засвоєних знаннях, потрібно 

будувати власні роздуми. Більшість дітей не може ні швидко зрозуміти, ні швидко 

запам’ятати новий матеріал. Це зумовлює пасивність у роботі. Втягнути в роботу кожного 

учня, зробити знання даної теми стійкими – в цьому і допомагають опорні схеми, які у своїй 

педагогічній практиці застосувала Лисенкова С.М. Опорні схеми – це, оформлені у вигляді 

таблиць, карток, креслень і малюнків, висновки, які народжуються під час пояснення. Від 

традиційної наочності вони відрізняються тим, що стають опорою думки, опорою дії. 

Дивлячись на ці схеми, учні формують свою відповідь. В результаті правила 

запам'ятовуються дуже свідомо, міцно та майже без зусиль. 

Коментоване управління та опорні схеми створюють резерв часу, а отже дозволяють 

виконати більше вправ, більш детально зупинитися на складних для розуміння темах.  

Лисенкова С.М. розробила і запропонувала основні етапи роботи за темою:  

 Повільне, поступове знайомство з новими поняттями, розкриття теми. На цьому 

етапі активний розвиток мови доведень, використання опорних схем.)  

 Робота з підручником: уточнення понять, узагальнення матеріалу. Учні виконують 

самостійні завдання. Домашні завдання даються лише на добре опрацьованому 

матеріалі. На цьому етапі відбувається випередження через те, що багато завдань з 

підручника виконано ще на попередньому етапі. 

 Використання залишеного часу. Схеми вже не потрібні, формуються навички 

автоматичної дії, є час для виконання творчих завдань. Можна переходити завчасно до 

нової, більш складної теми. 

Вважаємо, що в умовах управління школою зростає самостійність кожного вчителя у 

виборі тих чи інших ділянок педагогічної діяльності. У будь-якому випадку кожен учитель 

потребує певної координації цієї діяльності, певної морально-психологічної обстановки, 

інноваційного середовища, яке забезпечує введення інновацій в освітній процес школи. Тому  

будемо вдячні С.М.Лисенковій за те, що створена нею система управління 

випереджувальним навчанням молодших школярів, дає дитині радість успіху, озброює 

способами навчання і саморегуляції навчально-виховної діяльності. 
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