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МІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІЇ:  

ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР І СУЧАСНИЙ ГЛОБАЛІЗОВАНИЙ СВІТ 

 

Останнім часом в Україні й у світі активно обговорюють проблеми майбутнього вищої 

освіти. Значною мірою це зумовлено тими змінами, що відбуваються у цій сфері. В умовах 

інноваційного типу суспільного прогресу освіта взагалі, вища освіта особливо відіграють 

найважливішу роль у людському розвитку. Університет як корпорація, де перетинаються 

інтереси суспільства і особистості, починаючи з самих витоків, був не лише свого роду 

дзеркалом суспільства, але і трибуною Просвітництва, з якої вчили людей мислити своїм 

умом, осмислювати знання, цінності, події, що відбуваються, навчали мистецтву суперечки і 

конструктивному діалогу. Саме цим обумовлюється актуальність необхідності повернути 

університету його головну місію – просвіщати людей, залучати їх до культурних цінностей, з 

усією ясністю і визначеністю відкривати їм сучасний світ, у якому життя набуло б смислу.  

Проблема місії університету обговорювалася, переосмислювалася від однієї епохи до 

іншої. Не були осторонь від неї науковці В. Андрущенко, В. Бакіров, Ф. Баранівський, 

Р. Барнетт, В. Белькуров, В. фон Гумбольдт, Д. Генрі Ньюмен, М. Гусаковський, 

С. Костюкевич, В. Кремень, С. Курбатов, М. Моїсєєв, Х. Ортега-і-Гассет, Є. Пінчук, 

В. Повзун, С. Пролеєв, В. Садовничий, В. Сушко, К. Ясперс, Л. Ященко та ін. 

Мета проєкту полягає у системному осмисленні місії університету в теоретичному 

контексті історичного виникнення та розвитку університету як соціальної інституції та 

тенденцій змін місії, зумовлених процесами глобалізації. 

На думку Президента Гарвардського університету Дрю Гіллін Фауст, університети 

мають відповідати на питання, ким ми хочемо бути сьогодні і ким хочемо стати завтра, як 

нам жити, і куди людська цивілізація сподівається прийти. Р.Барнетт зазначає, що сучасні 

університети мають допомагати людям жити в умовах високої невизначеності через розвиток 

знання й поглиблення взаєморозуміння між людьми та світом. 

Англійський дослідник Альде Геуне в книзі «Економіка виробництва знань: 

фінансування і структура університетських досліджень» пропонує таку періодизацію 

тривалої університетської історії: по-перше, народження університету: період між кінцем ХІІ 

та початком ХVI сторіч; по-друге, період занепаду, який триває з другої половини ХVI до 

кінця ХVIІІ сторіччя; по-третє, період відродження та «німецької трансформації» з початку 
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ХІХ сторіччя до Другої світової війни, по-четверте, період експансії та диверсифікації з 

кінця Другої світової війни до кінця 70-х років ХХ сторіччя.  

Можливо, зараз ми переживаємо п’ятий етап, пов’язаний з інституційною 

реорганізацією університету. В цілому, періодизація Геуне відповідає нашому баченню 

історичної логіки розвитку університету в європейському контексті.  

В момент виникнення перших університетів характер поширюваних в них знань 

відповідав реаліям аграрного суспільства: міф стає першою культурною відповіддю людини 

на питання про сенс буття. В контексті Пізнього Середньовіччя університетська місія 

вбачається, перш за все, в навчанні студентів, в своєрідній трансляції знання з минулого в 

теперішній час за допомогою «посвячених» в це знання професорів. Ця тенденція 

продовжується в добу Відродження. Після 1500 року місія націоналізації або ж служіння 

уряду національної держави доповнила традиційну для університету функцію навчання. 

З початком Нового часу відбувається радикальна зміна темпоральної спрямованості 

європейської цивілізації. Минуле поступово втрачає свою онтологічну вагу, і на зміну йому 

приходить орієнтація на майбутнє як на найвищу світоглядну цінність. Внаслідок означених 

процесів стрімко набирає значення такий складовий компонент університетської місії, як 

проведення наукових досліджень. 

В епоху індустріального суспільства людина починає сповнювати соціальну реальність 

новоствореним, штучним змістом. На цьому етапі домінуючою формою знання стає наука. 

Постіндустріальному розвитку суспільства притаманні інноваційний характер сучасної 

цивілізації та процеси глобалізації, що визначають специфіку та характер знання у 

постіндустріальну епоху.  

Наприкінці 20 сторіччя в світі відбувається фактичне формування глобального 

освітнього простору. Отже, на зміну націоналізації, розуміння університету як центру 

формування легітимних практик національної культури та виховання громадян у 

відповідності з цими практиками, приходить місія інтернаціоналізації. 

Сучасні системи оцінки університетської діяльності, зокрема університетські рейтинги, 

сфокусовані переважно на таких складових університетської місії, як дослідження та 

інтернаціоналізація. Пошук оптимального співвідношення між такими складовими місії 

сучасного університету, як навчання та дослідження, а також націоналізація та 

інтернаціоналізація є проблемою, яка потребує вирішення на теоретичному та практичному 

рівні. 

Університет перетворюється на транснаціональну бюрократичну корпорацію, яка або 

пов’язана з транснаціональними управлінськими утвореннями, на кшталт Європейського 

союзу, або ж функціонує незалежно за аналогією з транснаціональними корпораціями. 
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Однією з основних тенденцій розвитку сучасного простору вищої освіти є 

«масифікація» (massification). При цьому розширення доступу до вищої освіти констатується 

не лише як діючий «тренд», але і як одне із ключових завдань освітньої політики, зокрема 

європейської. 

Таким чином, на темпоральному перехресті університетської історії ми можемо 

ідентифікувати дві головні складові університетської місії. По-перше, це навчання – тобто 

ретрансляція знання з минулого в теперішнє, як запорука органічної спадкоємності існування 

людської культури та її сутнісної ретроспективної орієнтації. По-друге, це наукове 

дослідження – тобто трансляція знання з майбутнього в теперішнє. Акцент саме на 

проведенні наукових досліджень добре корелює в цьому контексті зі стрімкими темпами 

техніко-технологічного розвитку, а також знаходить відображення в термінах «суспільство  

знань», «економіка, заснована на знаннях» та «інформаційне суспільство». 

На «просторовому перехресті» університетської місії мова йде про місію націоналізації, 

внаслідок якого університет стає провідною інституцією культурного сепаратизму, 

формування етнічно та ідеологічно забарвленого освітнього простору, а також, головним 

центром формування дискурсів національної культури. Сутнісною складовою місії 

університету ХХІ сторіччя стає інтернаціоналізація, в контексті якої університет виступає 

фактором інтеграції економічних, політичних та соціальних систем власних країн у світовий 

контекст та головним ретранслятором глобальних цінностей, підходів та технологій на рівні 

держави. 

Сучасний університет представляє собою освітню інституцію, що перебуває в стані 

кризи ідентичності та пошуку власного місця за нових соціально–економічних умов. 

Підтвердженням цьому виступають тенденції становлення сучасної університетської освіти, 

зміст яких носить під час неоднозначний та суперечливий характер і відображає загальний 

стан розвитку глобалізованого суспільства. В нашому розумінні місія університету являє 

собою ціннісно-смислове ядро університетської 

Не викликає сумніву й те, що в третьому тисячолітті університет повинен, спираючись 

на гуманістичні засади свого призначення, виступати дієвим соціальним інститутом у 

вирішенні проблем суспільно–економічного та соціально–культурного розвитку людства. 

Окрім того, в перспективі свого розвитку освітня інституція має сприяти ефективній 

адаптації людини до динамічних умов сучасного життя. 

Отже, місія сучасного університету – це відповідь на важкі проблеми людства, що 

пов’язані з необхідністю виживати в швидкоплинних умовах глобалізованого світу. Місію 

університету не можна уявити без ключової ролі, яку повинні відігравати духовність і сила 

розуму. 
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Під впливом таких домінуючих чинників розвитку сучасної цивілізації як глобалізація, 

інтернаціоналізація, розвиток економіки знань та інформаційно-комунікаційних технологій 

місія університету набуває ознак трансформації, до яких ми відносимо такі: виникнення 

нового глобального бренду – міжнародний дослідницький Університет (університет 

світового рівня – world class university), у якому домінуючу роль відіграють наукова та 

освітня складові місії; поглиблення інтеграції освітньої та наукової складових місії 

Університету шляхом надання навчальному процесу дослідно-орієнтованого характеру; 

виникнення у межах реалізації наукової місії Університету тісного взаємозв’язку та 

взаємозумовленості дослідної та підприємницької діяльності; інноваційний характер 

реалізації освітньої місії Університету, використання актуальних підходів до побудови 

навчальних програм, педагогічних технологій, форм та методів навчання; поглиблення 

значимості міжнародної діяльності Університету; диверсифікація «третьої місії» 

Університету.  

Підбиваючи підсумки, можна зазначити, що місії університетів у сучасному світі є 

комплексними і охоплюють принаймні такі головні цілі: формування світогляду і виховання 

молоді; професійну підготовку та перепідготовку фахівців; фундаментальні та прикладні 

наукові дослідження, збереження й структурування наявних знань, інноваційну діяльність у 

різних сферах; соціалізацію молоді та інших уразливих соціальних груп (пенсіонерів, 

інвалідів, безробітних тощо); проектування суспільного розвитку на глобальному, 

регіональному та місцевому рівнях, побудову відповідних прогнозів та сценаріїв; розробку і 

реалізацію глобальних, регіональних і місцевих програм в сфері просвітництва, культури, 

здоровʼя людей, спорту тощо. 
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http://education-ua.org/ua/articles/167-misiya-universitetiv-u-sviti-istoriya-ta-suchasnist 

2. Колотило М. О. Сучасний університет у соціально-філософському вимірі / 

М. О. Колотило // Гілея: науковий вісник: Зб. наук. праць. – №80. – 2014. – С. 230–235. 

3. Курбатов С. В. Університетська місія: історична ґенеза та глобальні трансформації // 

Феномен університету в контексті «суспільства знань»: монографія (рукопис) / 
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Качак Христина, Волянська Марта, Фот Марта,  

Присяжнюк Дар’я, Мохун Олена (факультет іноземних мов) 

Наук. консультант – доц. Заячук Ю. Д. 

 

ОПТИМАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙ І НОВАТОРСТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ: ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ І ЧИ Є В ЦЬОМУ ПОТРЕБА? 

 

ХХІ століття не випадково називають століттям освіти. Це пов’язано з розгортанням 

інформаційної революції, де знання, інформація, інтелект не лише актуалізують свій статус у 

системі суспільної життєдіяльності, але й постають у ролі його головної рушійної сили [3].  

Сучасна освіта є середовищем змістового, ціннісного і культуротворчого поєднання 

минулого, теперішнього і майбутнього. З огляду на це актуальним є вивчення єдності 

традицій та інновацій як однієї з головних закономірностей системних змін у сучасній освіті. 

Метою нашого дослідження було проаналізувати та обґрунтувати необхідність 

оптимального поєднання традицій та новаторства у сфері вищої освіти. Під час роботи було 

застосовані емпіричний методи наукового дослідження, а саме – метод анкетування та 

теоретичні: метод теоретичного аналізу, узагальнення та порівняння. 

Якщо у традиційному навчанні увага акцентувалася на запамʼятовуванні і відтворенні 

інформації, то у нових умовах виникла потреба розвитку творчого (продуктивного) мислення 

студента, формування його комунікативних умінь та практичної підготовки до активної 

життєдіяльності у мінливому соціальному середовищі. У результаті порівняльного аналізу 

було визначено, що інноваційні технології відрізняються від традиційних найперше місцем і 

роллю основних учасників навчального процесу – викладача і студентів, їх 

взаємовідносинами, характером і змістом освітньої діяльності [4, с. 56–57].  

В освітній практиці диверсифікація навчальних технологій дозволяє активно та 

результативно їх поєднувати через модернізацію традиційного навчання та переорієнтацію 

його на ефективне, цілеспрямоване. За такого підходу увага акцентується на особистісному 

розвитку майбутніх фахівців, здатності оволодівати новим досвідом творчого і критичного 

мислення, рольового та імітаційного моделювання пошуку вирішення навчальних завдань та 

ін. Серед «інноваційних методик викладання», інтерактивних методів, форм і прийомів, що 

найчастіше використовуються в навчальній роботі ВНЗ, слід відзначити такі, як 

аудіовізуальний метод навчання, «мозковий штурм», діалог Сократа, «дерево рішень», ділова 

(рольова) гра (студенти перебувають у ролі законодавця, експерта, юрисконсульта, 

нотаріуса, клієнта, судді, прокурора, адвоката, слідчого), майстер-класи, метод аналізу і 

діагностики ситуації, метод інтерв’ю (інтерв’ювання), метод проектів, моделювання, 

публічний виступ, тренінги та ін. Із впровадженням дистанційного навчання багато вишів 

уже сьогодні застосовують технологію онлайн-семінару під назвою «вебінар», який 
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демонструє порівняльні таблиці, презентації, відеоролики тощо. Інформаційно-комунікаційні 

технології змінили схему передачі знань та методи навчання, створили нові засоби впливу і 

значно підвищують ефективність знань [2].  

Лекція як традиційна форма викладання у вищому навчальному закладі залишається 

основним способом донесення інформації. Сучасні мультимедійні засоби дозволяють 

подолати недоліки традиційної лекції, посилити її можливості, підвищити результативність. 

За рахунок організації комплексного впливу на різні органи чуття, поєднуючи в собі звук, 

відео, графіку, текст та анімацію, лекція набуває більшої продуктивності [1, с. 132–135].  

Один із методів навчання, який в наш час стрімко набирає обертів, особливо на 

заняттях з іноземної мови, – це метод «blended learning» або «змішане навчання», яке 

базується на інтеграції технологій навчання і є процесом, що передбачає поєднання 

традиційних технологій навчання з інноваційними технологіями електронного, 

дистанційного і мобільного навчання. Використання у навчальному процесі традиційних та 

інноваційних засобів навчання іноземної мови є основою методики підготовки фахівців 

певних спеціальностей відповідно до освітньо-професійних вимог, сформованих з 

урахуванням вимог суспільства на різних етапах його розвитку [4, с. 209–210].  

Модель сучасного викладача передбачає готовність до застосування нових 

освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути в постійному творчому пошуку. Для 

того, щоб викладач орієнтувався у актуальних для виробництва компетенціях виникає 

необхідність у тісній співпраці викладачів і підприємств, постійному обміні інформацією і 

досвідом. Smart-освіта відкриває для педагогів нові можливості: ділитися досвідом і ідеями, 

більше займатися науковою діяльністю, персоніфікувати курс в залежності від його завдань і 

компетенцій слухача, економити час [1, с. 59]. 

Щоб мати змогу об’єктивно оцінити стан процесу поєднання традицій і новаторства у 

вищих навчальних закладах України, було застосовано метод анкетування. В анкетуванні 

взяв участь 91 респондент. Як стверджують 56 респондентів, їхній навчальний заклад прагне 

у своїй діяльності досягти оптимального поєднання традицій та новаторства, 25 переконані, 

що робота обраного ними ВНЗ ґрунтується та традиційних формах та методах навчання, 10 

респондентів вбачають у своєму навчальному закладі тільки інноваційні курс (рис.1). 
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Рис.1 Оцінка студентами форм та методів навчання у ВНЗ ( за результатами 

анкетування ) 

 

На основі аналізу анкетування можна дійти висновку, що для більшості студентів 

поєднання традицій та новаторства у сфері вищої освіти відіграє важливу роль. Застосування 

нових методів підвищує ефективність навчання та мотивацію студентів, проте це не є 

підставою відмовитися від традиційних форм найперше тому, що часто вони є випробувані 

часом і містять у собі досвід багатьох поколінь. 

Людмила Шелюк у своїй статті «Єдність традицій та  інновацій як закономірність 

системних змін у сучасній освіті» наголошує на тому, що важливим є не радикалізувати 

прагнення до «старого» чи «нового» за будь-яку ціну, але в єдності віднайти такі форми 

освітньої діяльності, які б гармонійно супроводжували кожну людину протягом всього її 

життя, починаючи з дошкільної освіти і закінчуючи різноманітними формами 

післядипломної безперервної освіти. Одним із завдань сучасної освітянської спільноти в 

нашій державі є створення необхідної теоретичної основи та умов для реалізації сміливих 

інноваційних проектів і принципів, які з одного боку наближатимуть нашу систему освіти до 

європейських стандартів, а з іншого – враховуватимуть корисний національний досвід і 

зберігатимуть ті незаперечні надбання, якими славиться українська освіта в різних вимірах, 

від дидактики до організації [5]. 

Стаття Дебори Штайнборн і Фіони Штайнгауз BY THE BOOK(S) презентує чудовий 

приклад поєднання традиційного та інноваційного у німецькій сучасній бібліотеці. Завдяки 

глобалізації бібліотеки почали комп’ютеризувати, оснащувати технічним обладнанням. 

Більше не треба витрачати свій час на те, щоб знайти потрібний паперовий або електронний 

варіант книги тому, що створюються електронні картотеки [6]. 

В ході дослідження та на основі отриманих результатів було встановлено, що: 

• сучасна модель освіти повинна бути, з одного боку, орієнтованою на перспективу, а з 

іншого – не може не спиратися на традиційні цінності та ідеали; 

• орієнтація на традиційні форми навчання не повинна перешкоджати інноваційному 



 13 

пошуку нових форм; 

• єдність традицій та інновацій у сфері вищої школи є необхідною умовою її успішного 

розвитку. 

Безперечно, оптимізація функціонування освітньої галузі виявиться проблематичною, 

якщо не вирішити основні проблемні вузли теорії і практики чинного освітнього процесу. 

Тому зараз перед сучасною українською освітою постало серйозне завдання: зберегти всі 

позитивні здобутки українського освітнього досвіду та збагатити його досягненнями 

світових освітянських практик, які гармонійно узгоджуються й поєднуються з українськими. 
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Галів Андрій (факультет прикладної математики та інформатики) 
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СМАРТ-ОСВІТА ЯК НОВИЙ ВИКЛИК ДЛЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ 
 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) ведуть до творення нового 

цифрового світу, у якому практично відсутні бар’єри для створення, обміну та 

розповсюдження знань. Загалом це пов’язано з розвитком Інтернету та нових технологій, 

таких як Web 2.0, що мінімізують кількість етапів на шляху знань від їх створення до 

https://is.gd/RWwB4c
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nopa_2014_120_6
https://www.zeit.de/campus/zeit-germany/2019/02/knowledge-university-libraries-germany/seite-2
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реалізації в інновації. На основі сучасних ІКТ створюється єдиний інформаційний освітньо-

науковий простір, що включає бази даних ділової та наукової інформації, співтовариств 

професіоналів, споживачів, де знання вільно циркулюють і доповнюються. Сукупність ІКТ в 

суспільстві переходить на новий рівень якості комунікації між виробниками та споживачами, 

громадянами та владою, студентами та університетами. Власне, у компаній, підприємств, 

органах державного управління, університетах з’являються технології миттєвого зворотного 

зв’язку, що сигналізують про зміни в навколишньому середовищі.  

На зміну інформаційним технологіям приходять смарт-технології, що 

характеризуються такими властивостями, які дозволяють адаптувати той чи інший пристрій 

до потреб користувача в ході його експлуатації, смарт-телефони, телевізори і т. д. Смарт-

технології переходять в розряд пріоритетних, які здатні визначити наступний за 

інформаційним етап розвитку суспільства. 

Проте, тільки використання нових технологій з префіксом «смарт», або маючи на увазі 

лише їх «розумне» використання, не може визначати характер освіти нового типу. Якщо 

проаналізувати різні технологічні рішення для сфери освіти, котрі позиціонуються як 

«смарт», то можна перерахувати наступні: смарт-дошки, смарт-підручники, смарт-

проектори, програмне забезпечення для створення і розповсюдження освітнього контенту, 

що має інтерактивний і комунікативний характер. Інші технології, перш за все різного виду 

Social Media і технології Data Mining, також використовуються в сегменті смарт-освіти.  

Використання нових смарт-технологій повинно задовільнити запити суспільства щодо 

покращення якості освіти. Освітня система має якісно змінитися, як стосовно змісту та 

методів навчання, так і інструментів, середовищ, способів управління знаннями. В умовах 

постійного росту обсягів і швидкості оновлення знань особливо актуальним стає завдання 

організації самостійної пошукової та дослідницької роботи студентів та подальше 

застосування отриманих ними знань для розв’язання професійних завдань. Саме тому, 

неминучим стає перехід до смарт-освіти, яка визначає напрямок розвитку на створення 

інтегрованого освітньо-інформаційного середовища з високою інтелектуальною складовою. 

Під смарт-освітою розуміємо організовану і реалізовану з використанням технічних 

інновацій та Інтернету взаємодію студента, викладача та інших учасників освітнього 

процесу, націлених на формування системного бачення предмета науки, включаючи різні 

його аспекти (економічний, правовий, соціальний, технологічний і т. д.).  

Отримані студентом в процесі навчання в мережі навички дозволяють використовувати 

їх в подальшій роботі. Серед вироблених навичок варто відмітити такі, як колективна робота 

на основі розподілених систем, уміння застосовувати інструменти Web 2.0 для розв’язування 

різних освітніх та професійних завдань, уміння працювати з великим об’ємом інформації. 
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Основний ефект полягає в здатності об’єднати зусилля групи людей для створення нових 

знань. 

Водночас, реалізація принципів смарт-освіти на традиційних (застарілих) підходах для 

створення навчальних матеріалів не приведе до потрібного ефекту. Необхідні освітні ресурси 

нового типу представляють собою комплексний навчальний матеріал, створений на основі 

використання технологічних інновацій і Інтернет-ресурсів та, який містить систематичний 

виклад знань з предметної області. Зараз вже недостатньо знати, потрібно постійно 

актуалізувати й оновлювати свої знання, так як швидкість їх появи є колосальною та 

продовжує зростати в геометричній прогресії. Саме в епоху інформаційного суспільства, яка 

пов’язана з впровадженням нових технологій, таких як Web 2.0, ключовим фактором 

здобуття актуальних знань стають смарт-ресурси. 

Більшість сучасних розвинених країн впроваджує концепцію «смарт» в рамках 

розвитку не тільки системи освіти, а й економіки в цілому. В основі даної концепції лежить 

три основні ідеї: 

1. Мобільний доступ – можливість отримання всіх видів цифрових послуг в будь-якій 

точці світу. При цьому дані сервіси повинні бути орієнтовані на кожного користувача 

індивідуально. 

2. Створення нових знань – жодна країна не зможе розвиватися без постійного 

«постачання» нових знань, адже саме нові знання є двигуном в процесі модернізації 

національної економіки та розвитку суспільства. 

3. Створення смарт-середовища – незважаючи на те, що сучасний рівень розвитку 

обчислювальних систем поки що не дозволяє говорити про створення штучного інтелекту, 

тим не менше окремі сервіси і технологічні розробки досягли того рівня, коли ІКТ-

середовище практично ідентичне природному інтелекту. Саме освітнє смарт-середовище 

дозволяє стимулювати появу подібних розробок і служить однією з основних ідей, на яких 

базується ідея «розумної» економіки.  

Смарт-освіта є концепцією, яка передбачає комплексну модернізацію всього освітнього 

процесу, організаційних форм, методів, засобів і технологій. Водночас дозволяє по-новому 

побудувати процес розробки освітнього контенту, його впровадження та актуалізації. 

Навчання стає можливим не лише в аудиторії, класі, а й в будь-якому іншому місці: 

громадських місцях, таких як музеї, кафе, парки. Основним елементом, що зв’язує освітній 

процес, стає активний освітній контент, на базі якого створюються єдині репозиторії, що 

дозволяють усунути часові та просторові рамки. 

В основі концепції смарт-освіти лежить ідея індивідуалізації навчання, що можливо 

лише за умов створенням викладачем контенту, націленого на конкретного студента. Цього 
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можна досягнути, якщо ефективно управляти освітніми знаннями, коли кожний 

знаннєвий об’єкт ідентифікується й описується. Обсяг подібних освітніх об’єктів дозволить 

їх комбінувати, і тим самим, створювати унікальний контент, що задовольняє потреби 

кожного студента зокрема.  

Отже, застосування смарт-освіти неминучий крок до нового етапу розвитку освіти на 

шляху забезпечення якості підготовки фахівців. Основне завдання смарт-освіти –  

створювати умови для забезпечення нової якості освітнього процесу, як продуктивної 

взаємодії студентів і викладачів на шляху інновацій та прогресу.  

Список використаної літератури:  

1. Dong Uk Im, Jong Oh Lee. Mission-type Education Programs with Smart Device 

Facilitating // International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering. Vol. 8, No. 2, 

March, 2013. 

2. European Investment Bank (2012) JESSICA for Smart and Sustainable Cities. Horizonal 

Study Smart Technology based Education and Training // SMART DIGITAL FUTURES. 

Netherland: Amsterdam: IOS Press BV, 2014. 

 

 

Сениця Назар (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант  – доц. Яремчук Н. Я. 

ВІРТУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗВО: ВИКЛИК СЬОГОДЕННЯ 

  

Глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства та перехід до віртуальних 

технологій у всіх соціальних сферах є беззаперечною ознакою сьогодення. Система освіти не 

є винятком, сучасні навчальні заклади повинні функціонувати в просторі інноваційних 

комп’ютерних технологій, які безумовно повинні бути спрямовані на підвищення рівня 

інформаційної діяльності як складової навчальної діяльності. За таких умов відкритими для 

наукового пошуку залишається низка аспектів щодо побудови та функціонування освітньої 

системи та процесів в умовах віртуалізації освітнього простору, зокрема, створення 

відповідної моделі навчання, виявлення особливостей педагогічної та комунікативної 

взаємодії, виокремлення педагогічних умов, встановлення шляхів впровадження, 

формування форм та методики застосування методів, прийомів та засобів навчання тощо.  

У розрізі цієї тематики особливої уваги заслуговує професійна підготовка фахівця в 

умовах закладів вищої освіти. Очевидна суперечність між масовістю функціонування 

віртуального суспільного простору та невідповідністю університетської освіти, яка тяжіє до 

традиційності, визначає актуальність дослідження.  
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Дослідження особливостей віртуального освітнього простору висвітлювали у своїх 

роботах М. Грінченко, Г. Губська, Р. Гуревич, М. Вайндорф-Сисоєва, А. Савицька, М. 

Скуратівська, С. Попадюк, І Чернець, С. Даньшева, А Цимбалару, М. Шишкіна, В. Чумак та 

ін.  

Науковий дискурс на предмет даної тематики вимагає розуміння змісту ключових 

дефініцій – «віртуальний освітній простір» і «віртуальне середовище». «Віртуальний 

освітній простір» варто розуміти, як ефективний засіб розширення можливостей особистості 

для навчання, саморозвитку, творчих здібностей тощо. «Віртуальне середовище», слід 

розуміти як таке що окреслює всю сферу людської діяльності, може реалізовуватися за 

допомогою сучасних мережевих технологій та спростити умови залучення до них [3]. Більш 

детальніший аналіз віртуального освітнього простору констатує складові віртуальні об’єкти 

освітнього-когнітивного змісту які відповідають певним принципам. Основними 

принципами віртуального освітнього середовища є принцип: актуальності, значимості, 

науковості, системності, вірогідності, інформативності. Щодо функціональності 

віртуального освітнього простору, варто наголосити на тому, що він має функціонувати 

лише в межах реального освітнього простору в чітко обмежено-визначених часових рамках і 

не створювати дискомфортну ситуацію в межах “віртуального переходу”. Основна його 

функція спростити процес навчання таким чином, аби даний процес потребував меншого 

вкладу фізичних зусиль і збільшив кількість осіб яка матиме можливість навчатися. Також 

він повинен збагачувати навчальний процес різноманітними елементами, що покращують 

сприйняття чи візуалізують предмет навчання.   

Віртуальне освітнє середовище має на меті удосконалення навчального процесу та 

забезпечення відкритого доступу до навчальних документів – навчально-методичного 

забезпечення; офф-лайн консультацій викладачів електронної бібліотеки та ін. Повноцінний 

блок електронного навчально-методичного комплексу складається з: інструктивного блоку, 

інформаційного блоку (системи інформаційного наповнення ресурсу), контрольного блоку 

(механізму тестування та оцінки), комунікативного блоку (системи інтерактивного 

викладання) і керуючої системи, об’єднуючої все це воєдино. Вивчення навчальних 

дисципліни представляє цілісний системний процес, що включає лекції, семінари, 

консультації, контрольні заходи та самостійну роботу студентів (пошук і обмін інформацією, 

звернення до баз даних, інформаційних видань) [3, с. 467]. 

Варто зазначити, що актуальними під час організації віртуального освітнього процесу є 

і питання роботи з сучасними технічними засобами навчання, включаючи комп’ютерні, 

мультимедійні, телекомунікаційні, використання ліцензійного програмного забезпечення. 

Зміна способів навчальної взаємодії між викладачами та студентами на основі інноваційних 
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комунікативних технологій і використання в навчальному процесі гіпертекстових й 

інтерактивних електронних навчальних ресурсів приводять до зміни інформаційного 

освітнього середовища. Така багатокомпонентна система акумулює не лише комунікаційні, 

комп’ютерні, організаційні ресурси, а й інтелектуальний, культурний потенціал закладів 

вищої освіти, функціональну інфраструктуру, що забезпечує єдиними технологічними 

засобами діяльність викладачів і студентів.  

Використання віртуальних технологій в освіті та поява віртуального освітнього 

простору, створює сприятливі умови для саморозвитку та самореалізації особистості 

студента, забезпечуючи прогрес його активності, творчості та професійного становлення як 

фахівця. 
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Дорош Марко (факультет іноземних мов) 

Наук. консультант  – доц. Федина-Дармохвал В. С. 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 (НА ПРИКЛАДІ НІДЕРЛАНДСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ) 

 

У сучасній українській освіті чітко намітилася тенденція до реформування за західним 

зразком, перейняття передового досвіду інших країн і впровадження його на українському 

ґрунті. Однією з важливих складових навчального процесу у будь-якій освітній системі є 

самостійна робота студента (СРС). 



 19 

Представлене дослідження має на меті описати і проаналізувати практичний аспект 

СРС у вищій школі Королівства Нідерландів як держави, чиї університети займають високі 

місця у світових рейтингах. Основним джерелом представлених фактів є особистий досвід 

автора як студента за обміном. У сучасній педагогічній науці існують різні погляди на СРС. 

Одні дослідники описують її як «самостійну діяльність-учіння студента…яку виконує 

студент під методичним керівництвом і контролем науково-педагогічного працівника без 

його прямої участі» [2], у той час як інші включають у це поняття «всю активну розумову 

діяльність студентів у навчальному процесі» як в аудиторії, так і поза нею [1]. У рамках 

даної роботи, ми примикаємо до першого погляду і будемо розглядати виключно 

позааудиторний аспект, частково порівнюючи його з українським. 

Самостійна робота є основною частиною навчального процесу в нідерландських 

університетах. Заклад освіти націлений не на те, щоб дати студентові нові знання, а радше на 

те, щоб спрямувати його роботу у правильне русло. Основною відмінністю планування СРС 

є те, що студент починає опрацьовувати матеріал до лекції, до зустрічі з викладачем. 

Викладач, реалізуючи свою організаторську функцію, завантажує на електронну сторінку 

відповідного курсу належні підготовчі матеріали. Рідше, він подає не повний текст, а 

бібліографічне посилання на джерело, яке можна знайти в університетській бібліотеці чи 

завантажити із сайту бібліотеки електронну версію. Серед запропонованих матеріалів 

можемо виділити наукові статті, уривки чи цілі розділи монографій, урядові звіти, тощо. 

Підготовчий матеріал повинен відповідати рівню і спеціалізації студентів. Тому, тим, хто 

навчається на гуманітарних спеціальностях пропонується читати також твори художної 

літератури, блоги, ненаукові описи місць чи подій. Загальний обсяг матеріалів не менше 250 

сторінок для гуманітаріїв і приблизно 150 сторінок для представників інших спеціальностей 

на тиждень. Додаткові тексти можуть бути розіслані перед іспитом. Навчальний курс 

нараховує щонайменше 5 ECTS, кожен з яких включає 28 годин, тобто 140 годин на 

тиждень, левову частку яких займає саме СРС. Під час аудиторної роботи викладач пояснює 

складнішу теорію, висвітлену у підготовчих матеріалах, розвиває запропоновану там тему 

самостійно чи закликає студентів до дискусії. 

Окремим аспектом СРС є написання студентом наукової роботи на самостійно обрану 

тему. Перш ніж студент приступить до написання, викладач, на основі поданої пропозиції, 

затверджує тему і, деколи, приблизний список літератури. На відміну від українських вишів, 

педагог не перевіряє чорновик і рідко встановлює технічні рамки, але консультує студента і 

може вказати на помилки лише в теоретичній частині роботи. Деколи така робота замінює 

іспит і є основним чинником при формуванні остаточної оцінки. 
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Отже, СРС нідерландського студента у своєму позааудиторному аспекті складається з 

двох частин: опрацювання підготовчих матеріалів та написання наукової роботи, кожна з 

яких має свою специфіку. Обидва види роботи координуються і перевіряються викладачем, 

проте виконуються без його безпосередньої участі і допомоги. 

Список використаної літератури 

1. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень. [текст]:  

2. навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 142 с. – 

Режим доступу до ресурсу: 

https://pidruchniki.com/1228112860996/dokumentoznavstvo/samostiyna_robota_studenta_sistemi_

navchalnogo_protsesu. 

3. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / 

В. Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. – Режим доступу до ресурсу: 

https://pidruchniki.com/15341220/pedagogika/samostiyna_robota_studentiv_metodika. 

 

Кравчук Тетяна (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Ковальчук Л. О. 

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Моніторинг якості результатів навчання студентів у закладах вищої освіти (ЗВО) на 

сьогоднішній день є актуальним питанням, адже здобутті в університетах знання, вміння та 

навички майбутніх фахівців визначають їхній подальший професійний розвиток та 

конкурентоспроможність на ринку праці. Проте такі дії повинні бути аргументовані й 

закріплені на законодавчому рівні. Саме тому метою нашого дослідження є: аналіз 

законодавчої бази моніторингу якості результатів навчання студентів у ЗВО. 

Моніторинг якості освіти пов’язують зі спостереженням та оцінюванням результатів 

освіти, в подальшому пропонують аналіз та підвищення рівня підготовки студентів [1, с. 12]. 

На перший погляд, нічого складного, проте, на практиці виникають проблеми, які 

потребують законодавчого регулювання. 

Згідно із Законом України «Про освіту», «якість освіти – це відповідність результатів 

навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або 

договором про надання освітніх послуг» [3]. У Законі акцентовано увагу на тому, що 

інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в закладі освіти, який має низьку 

якість освітньої діяльності, за результатами проведення якого надається висновок про якість 

https://pidruchniki.com/1228112860996/dokumentoznavstvo/samostiyna_robota_studenta_sistemi_navchalnogo_protsesu
https://pidruchniki.com/1228112860996/dokumentoznavstvo/samostiyna_robota_studenta_sistemi_navchalnogo_protsesu
https://pidruchniki.com/15341220/pedagogika/samostiyna_robota_studentiv_metodika
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освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також 

рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти [3].  

Згідно з Положенням про Державну службу якості освіти України [5], яке затверджено 

постановою КМУ від 14.03.2018 №168, саме ця служба уповноважена проводити 

інституційні перевірки. Як вбачається з сайту Державної служби якості освіти України [2], у 

своїй діяльності така, керується, зокрема Постановою КМУ Про затвердження Порядку 

державного інспектування навчальних закладів [4], яка втратила чинність 14.03.2018. У 

постанові чітко окреслено процедуру проведення інституційної перевірки, права та обов’язки 

перевіряючих тощо. Аналізуючи сайт (URL: https://zakon.rada.gov.ua), стає зрозуміло, що 

вищевказаний законодавчий акт скасований саме на підставі постановою КМУ від 14.03.2018 

№168.  

Згідно із Законом України «Про вищу освіту», до повноважень Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти віднесено, зокрема, аналіз якості освітньої 

діяльності ЗВО. Відтак, вказаним агентством розроблено «Положення про акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та в додатках 

до положення визначені критерії оцінювання якості освітньої програми. До них належать 

такі критерії:  

1. проектування та цілі освітньої програми;  

2. структура та зміст освітньої програми;  

3. доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання;  

4. навчання і викладання за освітньою програмою, Контрольні заходи;  

5. оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність;  

6. людські ресурси;  

7. освітнє середовище та матеріальні ресурси;  

8. внутрішнє забезпечення якості освітньої програми;  

9. прозорість та публічність;  

10. навчання через дослідження» [3].  

Виникає логічне запитання, у який спосіб на законодавчому рівні конкретно 

регламентуються критерії якості освіти та процедура проведення моніторингу якості 

результатів навчання студентів у ЗВО, оскільки законодавчо розроблено критерії оцінювання 

якості освітньої програми. Відтак, можна зробити висновок про те, що законодавець чітко не 

розділив критерії оцінювання якості освітньої програми, критерії якості результатів навчання 

студентів та не описав процедуру проведення інституційної перевірки. 

Так, у Законі України «Про вищу освіту», загалом описано систему забезпечення якості 

вищої освіти в Україні, яка включає:  

https://zakon.rada.gov.ua/
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1. систему забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості);  

2. систему зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладів вищої 

освіти та якості вищої освіти;  

3. систему забезпечення якості діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти [3].  

«Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких 

процедур і заходів:  

1. визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

2. здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

3. щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4. забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників;  

5. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, 

у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;  

6. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом;  

7. забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти 

та кваліфікації;  

8. забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів 

вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату» [3]. Відтак, законом закріплено основні принципи якості 

освіти.  

Підсумовуючи, зазначимо, що проведений аналіз дає підставу стверджувати, що на 

сьогодні не вироблено єдиного підходу ЗВО до моніторингу якості результатів навчання 

студентів, простежується різнотлумачення понять, вказаних у нормі прямої дії, а саме в 

Законі України «Про вищу освіту». З огляду на це, на нашу думку, необхідно законодавчо 

закріпити чіткі критерії оцінення якості освіти студентів і в подальшому розробити 

процедуру моніторингу якості освіти. 



 23 

Список використаної літератури: 

1. Бодненко Д. М., Жильцов О. Б., Лещинський О. Л., Мазур Н. П. Моніторинг 

навчальної діяльності: навчальний посібник. Київ: Київський університет імені Бориса 

Грінченка, 2014. 276 с. 

2. Сайт Державної служби якості освіти. URL: http://sqe.gov.ua/index.php/uk-

ua/normatyvno-pravovi-akty-shcho-rehlamentuiut-diialnist. 

3. Закон України «Про Вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18#n2.  

4. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти затверджено Наказом Міністерства освіти України 11.07.2019  №977 

«Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19 . 

5. Положення про Державну службу якості освіти України затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 168 «Деякі питання Державної служби якості 

освіти України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2018-%D0%BF. 

 

 

Литвин Олена (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Ковальчук Л. О. 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА  

ЯК ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В умовах сучасного суспільства докорінно змінюється значущість освіти, набуває 

актуальності проблема формування управлінської компетентності. Це зумовлює нові вимоги 

до професійних і особистісних якостей майбутнього керівника закладу освіти, його 

готовності бути формальним та не формальним лідером очолюваного ним колективу. 

Аналіз сучасної науково-педагогічної літератури (Н. Александрова, А. Алексюк, 

В. Беспалько, В. Гриньова, Т. Горюнова, І. Ісаєв, І. Зязюн, В. Костіна, Н. Кузьміна, 

І. Оленюк, В. Слуцкий, В. Ястребова, К. Яресько та ін.), яка охоплює різні аспекти діяльності 

викладача, засвідчує, що проблеми управлінської діяльності все частіше стають предметом 

дослідження в педагогічній науці. Зокрема, Н. Александрова акцентує увагу на тому, що 

головна функція викладача полягає в управлінні процесами навчання, виховання та розвитку 

студентів, а тому предметом формування в процесі їхньої психолого-педагогічної підготовки 

має стати управлінська культура викладача. У зв’язку з цим особливої уваги вимагає 

удосконалення процесу психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів, одним з 

http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/normatyvno-pravovi-akty-shcho-rehlamentuiut-diialnist
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/normatyvno-pravovi-akty-shcho-rehlamentuiut-diialnist
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2018-%D0%BF
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головних чинників якого може стати формування управлінської культури майбутніх 

викладачів як складової професійно-педагогічної культури [1]. 

Дослідники управлінської культури і компетентності керівників [2] слушно зазначають, 

що призначення управлінської педагогічної діяльності – створити таке освітнє середовище, 

яке ефективно функціонує та відповідає сучасним вимогам, є привабливим для реального та 

потенційного споживача освітніх послуг, своєчасно реагує та впроваджує нові технології і 

методи педагогічної діяльності. 

Професійна підготовка майбутніх викладачів має передбачати не лише озброєність 

студентів знаннями зі спеціального предмета, психолого-педагогічну і методичну 

освіченість, а й готовність до здійснення управлінської діяльності, яку формує управлінська 

культура як індивідуальна, професійно-особистісна якісна характеристика, що охоплює 

сукупність педагогічних ціннісних орієнтацій та професійних компетенцій, необхідних для 

успішного і ефективного управління навчальним процесом [1]. 

Управління як особливий вид діяльності, безумовно, має свою культуру, яка є 

складовою загальнолюдської культури і безпосередньою формою реалізації 

загальнолюдських культурних надбань в управлінській сфері. За змістом управлінська 

культура становить сукупність досягнень в організації й здійсненні управління, організації 

праці підлеглих, використанні методів, засобів і принципів управління, а також вимог, які 

висуваються до систем управління і працівників, які зумовлені нормами права, а також 

принципами і традиціями загальної та професійної моралі [2]. 

Сутність культури виявляється, перш за все, у діяльності та її результатах, в яких 

відображається водночас у сукупності досягнень і цінностей, накопичених людством у 

процесі історичного розвитку. Відповідно, культурний потенціал будь-якого фахівця (а в 

нашому випадку – керівника) – це сполучення елементів, своєрідних “зрізів” культури 

(фізичного, морального (етичного), інтелектуального, естетичного, правового, конфесійного, 

політичного, психологічного, професійного та фахового), що безпосередньо відображається 

в управлінській компетентності [2]. 

Ми погоджуємося з думкою Н. Александрової, що управлінська культура розглядається 

як необхідна культурологічна складова професійної освіти викладача, а її формування є 

однією з важливих цілей освітнього процесу у вищій школі [1]. 

Управлінська культура становить собою складне системне динамічне утворення, що 

виражає сукупність, взаємодію та взаємовплив її ціннісно-мотиваційного, емоційно-

вольового, когнітивного, менеджерського, праксеологічного, контрольно-оцінювального та 

суб’єктного складових. Рівень розвиненості цих складових відображає функціональну 
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надійність управлінської культури конкретного керівника та адекватно забезпечує виконання 

поставлених перед ним управлінських завдань [2]. 

Зміст управлінської культури виявляється в таких основних характеристиках: 

 стилі управлінської діяльності керівника та інших суб’єктів управлінської 

діяльності в організації; 

 цілях, цінностях і традиціях в управлінській діяльності суб’єктів управління;  

 раціональній організації управлінської діяльності всіх суб’єктів управління в 

організації (чіткість, узгодженість, послідовність та дотримання службових і 

морально-етичних норм міжсуб’єктної взаємодії); 

 організаційній культурі в установі (закладі освіти); 

 автоматизації та інформатизації процесу управління в організації; 

 особистій поведінці, почутті міри, педагогічному такті і відповідальності членів 

колективу організації; 

 методиці проведення різноманітних нарад та їх управлінській ефективності;  

 загальному позитивному морально-психологічному кліматі в організації та 

управлінських структурах [2]. 

Завданням професійної підготовки майбутніх викладачів можна вважати формування 

управлінської культури майбутніх педагогів як культурологічного феномену має бути 

складовою професійної підготовки студентів, що має на меті засвоєння студентами знань і 

способів здійснення управлінської діяльності. Більшість дослідників вказують на важливість 

і необхідність технологізації процесу формування управлінської культури, який 

представлений єдністю змісту, цілей, засобів та кінцевих результатів на основі залучення 

інтерактивних форм і методів навчання. Процес формування управлінської культури 

викладача спрямований як на розвиток здібностей до свідомої самоорганізації діяльності і 

самоуправлінню інтелектуальними, фізичними та моральними резервами, так і на оволодіння 

відповідними здібностями до самоосвіти та самовдосконалення, для того щоб адекватно 

управляти навчально-пізнавальною діяльністю студентів [1]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що управлінська культура тісно пов’язана із загальною 

культурою, загальнолюдською та професійною культурою особистості. Її важливою є 

управлінська компетентність, яка визначає професіоналізм керівника закладу освіти. Отже, 

формування управлінської культури майбутніх педагогів передбачає набуття студентами 

управлінської компетентності, що сприятиме зростанню їхнього професіоналізму. 
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Гернович Оксана (факультет іноземних мов) 

Наук. консультант – доц. Федина-Дармохвал В. С. 

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТА ПРИ ВИВЧЕННІ КЛАСИЧНИХ МОВ 

 

Мотивація – «опосередкована процесом її відображення суб’єктивна детермінація 

поведінки людини світом. Головною характеристикою мотиваційної сфери є ієрархія 

мотивів, що дозволяє виявити особистісний зміст діяльності для будь-якої людини» [1]. 

Мотивом ми вважаємо причину дій індивіда, а під класичними мовами розуміємо 

давньогрецьку і латинську мови у всіх їхніх діалектних і діахронічних варіаціях. 

Найпершою тут слід розглядати внутрішню, суб’єктивну мотивацію, яка базується, 

перш за все, на вподобаннях індивіда і у контексті даного дослідження стосується лише 

студентів. Кожен обирає своєю спеціальністю те, чим йому подобається займатися. Саме 

бажання у поєднанні з вродженими схильностями є основним при виборі майбутньої 

професії. Цей чинник, хоч і є повністю суб’єктивним, залишається найважливішим. Крім 

того, класичні мови самі по собі є джерелом численних запозичень у всі європейські мови, а 

через них – і в багато інших. Так, латинська мова є спільним предком для групи романських 

мов: італійської, французької, іспанської, португальської, румунської тощо [2]. У той же час 

грецька мова, хоч і стоїть окремо серед інших індоєвропейських, вплинула на значний пласт 

лексики української мови, як і самі греки – на українську культуру. Крім того, так само, як і 

латина вона досі побутує у богослужбовому вжитку. Навіть сьогодні зустрічаємо наукові 

статті, фільми і пісні латинською та давньогрецькою мовами. 

На територію України класичні мови прийшли, перш за все, із християнською місією. 

Не слід забувати той факт, що християнство прийшло на українські землі із Візантії, де 

панівною мовою була грецька. Саме цією мовою написані богослужбові книги і Святе 

file:///C:/Users/admin/Downloads/znpnapv_ppn_2013_4_31.pdf
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Письмо. Відомим є той факт, що перші давньоруські собори, Десятинна церква і Софія 

Київська, були грекомовними парафіями. Так, на мозаїках Софії досі можна побачити саме 

грецькі написи, хоча на мозаїках молодшого приблизно на століття Михайлівського 

Золотоверхого монастиря – вже слов’янські. Крім того, значним є вплив візантійської 

літератури на давньоруську. Так, прикладом і зразком для «Повісті минулих літ» послужила 

візантійська хроніка Григорія Амартола. Були відомі і світські твори, зокрема філософські чи 

міфічні. Щодо пізнішого періоду, то тут варто відзначити Львівське Успенське братство, яке 

наприкінці XVI ст. видало першу на українських землях і одну із найдавніших у Європі 

граматику грецької мови, звану «Адельфотіс» за редакцією св. Арсенія Елассонського, чиє 

ім’я носить Центр вивчення грецької мови і культури при ЛНУ.  

Латинська мова активно ввійшла у культурне життя лише під впливом Польщі як 

елемент окатоличення і полонізації. Саме латиною писали свої твори Юрій Дрогобич, 

Герасим і Мелетій Смотрицькі, Григорій Сковорода, Феофан Прокопович. Крім того, нею 

володіли як мовою міжнародного спілкування. Так, іноземці відзначали високий рівень 

знання мови Богданом Хмельницьким. Класичні мови, серед іншого, викладалися в 

Острозькій і Києво-Могилянській академіях.  

Отже, у ході представленого дослідження ми виявили чотири основних мотиви, які 

можуть спонукати учнів чи студентів до вивчення давногрецької або латинської мов: 

внутрішню мотивацію, важливість античної культури для розвитку західної цивілізації, роль 

класичних мов у розвитку сучасних і наслідування відомих класиків. Кожен з цих мотивів 

або їхнє поєднання може стати чільним при виборі предмету вивчення.  
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Наук. консультант  – доц. Федина-Дармохвал В. С. 

ВИВЧЕННЯ КЛАСИЧНИХ МОВ ЯК ЖИВИХ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

На сучасному етапі викладання класичних мов часто відчувається різке несприйняття 

студентами традиційних методик, побудованих за принципом legereetintelegere (читати і 

розуміти), які, проте не враховують аудіювального та вербального аспектів. Проте, 

починаючи з кінця ХХ століття в Європі та Америці виникають школи, де класичні мови 
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викладають як живі, тобто не лише через читання, але і через письмо, аудіювання та 

говоріння. 

Метою представленої роботи є дослідити практичний аспект викладання класичних 

мов як живих і описати загальну практику такого викладання. У рамках даного дослідження 

під класичними мовами слід розуміти давньогрецьку та латинську мови в їхній діахронії та 

діалектно-соціолектному розмаїтті. Перш ніж перейти до детальнішого аналізу, слід згадати 

про те, що вимова, яку використовують при вивченні класичних мов як живих – це, 

найчастіше, реконструйована академічна вимова, яка має на меті передати вимову періоду 

золотого віку розвитку кожної з мов. Як правило, новітні методики застосовуються у 

приватних навчальних закладах або окремими педагогами-новаторами на базі державних 

Чільним фактором при вивченні будь-якого предмету є підручник. Традиційні 

підручники для вивчення класичних мов включають в себе адаптовані тексти і уривки з 

оригінальних творів та пояснення граматики. Часто у підручнику є невеликий словник, 

розроблений для зручності студентів. Попри те, що подібні книжки використовуються і для 

нетрадиційного викладання, більшість підручників, націлених на «живомовний» підхід 

містять суцільний текст на певну тематику. Як правило, темою підручника є певний аспект 

життя античного суспільства, а героями поданого тексту – звичайні люди у їхньому 

щоденному оточенні. Слова у таких книжках подаються або мовою, яка вивчається, або 

через зменшене зображення предмета. Пояснення граматики відбувається, як правило 

опосередковано, через виявлення самими студентами з контексту незнайомих граматичних 

форм і подальше пояснення їх викладачем. Вокабульне наповнення підручників складають 

переважно античні власне класичні слова, вивчаючи які студент готується до читання текстів 

оригінальних авторів без перекладу [1; 2].  

Як і на традиційних заняттях з живих мов, викладач пропонує обговорити прочитаний 

текст мовою, що вивчається. На початковому етапі студенти відповідають і задають базові 

елементарні питання, поступово переходячи до складніших питань і власних незалежних 

розповідей на задану тему. Також, студентам пропонується викласти свої думки письмово, з 

аналогічним поступовим ускладненням. 

Аудіювання відбувається переважно через прослуховування читаного викладачем чи 

іншим студентом тексту або через пісні чи перегляд відео. Останнім часом, набули 

популярності саме два останніх фактори. Зокрема, було покладено на музику значну 

кількість класичних творів і створено багато нових пісень, переважно жартівливих або 

інтимних. Не слід забувати і про релігійні пісні обома мовами і латиномовні середньовічні 

пісні вагантів. Крім того, зросла кількість відео-блогів і каналів, присвячених як «живому» 
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викладанню класичних мов, так і певним його аспектам: озвучуванням окремих частин 

підручників, розповідям про античність класичними мовами чи згадуваній вище музиці. 

Таким чином, попри загальне падіння популярності класичних мов у світі, бачимо 

зростання бажаючих вивчати їх використанням новітніх методик вивчення класичних мов як 

живих. Такий підхід включає всі аспекти традиційного вивчення мови (читання, письмо, 

аудіювання, говоріння) і готує студентів до самостійного опрацювання класичних текстів без 

перекладу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОЇ ГОТОВНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ 

 

Проблема професійної орієнтації потребує не лише науково-педагогічного аналізу, а 

визначення психологічного підґрунтя. Психолого-педагогічне дослідження професійної 

орієнтації дає можливість сформулювати таке її визначення: це система науково-практичної 

діяльності, спрямованої на підготовку особистості до самостійного свідомого професійного 

вибору [4]. Успішний професійний вибір передбачає сформовану психологічну готовність 

особистості до прийняття обґрунтованого рішення. В основі такої психологічної готовності 

індивіда лежать інтереси, спрямованість особистості, задатки та вміння їх перетворити у 

здібності, життєві установки, виявлення своїх професійно значущих якостей особистості, які 

допоможуть у самовизначенні. Усвідомленість професійного вибору спрямована на те, аби 

особистість у результаті профорієнтаційної роботи змогла вибрати для себе професію, 

виходячи з розуміння себе, як головного суб’єкта майбутньої професійної діяльності та 

можливості реалізації своїх бажань і потреб. Безумовно, свідомий вибір професії також 

передбачає врахування потреб ринку праці, які є вагомим чинником під час майбутнього 

працевлаштування. 

Метою нашого дослідження є визначення особливостей готовності особистості 

випускників закладів загальної середньої освіти до професійного самовизначення. 
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Професійне самовизначення є структурним елементом психологічного поняття 

«самовизначення особистості». Воно є основною характеристикою індивіда, що описує його 

як найвищу соціальну та моральну цінність, визначає особливості його майбутньої 

професійної поведінки. Під професійним самовизначенням розуміють самопізнання та 

об’єктивну оцінку людиною своїх індивідуальних особливостей. Це самостійне прийняття 

рішення щодо своєї майбутньої трудової діяльності [4]. 

Важливим елементом професійного самовизначення особистості є усвідомлення 

необхідності вибору професії. Цей етап охоплює процес накопичення професійних і 

психологічних знань, на основі яких формується професійний план. Для нього характерні 

такі параметри: визначення головної професійної мети, установлення її відповідності іншим 

життєвим цілям; визначення найближчих і найвіддаленіших у часі завдань та цілей; здатність 

до самореалізації своїх можливостей в майбутній професійній діяльності; співставлення 

можливостей з вимогами обраної професії; визначення шляхів розвитку і саморозвитку для 

підготовки до вибору професії й майбутньої професійної діяльності; усвідомлення можливих 

зусиль, які є необхідними для освоєння професії; знаходження та вибір резервних варіантів 

професійного вибору та шляхів його здійснення на випадок непередбачуваних ситуацій; 

усвідомлення своєї відповідальності за прийняте рішення про вибір професії та його 

здійснення [2, c. 27]. 

Процес професійного вибору розглядають як складну систему, адже на прийняття 

рішення про вибір професії у процесі професійної орієнтації впливає багато чинників. 

Такими чинниками, що визначають професійне самовизначення особистості, виступають 

усвідомлення і співставлення власних бажань, намірів, які спонукають до дій та 

вмотивовують. Якщо розглянути пізнавальні та інтелектуальних можливості, то вони 

відповідають за планування та розгортання інформаційної наповнюваності програми 

професійного вибору. До фізичних, психофізіологічних і характерологічних властивостей 

належать ті чинники, які відповідають за виконавчу та регулятивну сторони діяльності 

особистості щодо вибору професії. Разом з цим, професійне самовизначення особистості ще 

визначається таким чинником, як потреби ринку праці в кадрах [2, c. 29]. 

Структуру поняття готовності учнівської молоді до професійного самовизначення 

становлять пізнавально-рефлексивний, мотиваційний, процесуально-результативний критерії 

[1, с. 15]. 

Пізнавально-рефлексивний критерій оцінює глибину, повноту та міцність знань, 

ступінь адекватного ставлення до професійного самовизначення. Показниками такого 

критерію готовності є наявність знань про світ праці, майбутню професію та про її позитивні 

і негативні сторони.   



 31 

Мотиваційний критерій визначає дієвість інтересів, сформованість мотивів і 

змістовність ціннісних орієнтацій (рівень розвитку навчальних, пізнавальних і професійних 

інтересів, мотивація до навчання і дофпрофесійної підготовки як передумови майбутнього 

професійного успіху, позитивне ставлення до власної особистості та до свого вибору). 

Процесуально-результативний критерій визначає точність умінь та навичок, 

сформованість професійно важливих якостей. Серед показників даного критерію виділяють 

наступні: навички визначення відповідності вимог обраної професії власним особливостям 

особистості; прагнення до самоствердження і самореалізації шляхом самовдосконалення та 

саморозвитку професійно важливих якостей, відповідних характеру майбутньої професії; 

прагнення до перевірки своїх сил у процесі предметно-перетворювальної діяльності, яка 

завдяки впровадженню професійних проб має ознаки власне професійної.  

Науковцями встановлено три рівні сформованості готовності випускників закладів 

загальної середньої освіти до професійного самовизначення: високий, середній та низький [1, 

c. 18].  

Високий рівень притаманний особі, яка достатньою мірою володіє знаннями про 

перелік професій, адакватно оцінює та інтерпретує власні індивідуальні особливості, розуміє 

перебіг процесу професійного самовизначення, має високий рівень розвитку навчальних, 

пізнавальних і професійних інтересів та стійку мотивацію до професійної підготовки та 

навчання. Середній рівень характерний для учнів у яких знання про світ праці неповні, без 

допомоги близьких не можуть визначити чи відповідають їх особистісні характеристики 

вимогам обраної професії та потребують підтримки батьків або педагогів щодо перевірки 

власних сил у процесі добору професійної діяльності. Для низького рівня характерні такі 

особливості: знання про світ праці недостатні, для професійного самовизначення, знання про 

майбутню професію відображають тільки її загальні характеристики, оцінка власних 

індивідуальних особливостей неадекватна; відсутнє розуміння перебігу процесу 

професійного самовизначення; наявність низького рівня розвитку навчальних, пізнавальних і 

професійних інтересів, мотивації до навчання; немає прагнення до розвитку професійно 

важливих якостей.  

Отже, аналіз наукової літератури, дав можливість зробити висновок, що психологічні 

особливості особистості при виборі майбутньої професії є визначальними, адже саме від них 

залежить рівень розвитку пізнавальних психічних процесів, мотивації, самооцінки, 

самостійності особистості. Тому надзвичайно важливим є самоаналіз себе як майбутнього 

спеціаліста у певній галузі. Є дуже відома цитата Конфуція: «Оберіть собі роботу до душі, і 

вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті», яка підтверджує те, що 
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професійне самовизначення є запорукою самореалізації та бажання до неперервного 

саморозвитку впродовж всього життя. 
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БУЛІНГ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

В умовах сьогодення школа є не лише місцем, де діти здобувають знання, розвиваються 

і формуються як особистості, а й середовищем, де здобувають негативний соціальний досвід. 

Одним з негативних явищ у шкільній практиці стало явище булінгу, яке прийнято розглядати 

як небажану агресивну поведінку дітей шкільного віку, що призводить до цькування 

школяра іншим школярем або групою дітей з метою приниження, залякування та 

демонстрації сили [1]. В українському освітньому середовищі термін «булінг» є відносно 

новим та маловивченим, проте поширена негативна повіденка підлітків-агресорів змусила 

фахівців приділити увагу цьому явища. 

Слово «буллінг» походить від англійського слова «bully» (хуліган, забіяка) і означає 

агресивну поведінку однієї людини відносно іншої людини з метою заподіяти їй моральну 

або фізичну шкоду, принизити її і в такий спосіб, щоб утвердити свою владу [2]. В 

українському законодавці знаходимо таке визначення цьому терміну: «Булінг - моральне, або 
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фізичне насильство, агресія у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою 

викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого 

жорстокого ставлення» [3]. 

Дослідники виділяють декілька видів булінгу: фізичний, економічний, сексуальний, 

психологічний булінг, у рамках якого можливий кібербулінг-як субформа булінгу [1]. 

Л. Кішлі вважає, що основною характеристикою булінгу є емоційне приниження, образа 

почуттів людини, висловлювання принизливих оцінок щодо іншої людини, що призводить 

до виключення її із групи. Дослідниця виділяє сім ознак булінгу: 1) емоційне приниження, 

виражене вербальними і невербальними способами; 2) продовження емоційно образливої і 

принизливої поведінки впродовж тривалого періоду; 3) непривітна і недовірлива поведінка; 

4) втручання в приватне життя людини; 5) погіршення психологічного і фізичного стану 

людини, на яку спрямована агресія; 6) намір завдати шкоди іншій людині; 7) агресору 

належить вище становище, ніж його жертві, тому він дозволяє собі дії, що принижують 

гідність і завдають моральної або фізичної шкоди іншій людині [2, с. 2–3]. 

Нині в освітньому середовищі велика увага приділяється проблемі відносин між дітьми. 

Заклад освіти відіграє важливу роль у створенні умов для здобуття учнями та ученицями 

знань в безпечному освітньому середовищі, формуванні ставлень та навичок, які потрібні, 

щоб уникнути та запобігти проявам насильства, безконфліктного спілкування, 

ненасильницької поведінки [4]. 

Освітяни створили чимало заходів спрямованих на те, щоб запобігти проблемі булінгу. 

Зокрема, у Львові з Академічної гімназії при «Львівській політехніці» розпочався челендж 

«Булінг STOPS Тут». В період з 26 лютого по 20 травня 2019 року у проекті взяли участь 30 

шкіл. Суть проекту полягала у створенні відеоролика, який показує основні поведінкові 

проблеми школярів. В подальшому учні створювали свої відеоролики тривалістю 3−5 хвилин 

на тему боротьби з булінгом. Позитивним є те, що такі заходи сприяють формуванню в учнів 

розуміння власної поведінки та їх соціальному вихованню [3]. 

Значна роль у шкільному середовищі належить вчителю як головному організатору 

навчального процесу. Вчитель – це перша людина, яка має врегульовувати конфлікти, 

вирішувати, а не приховувати факти знущання над дітьми. Громадська організація «Ла 

Страда-Україна» видала методичний посібник, щоб навчити освітян та учнів «розпізнавати 

ситуації булінгу, запобігати ситуаціям булінгу, опрацювати правила, які допомагають діяти у 

разі булінгу, вирішувати конфлікти мирним шляхом, формувати розуміння булінгу як прояву 

насильства» [4, с. 24–27]. 

Проблема булігну активно піднімається й на державному рівні. Верховною Радою 

України 2018 року було прийнято Закон України №8584 «Про внесення змін до деяких 
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законодавчих актів щодо протидії булінгу», який вперше визнає юридично поняття булінгу в 

українському законодавстві та передбачає відповідальність не тільки за вчинення, але й за 

приховування випадків булінгу. На сьогодні дитина, яка страждає від булінгу, може 

скористатися бозкоштовною психологічною та правовою допомогою таких організацій як 

«Ла Страда Україна», благодійний фонд Kiddо, український фонд «Благополуччя дітей». 
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БУЛІНГ В ДІАХРОНІЧНОМУ ТА СИНХРОНІЧНОМУ АСПЕКТІ:  

СПРОБА КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ 

 

У сучасному світі великий акцент робиться на тому, що всі люди від народження і до 

смерті, незалежно від будь-яких чинників, є рівними у своїх правах. Тим не менш, існують ті, 

хто намагатиметься применшити права іншого через насилля і приниження. В освітньому 

середовищі основним різновидом таких намагань є цькування, назване також булінгом. 

Метою даної роботи є дослідити історію булінгу в людському суспільстві і спробувати 

пояснити причини його різкого збільшення протягом останніх десятиліть. За визначенням 

ЮНІСЕФ, яке ми приймаємо в рамках даного дослідження, булінг – «це агресивна та вкрай 

неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що 

супроводжується постійним фізичним і психологічним тиском» [1]. 

Як відомо, у природі відбувається постійна боротьба за виживання, як в межах видів, 

так і між різними видами. Не стали винятком і люди, які через різні види боротьби 

https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/264949-u-proekti-bulinh-stops-tut-vzialy-uchast-uzhe-30-shkil-lvova
https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/264949-u-proekti-bulinh-stops-tut-vzialy-uchast-uzhe-30-shkil-lvova
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намагаються утвердити своє домінування над іншими людьми і природою. Цькування було 

здавна поширене у людському суспільстві в армії, навчальних закладах, на вулицях тощо. 

Попри це, воно вважалося природньою частиною суспільного життя і рідко засуджувалося 

чи каралося. Про булінг вперше широко заговорили у 1980-их роках в контексті 

сексуального переслідування жінок на робочому місці [6]. Тим не менш, ще у 1897 році у 

статті «Насмішки і цькування» (TeasingandBullying) вперше з’явилася перша характеристика 

булінгу і булінгової ситуації. Одним із шедеврів англійської літератури ХІХ століття 

вважається роман Чарльза Діккенса «Олівер Твіст» (1838 рік), який присвячений проблемі 

цькування дитини і є першим детальним описом булінгу у світовій літературі [4]. 

Протягом ХХ століття проблема цькування у дитячому колективі постала більш гостро 

і стала предметом громадського обговорення. Так, вже у 1973 році Дан Ольвеус опублікував 

результати свого дослідження про масштаби булінгу у шведських школах, а у 1981 році 

запропонував перший законопроект проти цькувань [4].  

З розвитком технологій і поширенням новітніх засобів зв’язку, зокрема інтернету, 

поширився так званий кібербулінг, цькування у мережі за допомогою приватних 

повідомлень чи публікації небажаних фото або відео. 

Як вже було згадано, булінг не є сучасною проблемою, а супроводжує людство 

віддавна. Тому ми не можемо повноцінно судити про збільшення чи зменшення його 

масштабів, оскільки не маємо відповідних досліджень діахронічного аспекту. Проте відомо, 

що в Україні, згідно зі статистикою ЮНІСЕФ, 24% школярів вважають себе жертвами 

булінгу, а 67% стикалися з ним протягом короткого періоду часу [2]. Серед основних причин 

булінгу називають занижену самооцінку як агресора, так і жертви, перенесення на школу 

проблем, з якими дитина стикається вдома і вплив вчителя, який або не здатний правильно 

організувати колектив, або сам певними діями провокує агресію серед учнів [3]. 

Отже, булінг – вкрай небезпечне явище, яке, проте є характерним для людського 

суспільства. Проте лише наприкінці ХХ століття про нього почали серйозно говорити і з ним 

боротися, у тому числі, на законодавчому рівні. В Україні булінг залишається нагальною 

проблемою, яка потребує вирішення. 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ БУЛІНГУ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

 

Для всіх сфер сучасного українського суспільства характерним є розвиток процесів 

гуманізації, що стосується і системи освіти, та передбачає відмову від будь-яких видів 

дискримінації та насильства. Головним джерелом насильсьва і травматизації дитини в 

освітньому середовищі вважають булінг – цькування у процесі взаємодії з боку як 

однолітків, так і дорослих, що часто стає першопричиною психологічних травм, демотивації 

у навчальному процесі, а також спричиняє формування комплексів у дітей. Одним із 

державних заходів протидії цькуванню став прийнятий 18 грудня 2018 року Закон України 

№2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу 

(цькуванню)», який набув чинності 19 січня 2019 року [3].  

Саме тому метою нашого дослідження є проаналізувати суть проблеми булінгу, 

причини його виникнення, та запропонувати способи запобігання булінгу за допомогою 

місцевих організацій, шкільних виховних заходів та на законодавчому рівні.  

Булінг (або цькування) – це насамперед застосування сили, погрози, моральний тиск на 

людину з метою абсолютного домінування та контролю. Зазвичай цькування відбувається на 

основі фізичної або ж соціальної преваги і влади однієї людини над іншою. Існує декілька 

класифікацій видів булінгу. Найчастіше розрізняють фізичне і психологічне цькування. 

Психологічний булінг – це моральний та психічний тиск на людину, словесні погрози, 

залякування чи вимагання, тоді як фізичний боулінг проявляється в умисному нанесенні 

https://pedpresa.ua/goto/https:/zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-viii
https://pedpresa.ua/goto/https:/zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-viii
https://pedpresa.ua/goto/https:/zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-viii
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фізичних пошкоджень. Сюди відносять також регулярні побої чи інші тілесні ушкодження. 

Окрім психологічного і фізичного, науковці визначають словесний булінг (обзивання, 

глузування), соціальний (виключення інших із групи чи розповсюдження пліток або чуток), 

письмовий (написання записок або знаків, що є болючими чи образливими), електронний або 

кібербулінг (розповсюдження чуток та образливих коментарів з використанням електронної 

пошти, мобільних телефонів, сайтів соціальних мереж) 

Прийнято вважати, що цькування найчастіше відбувається з наступних причин: а) 

низька самооцінка учня; б) несприятлива атмосфера вдома і наявність агресора; в) соціальна 

нерівність; г) фізичні відмінності. 

Шкільний булінг вкрай небезпечний, адже припадає на час дорослішання, 

самоіндентифікації, формування особистості, засвоєння моральних норм, вироблення 

стереотипів у стосунках з протилежною статтю, позиціювання себе у колективі. Після 

проведення опитування серед студентів львівських закладів вищої освіти виявилось, що 

34,5% респондентів хоча б раз в житті ставали свідками булінгу, а 55,2% з них регулярно 

спостерігали цю проблему (Див. Рисунок 1): 

  

Рис. 1 Статистика булінгу 

Діяльність, яка спрямована на запобігання виникненню, поширенню чи загостренню 

проблем і негативних явищ, називається соціальною профілактикою. Складовою соціальної 

профілактики є педагогічна, правоохоронна і медико-оздоровча профілактика. Вона полягає 

у проведенні учнівських загальних заходів (акцій, проектів), тренінгів, активній діяльності 

соціального педагога, практичного психолога. Головною метою цих дій є не покарання 

булера, а примирення і роз’яснення чому ситуації насильства не є нормальними і обмежують 

свободу іншого. 

Велика роль у запобіганні булінгу належить батькам. Перш за все, їхнім завданням є 

розпізнати ознаки цькування чи дещо некерованої або агресивної поведінки дитини. 

Важливо, щоб батьки розмовляли з дітьми, пояснювали їм їхні права і обов’яки, а також на 

власному прикладі демонстрували позитивну поведінку і правильну соціальну позицію. 
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Дуже часто проблему булінгу можуть допомогти вирішити соціальні установи та 

організації. В Україні сьогодні існує багато організацій, які займаються протидією булінгу, 

зокрема: громадська організація “Студена”, український фонд “Благополуччя дітей”; 

міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна”; Український інститут 

дослідження екстремізму та багато інших [2]. Кампанія #СтопБулінг від Міністерства 

юстиції України запопонувала новий проект «Я маю право!». Метою цього проекту стало 

ознайомлення суспільства із конкретною проблемою, а також протидія їй. 

Отже, на основі проведеного нами дослідження можна зробити висновок, що булінг ще 

й досі потребує вирішення, а питання цькування дітей в шкільному середовищі є однією з 

найважливіших проблем сучасної освіти. Суспільство лише починає усвідомлювати усю 

глибину цієї проблеми і її суть, однак завдяки соціальним організаціям, їхній активній 

співпраці з батьками та освітніми закладами є шанс, що проблема булінгу все ж таки буде 

вирішено.  
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ЕКСПЕРТ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ: ПРОЕКТ КОДЕКСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ 

 

Освіта в Україні наразі переживає період активного розвитку і модернізації, що 

потребує від неї забезпечення комплексного вирішення широкого кола проблем та залучення 

досвіду і досягнень різних галузей наукового знання. Саме освітологія, на думку її 

розробників, здатна вирішити більшість нагальних питань шляхом впровадження 

професійної підготовки нових фахівців – експертів у галузі освіти, – об’єктом діяльності 

яких має стати безпосередньо експертиза, консультування та забезпечення якості галузі 

освіти.  

Експерт (від лат. expertus – досвідчений) — компетентна особа, яка запрошується для 

розв’язання невизначених питань; висококваліфікований фахівець певної галузі діяльності, 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/orgaizaciyi-yaki-zajmayutsya-pitannyami-buingu-v-ukrayini
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який має необхідні знання та досвід для проведення експертизи. У тлумачному словнику 

української мови, зазначено, що експерт – це фахівець у будь-якій галузі, що проводить 

експертизу та здатний на підставі своїх знань та досвіду надавати кваліфіковану 

консультацію. 

Експерт у сфері освіти виконує такі функції: прогностичну (визначення перспектив 

розвитку об’єкта (явища, процесу), якого аналізують та оцінюють, створення відповідного 

проекту й визначення шляхів його реалізації у практичній діяльності), проектувальну 

(надання допомоги педагогічному колективу на етапі розроблення задуму інноваційного 

проекту та способів його реалізації), аналітичну (аналіз ситуації у закладі освіти щодо його 

соціокультурного оточення на державному, регіональному або муніципальному рівнях), 

оцінювальну (визначення необхідних результатів та їх значимості як у контексті змін, що 

відбуваються у певному закладі освіти, так і у межах програм розвитку освіти для прийняття 

управлінських рішень, а також відповідності параметрів, що аналізують й оцінюють, 

нормативним і сучасним параметрам та вимогам за системою критеріїв, норм оцінювання й 

технологією), розвивальну (виявлення потенційних можливостей, проблем, невикористаних 

ресурсів), захисну (забезпечує реалізацію інтересів учнів відповідно до їхніх потреб, 

інтересів, уподобань та потреб суспільства, наявної парадигми освіти, психогігієни, охорони 

здоров’я), рефлексивну (організація усвідомлення колективом певного освітнього закладу 

всього перебігу їхньої діяльності, проблем та її результатів під час внутрішньої та зовнішньої 

експертиз) та консультаційну (надання консультативної допомоги учителям та керівникам 

навчальних закладів у процесі супроводу реалізації проекту, програми). 

До компетенцій експерта в галузі освіти належать: когнітивні (поняття «експертиза», 

«експертне дослідження», види, цілі, функції, стандарти, підходи, моделі експертизи, 

завдання експерта), методичні (планування емпіричного соціологічного дослідження, збір, 

обробка, оцінювання інформації, статистичні знання, організація проектів), організаційні та 

предметні (знання актуальних питань розвитку освіти, знання критеріїв якості освітнього 

процесу та освітньої установи, знання правових основ та законів управління в галузі освіти), 

соціальні та особистісні (здатність налагоджувати контакт, працювати в команді, вирішувати 

проблеми, критичність емпатія, саморефлексія), компетенції щодо практики проведення 

експертизи (планування, проведення, презентація та контроль отриманих результатів 

експертизи).  

Експерт у галузі освіти повинен володіти такими особистими якостями: 

дипломатичність (вміння тактовно взаємодіяти з людьми); впевненість (вміння діяти 

незалежно, в той же час результативно співпрацювати з іншими); рішучість (своєчасність 

прийняття рішення на основі логічних міркувань); наполегливість (орієнтованість на 
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досягнення цілей); різнобічність (готовність пристосовуватися до різних ситуацій); 

спостережливість (активне знайомлення з оточуючими людьми і їх діяльністю); відкритість 

(сприймання альтернативної ідеї або точку зору); порядність (правдивість, щирість, 

стриманість і розсудливість). 

Кодекс професійної етики експерта являє собою сукупність моральних і етичних 

зобов’язань і вимог, заснованих на загальновизнаних нормах, якими експерти керуються в 

своїй діяльності під час проведення експертизи освітньої діяльності. Кодекс визначає 

правила моральної поведінки фахівців, встановлення повноважень фізичної особи в якості 

експерта на право залучення до експертизи освітньої діяльності за основними освітніми 

програмами. 

Основні принципи професійної етики експерта включають в себе 6 основних груп. 

Перша група – громадські інтереси:  

- інтереси суспільства та освітніх організацій є головним критерієм професійної 

діяльності експерта. У своїй діяльності експерт керується моральними принципами 

чесності, довіри, справедливості, поваги, надійності і відповідальності; 

- експерт не має права підпорядковувати суспільний інтерес приватним інтересам 

індивідів або груп, діяти на користь приватних інтересів, на шкоду суспільству, 

ставити виконання службових обов’язків в залежність від особистої зацікавленості. 

Друга група – професійна компетентність: 

- експерт має право відмовитися від надання професійних послуг, що виходять за 

межі його професійної компетенції;  

- експерт несе відповідальність за обгрунтованість своїх висновків і заключень; 

- експерт зобов’язаний підтримувати необхідний рівень своєї професійної 

компетентності. 

Третя група – виключення корисливих дій: 

- чесне і безкорисливе виконання своїх обов’язків; 

- непідкупність експерта;  

- відсутність будь-яких обіцянок в розрізі посадових обов’язків. 

Четверта група – об’єктивність, незалежність: 

- висновки, заключення, рекомендації експерта повинні базуватися на об’єктивній 

інформації; 

- недопущення будь-чиєї особистої упередженості, яка впливає на об’єктивність 

судження експертів;  

- дотримання твердості й принциповості при оформленні звітної документації. 

П’ята група – конфіденційність інформації: 
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- збереження в таємниці конфіденційної та службової інформації; 

- невикористання конфіденційної інформації в особистих інтересах, інтересах 

третіх осіб; 

- публікація, інше розголошення конфіденційної інформації не є порушенням у 

випадках: коли це дозволяє освітня організація і коли це передбачено нормативними 

правовими актами або рішеннями судових органів. 

Шоста група – взаємини з колегами: 

- не обговорювати особисті або професійні якості своїх колег, а також давати 

оцінку їх роботи;  

- не представляти для публічного обговорення або опублікування відомості, що 

компрометують своїх колег; 

- у ситуаціях конфлікту та прояви суперечливих оцінок забезпечувати чесне 

обговорення всіх думок, вирішувати всі спірні питання на основі фактів і 

відкритості, дотримуватися колегіальної моделі прийняття рішень. 

Висновки. Кодекс професійної етики експерта встановлює основні стандарти поведінки 

експерта з відповідно до загальноприйнятих морально-етичних норм. Питання створення 

моделі професійної етики експертів у галузі освіти є дуже актуальним в час реформування 

системи освіти і вимагає подальших теоретичних розробок та вдосконалення. 
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ПОНЯТТЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В ПЕДАГОГІЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ 

 

Поняття «освітнього простору» є категорією неоднозначною і не має єдиного 

законодавчо визначеного закріплення чи визначення. Дане поняття досліджувало багато 

науковців і вчених. Так О. Плахотнік ствердила, що надважливе значення освіти для 

розвитку держави обумовлює необхідність реформування української освітньої системи. За 

роки державного суверенітету вже зроблено важливі кроки у напрямку побудови 

національної системи освіти й демократизації освітньої діяльності. На жаль, здійснені у 90-і 

роки ХХ сторіччя освітні реформи не змогли вирішити основні проблеми у царині освіти і не 
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сприяли повною мірою дійсній пріоритетності освітньої сфери як необхідної умови 

національного розвитку й безпеки, тощо. Тому після 2014 року почалася нова хвиля освітніх 

реформ. 

Означення даної дефініції висловлювали, як вітчизняні так і зарубіжні дослідники. 

Серед них: П. Бурдьє, Н. Бастун, С. Бондирева, О. Веряєв, В. Виноградський, 

С.Гершунський, В. Гинецінський, Б. Ельконін, О Леонова, Н. Рибка, А. Самодрин, В. 

Слободчиков, Т. Ткач, І. Фрумін, І. Шалаєв, І. Шендрик, Т. Чернецька, Г. Щевельова, М. 

Хайдеггер та інші . 

Аналіз філософських та психолого-педагогічних джерел виявив, що розуміння 

освітнього простору та його трактування розподіляються на кілька наукових підходів: 

географічний, педагогічний; культурологічний, філософський, синтетичний. 

Географічний підхід характеризує освітній простір локалізовано, певною географічною 

територією, звертає увагу на її особливості, те, як місце розгортання, територіальне 

розташування визначили автентичні характеристики простору, його характерну специфіку. 

Так, К. Приходченко визначав поняття «освітній простір», як «територія, поширена для 

визначення регіонального, галузевого ресурсу, що здійснює освітні функції».  

У своїх працях Н. Бастум, С. Бондарєва, С. Гершунський, Б.Ельконін під поняттям 

освітнього простору вбачали певну структуровану частину простору, певний цілісний 

компонент у самій системі освіти, що має певні межі, пов’язані з масштабними явищами у 

галузі освіти. 

Стосовно культурологічного підходу, то найповнішим та сучасним, що концентрує в 

собі сутнісні ознаки цього феномену є, на нашу думку, визначення освітнього простору як 

“педагогічної реальності, яка заявляє про себе співіснуванням Людини і Світу через освіту, 

представляє собою баланс культурного і цивілізаційного, виражаючи його через знаковість 

освітнього середовища” [1, с. 39].   

Класиком філософського підходу до трактування освітнього простору у ХХ ст. був М. 

Хайдеггер. Дисертаційне дослідження О. Плахотнік «Суб’єкт в освітньому просторі: 

соціально-філософський аналіз» акцентувало на такій філософській категорії як суб’єкт, чия 

активність в освітньому середовищі і створює феномен освітнього простору. 

Педагогічний підхід на перше місце наукового аналізу ставить взаємодію людини з 

освітнім середовищем, педагогічні відносини як специфічну категорію відносин, як 

особливий вид взаємодії людей, як прояв впливів батьків на розвиток дитини, як відносини 

між вчителями, учнями, педагогами, молоддю, батьками та громадськістю. 

Третім підходом, який ми визначили є культурний підхід. Деякі науковці (наприклад Е. 

Фромм) його ще називають «соціокультурний» або «культурно-освітній». Культурно-
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освітній простір є найбільш «близьким», значущим та небайдужим до особистості студента 

чи учня. Саме він має безкінечні можливості трансляції досвіду, засвоєння світу в цілому та 

побудови відносин у всіх сферах людського буття. 

Синтетичний підхід до поняття освітнього простору, або як його ще можна назвати – 

суб’єктно-об’єктний підхід розглянуто у А. Цимбалара, який провела компонентно-

структурний аналіз поняття «освітній простір», звернула увагу на дослідження Я. Бойана, 

Бутлерова, К. Гауса, Лобачевського, Б. Римана, Є. Федорова та ін., де виокремлюються три 

напрямки сучасного розуміння означеного феномена: об’єктне (картина світу як сукупність 

зовнішніх об’єктів), суб’єктне (світ є представленістю почуттів та роздумів суб’єктів), 

діяльнісне (суб’єкт і об’єкт об’єднує діяльність, що створює не лише речі, а і їх смисли) [2]. 

На підставі наведеного вище, можна зробити висновок, що поняття освітнього 

простору є категорією неоднозначною, багатогранною, розуміння якого потребує зіставлення 

багатьох критеріїв і параметрів. 

Список використаної літератури: 
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Свйонтек Юлія (факультет іноземних мов)  

Наук. консультант – доц. Горук Н. М.  

МОДЕРНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 

ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

 

Велика роль у забезпеченні високого рівня навчальних досягнень учнів належить  

матеріально-технічному забезпеченню шкіл. Сучасне навчальне обладнання допомагає 

учням швидше засвоювати інформацію, розвивати уміння роботи із сучасними 

інформаційними технологіями, сприяє розвитку творчості та самостійності. Відповідно, 

недостатнє забезпечення шкіл необхідним обладнанням, інвентарем та технологіями, 

спричиняє до зменшення навчального потенціалу учнів, зниження їхньої навчальної 

мотивації та зацікавленості навчанням. Тому метою нашого дослідження є аналіз сучасного 

стану матеріально-технічного забезпечення шкіл та виявлення проблеми, які стають на заваді 

створенню умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до 

вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.  

http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Pedagogica/23997.doc.htm
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Завдання матеріально-технічної бази закладу освіти – формування інформаційно-

комунікаційної та комунікативної компетентності учнів, розвиток їхніх практичних умінь і 

навичок, впровадження нових педагогічних технологій тощо. В широкому значенні під 

матеріально-технічним оснащенням слід розуміти інструменти, що виявляються корисними у 

забезпеченні навчання. Такими інструментами можуть виступати як матеріальні об’єкти 

(мультимедійні, комп’ютерні, технічні засоби), так і навчальні системи, способи організації 

навчання [1, с. 35]. Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти не є основним 

аспектом навчального процесу, проте певні види діяльності неможливі без потрібного 

обладнання. Це важливо як для вчителів, так і для учнів. Зокрема, у вивченні багатьох 

предметів технічно-матеріальне оснащення є ключовою ланкою для застосування 

практичних методів навчання. Це потрібно для виконання самостійної дослідницької 

діяльності учнів у спеціально пристосованому приміщенні із відповідним обладнанням 

(приладами, мультимедійними комплексами, інформаційними технологіями та ін.), 

поєднанню теорії з практикою, виробленню вмінь роботи з приладами, опрацьовувати, 

аналізувати результати вимірювань і науково обґрунтовано оцінювати їх. 

Відомо, що одним із найважливіших принципів навчання є принцип наочності. Це 

означає, що учні повинні бути забезпечені візуальним навчанням. Однак, як свідчать 

результати проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні», лише 3,9% вчителів мають 

можливість використовувати мультимедійні комплекси. Серед основних матеріально-

технічних потреб, зазначених вчителями, є: інтерактивна дошка (72,1%), комп’ютери 

(44,4%), проектори (39,7%), відеомагнітофони (34,0%), аудіотехніка (21,2%) та телевізори 

(19,2%) [2]. У підсумку, зробленому за результати проекту, наголошено, що у досліджуваних 

63 школах не вистачає обладнання для кабінетів фізики, у 45 – для кабінетів трудової 

підготовки, у 49 – для кабінетів математики, у 97 – для кабінетів іноземних мов, у 47 – для 

кабінетів біології та хімії, у 82 – для кабінетів географі [2]. 

Як бачимо, найбільше число шкіл (97) задекларували брак обладнання для вивчення 

іноземної мови. Відсутність лінгафонних кабінетів є надзвичайно великим недоліком у 

вивченні мови. Учні не мають можливості розвивати слухові навички, слухати носіїв мови, 

що є надзвичайно важливими складовими набуття мовленнєвої компетенції. Якщо взяти до 

уваги те, що уже другий рік до зовнішнього незалежного опитування з іноземної мови 

включено аудіювання, то значущість матеріально-технічного забезпечення кабінетів 

іноземної мови значно зростає, адже хороший результат неможливий без відповідної 

підготовки під час уроків.  

Важливим моментом для вивчення англійської мови є використання інформаційних-

технологій, тому що Інтернет – це засіб автентичного спілкування з носіями мови на 
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актуальні для учнів теми за допомогою листування, обмін інформацією між навчальними 

закладами за допомогою онлайн-конференцій, а також джерело додаткової інформації і засіб 

вивчення іноземної мови за допомогою спеціалізованих сайтів, таких як Quizlet (вивчення 

лексики і тестування), TedTalks (короткі промови для вивчення нової лексики з можливістю 

збільшувати або зменшувати швидкість почутого). 

Для того, щоб дослідити стан матеріального-технічного забезпечення закладів освіти та 

його значущість у освітньому процесі я вирішила провести коротке опитування студентів і 

працівників освіти. Результати підтвердили існування проблеми, а саме: 52,6 % опитуваних 

вважають, що школа має матеріально-технічне обладнання, проте вони хотіли б кращого 

оснащення, 47,5% вважають, що ситуацію потрібно виправляти якомога швидше. Говорячи 

про переваги, які отримає сучасна освіта за умови збільшення матеріально-технічного 

оснащення, більшість учасників обрали мотивацію та зацікавленість учнів (57,9%), практичні 

навички учнів (26,3%), кращі результати навчання (15,8%). На запитання «Чи потребують 

уроки англійської мови матеріально-технічного забезпечення?» 94,7 % опитуваних відповіли 

«так, звичайно», що свідчить про те, що навіть студенти, чий фах не стосується викладання 

іноземних мов розуміють цю важливість [див. рис. 1].  

 

Рис.1 «Чи потребують уроки англійської мови матеріально-технічного забезпечення?» 

На питання про лінгафонні кабінети 73,7% опитаних відповіли, що в школі їх не було, 

Здивуванням не стало і те, що 21,1% опитуваних не знають, що такі кабінети взагалі існують. 

Важливим питанням, яке хвилює студентів і працівників освіти – це ЗНО з англійської мови, 

а особливо аспект аудіювання, тому що результати дуже низькі. Саме брак матеріально-

технічного оснащення уроків іноземної мови спричиняє до поганих результатів. адже в 

більшості випадків один ноутбук використовується кількома вчителями. Відповідно, 

опитуваних зазначили, що матеріально-технічне оснащення має прямий вплив на результати 

ЗНО. Держава вимагає хороших результатів від учнів, проте не забезпечує належну 

підготовку до екзамену.  
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Отже, державі варто звернути увагу на проблему нестачі ресурсів для проведення і 

забезпечення уроків. Краще технічно-матеріальне забезпечення дасть можливість учням 

покращити результати та бути зацікавленими у навчальному процесі, оскільки перевагами 

застосування матеріально-технічного оснащення у навчанні є гнучкість у використанні, 

кращі результати та краща мотивація, спільне навчання, забезпечення продуктивності занять, 

та отримання практичних навичок.  
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Крижик Андрій (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант  – доц. Яремчук Н. Я. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В ТАБОРАХ ВІДПОЧИНКУ:  

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 

Відповідно до економічного і технічного розвитку суспільства відбуваються суттєві 

зміни в освітній галузі, зокрема впровадженням Концепції «Нова українська школа». Поряд зі 

змінами щодо розвитку і формування особистості на основі компетентнісного підходу нового 

погляду потребує вирішення проблеми організації освітнього простору в таборах відпочинку, 

яку ще недостатньо представлено в наукових розвідках. 

Беззаперечним фактом залишається те, що на активність особистості і якість її праці 

(фізичної і розумової) впливає якість відпочинку, що у свою чергу може знизити рівень 

захворюваності серед школярів. Загальноосвітні школи не забезпечують на постійні основі 

активного дозвілля і відпочинку школярів. 

Розглянемо відпочинок учнів як складник освітнього простору в історичному аспекті. 

Освітній простір – це форма соціальної єдності, яка створюється в результаті їхньої 

спільної освітньої діяльності, цілі якої визначаються потребами суб’єктів освіти; сфера 

суспільної діяльності, де здійснюється цілеспрямоване соціокультурне відтворення людини, 

формування і розвиток особистості [3, с. 108]. Освітній простір вибудовується навколо 

http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fsnm/program_5a1d366abf425.pdf
https://osvita.ua/school/method/2707/
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особистості, вимагає створення необхідних умов навчання і дозвілля, які сприяють її 

гармонійному всебічному розвиткові.  

Науковці О. Бартків, В. Грановський, А. Дурманенко трактують відпочинок як комплекс 

соціальних заходів виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що 

забезпечують організацію дозвілля школярів, відновлення фізичних і психічних функцій 

їхнього організму, сприяють розвиткові духовності й соціальної активності учнів, що 

здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни 

[1]. 

Проблемі становлення та розвитку таборів дитячого оздоровлення та відпочинку 

присвячено низку досліджень, зокрема праці зарубіжних та українських вчених: А. 

Асмолова, О. Бартків, А. Болл, Б. Болл, В. Васильєва, В. Горбинко, В. Грановського, С. Диби, 

А. Дурманенко, Ю.Ждановича, Н. Заіченко, А. Калініченко, Б. Ломова, Н. Ничкало, 

В.Окаринського, Філоненко О. та ін. 

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку – це постійно або тимчасово діючий, 

спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, 

відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну 

базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку 

дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та 

відпочинку [4]. 

У дослідженнях В. Горбинко розглянуто історію виникнення, зростання і поширення 

дитячих таборів в Америці та Західній Європі. Узагальнюючи теоретичні розвідки 

дослідника зазначимо такі дані:  

- подібні заклади до «дитячих таборів» зародилися всередині XIX століття; 

- перші факти «табірної» роботи з дітьми зафіксовано без вказівок про розташування 

першого табору; 

- відомості про організацію роботи дитячих таборів зафіксовано у книзі ЄлінориІллс 

«Історія організованих таборів протягом перших 100 років», а також у виданні Асоціації 

таборів Онтаріо «Блакитне озеро та Скелястий берег»; 

- у 1840 році церковною групою створено перший наметовий табір (район 

ХоггсХоллоу, Канада); 

- у 1861 році в США (Вашингтон) офіційно зареєстровано перший табір, а в 1876 – 

Дж. Ротроком організовано  перший приватний табір, мета якого полягала в покращенні 

стану здоров’я дітей [2, с. 268-277]. 
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Призначення перших дитячих таборів полягало в оздоровленні, спортивному, 

духовному і трудовому вихованні дітей. У 1874 році Християнський Союз молодих жінок 

США заснував табір, призначення якого полягало у відпочинку дітей [2, с. 270]. 

Основою сучасних таборів відпочинку в Західній Європі є скаутська система організації 

таборів, яка була започаткована у 1907 році полковником англійської армії Баден-Пауелом [2, 

с. 274]. 

У XIX столітті в Радянському Союзі створюються дитячі оздоровиці як заклади 

оздоровчого і профілактичного типу. На початку ХХ століття (1922 рік) створено піонерську 

організацію, яка багато корисного запозичила від скаутської організації. У цей період 

розпочинається спеціальне будівництво перших таборів для організації відпочинку дітей [1]. 

Класифікація закладів організації відпочинку залежить від функціонального 

призначення, сфери діяльності, типу, виду, формою власності, режимом і терміном роботи, 

місцем знаходження 

У таблиці 1 представляємо класифікацію оздоровчо-відпочинкових закладів у 

сучасному українському освітньому просторі.  

Таблиця 1 

Класифікація оздоровчо-відпочинкових закладів 

Підходи Види 

За функціональним призначенням: - Оздоровчі 

- Відпочинку 

За формою власності - Державні 

- Комунальні 

- Колективні 

- Приватні 

- Міжнародних організацій та юридичних осіб 

країн(держав) 

За місцем знаходження - За межами населеного пункту 

- В межах населеного пункту 

За видами - Стаціонарні 

- Пристосовані 

- Наметові 

За режимом роботи - Цілодобові 

- З денним перебуванням (не менше 6 годин) 

За терміном роботи - Цілорічне функціонування 

- Сезонного функціонування(протягом оздоровчого 

сезону) 

- Змінного функціонування(протягом зміни) 

За сферою діяльності - Державні 

- Регіональні(місцеві) 
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За типами  - Позаміські оздоровчі 

- Санаторного типу 

- Праці та відпочинку 

- Для старшокласників і учнівської молоді 

- З денним перебуванням 

- Профільні 

- та ін.  

 

Таким чином, мета і завдання таборів оздоровлення  і відпочинку з часом змінилася від 

фізичного розвитку, трудової діяльності до розвитку пізнавальних інтересів дітей, їхнього 

навчання [1]. З 50-х рр. у змісті організації оздоровлення і відпочинку дітей набуває переваги 

навчальний компонент. Потребують оновлення підходи до організації освітнього простору в 

таборах відпочинку, оскільки, на жаль, у сучасному українському просторі таборів 

відпочинку присутня пострадянська система і методика організації закладів оздоровчо-

відпочинкового типу. Виникає потреба системної і ґрунтовної підготовки педагогічних кадрів 

до її впровадження, оскільки на сучасному етапі відсутня така підготовка. 
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КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ 

БАР’ЄРІВ У КОМУНІКАЦІЇ З УЧНЯМИ 

 

Актуальність теми полягає в тому, що стан української мови стрімко змінюється через 

її збагачення іншомовними словами. Це тісно пов’язано з проблемою культури мовлення 

педагога. Культура мовлення є однією з найяскравіших ознак його професійності. 

Дослідження, присвячені формуванню та розвитку культури педагогічного спілкування, 

здійснювали Грехнєв В., Добрович А., Ломов Б., Петровська Л. У результаті цих досліджень 

стало відомо, що в практиці комунікативної підготовки майбутнього вчителя основну увагу 

зосереджено на заволодінні педагогічним етикетом, культурою мовлення і культурою 

спілкування на психологічній саморегуляції та самопрезентації. У цьому випадку мова йде 

про сприйняття учнями способу викладу матеріалу, який передбачений навчальним планом. 

Проблема комунікації учнів з педагогом завжди була та залишається актуальною. Це 

пояснюється тим, що впродовж свого професійного шляху педагог навчає кілька поколінь. 

Проте з кожним роком ці покоління інші, й у спілкуванні з ними необхідно підбирати 

індивідуальний підхід. 

В еру сучасних технологій у процесі глобалізації сфера мовлення зазнає певних змін. Ці 

зміни ми можемо сприймати по-різному, бо мовлення або збагачується, або наповнюється 

дефектами. Молоде покоління, яке постійно розвивається і перебуває під впливом 

різноманітних виховних впливів, найбільш легко потрапляє і під вплив змін у сфері мови. 

Зокрема, проблема полягає в тому, що змінюється термінологія, у мовленні з’являється 

багато нових іншомовних слів. З огляду на це, одним із завдань педагога є подолання цього 

мовного бар’єра. 

Нова парадигма розвитку вітчизняної освіти актуалізує проблему формування 

висококваліфікованих педагогічних кадрів, які б майстерно володіли комунікативною 

компетентністю, в основі якої – комунікативні вміння. Причиною багатьох проблем, які 

виникають у педагогічній взаємодії, є саме недостатній рівень сформованості 

комунікативних умінь учителя. У практиці педагогічної діяльності труднощі виникають 

насамперед там, де вчитель не вміє спілкуватися з дітьми. А якщо батьки, а потім учитель не 

навчать дитину сприймати інформацію, ділитися нею, не навчать застосовувати її на 

практиці, то дорослий, який виросте з такої дитини, не зможе пристосуватися до 

навколишнього життя, не матиме відповідальності ні перед суспільством, ні перед самим 

собою. Чому це так важливо? Подолання мовного бар’єра несе за собою розв’язання 
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багатьох проблем, з якими стикається педагог у процесі роботи з учнями. Передусім, це 

стирання вікових меж між учителем та учнем. Учитель повинен розуміти, про що говорить 

учень, і навпаки – учень повинен розуміти, про що говорить учитель. Розуміння є запорукою 

відмінного результату навчального процесу. У результаті досліджень стилів комунікації 

педагога науковець В. А. Кан-Калик зміг виділити такі стилі педагогічного спілкування: 

 спілкування на основі високих професійних установок або, інакше кажучи, на 

основі захопленості спільною творчою діяльністю; 

 спілкування на основі взаєморозуміння і дружнього ставлення, де педагог виконує 

роль наставника, старшого товариша; 

 дистанційне спілкування, в якому у взаєминах простежується дистанція у всіх 

сферах; 

 інструментальне спілкування, де викладач виступає лише як інструмент передачі 

інформації, якою він нібито монопольно володіє; 

 спілкування-загравання, характерне для педагогів-початківців, що прагнуть до 

популярності. 

Стиль спілкування, який задає вчитель, суттєво впливає на ставлення учнів до його 

навчального предмета. Надмірно далека дистанція, яку встановлює вчитель між собою та 

учнями, часто призводить до того, що учні бояться звертатися до нього за поясненнями, 

приховують своє нерозуміння. Надто близька відстань, неформальні стосунки можуть 

викликати в учнів ілюзію необов’язковості, небажання глибоко засвоювати навчальний 

предмет. Конфліктні стосунки, які виникають з учителем, можуть призвести до ігнорування 

навіть його справедливих вимог. Необ’єктивність учителя до учня, несправедливо занижена 

оцінка його здібностей і знань, нетактовність у спілкуванні можуть викликати глибокі 

емоційні травми, внаслідок чого навіть після закінчення школи в самостійній професійній 

діяльності звернення до відповідних знань може або блокуватись, або актуалізувати сліди 

пережитого. 

Побудова мовного стилю викладача повинна відбуватися таким чином, аби зберігалась 

субординація, але було взаєморозуміння, а також не втрачався, а навпаки, вибудовувався 

авторитет педагога. Необхідно, щоб з одного боку, педагог був фахівцем, який володіє 

знаннями та досвідом, що передає учню, а з іншого боку, людиною, яка є розуміючим 

товаришем, що перебуває у тренді. При цьому він не руйнує, а підтримує і розвиває, 

популяризує грамотну, мову, збагачену неологізмами. Саме це є ознакою зразкового 

педагога. Оскільки в основі комунікаційної культури лежить загальна культура особистості 

та культура мовлення особистості, вважаємо, що художньо-мовленнєва діяльність є 

рушійною силою для формування комунікаційної культури в дітей старшого дошкільного 
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віку. Мусимо пам’ятати, що культура мови визначає спілкування як цілісне суспільне і 

духовне, зокрема, психологічне та моральне утворення. 

Саме школа закладає фундамент, формує звички та світосприйняття. У цей період 

дитина обирає ідеал для подальшого наслідування, моделювання свої поведінки в 

майбутньому. Таким прикладом може стати вчитель, з яким учень проводить достатньо 

багато часу. Головне завдання вчителя-мовника – мотивувати учнів до збагачення свого 

словникового запасу. Як результат учні позбавляться ненормативної лексики та сленгових 

слів, що так в’їдаються у мовлення підлітків. Необхідно розуміти, що завдяки подоланню 

бар’єрів у комунікації, педагог стає ментором культури мовлення учня. Важливими 

педагогічними умовами ефективності комунікації є вміння вчителя розмовляти з дітьми 

логічно, чітко, виразно, дохідливо й зрозуміло, а також оцінювати якість передачі 

інформації, її повноту, зміст та форму. 
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РОЛЬ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ В АДАПТАЦІЇ НЕЧУЮЧИХ ДІТЕЙ У СУСПІЛЬСТВІ 

 

В Україні налічують близько 50.000 людей, які мають слухові вади. Звісно така 

кількість нечуючих вартує, аби суспільство зрозуміло, що дітям з вадами слуху необхідно 

створити нормальні умови для навчання у загальноосвітній школі. Учені дедалі частіше 

простежують тенденції серед сімей віддавати дітей у спеціалізовані школи. 

Що ж впливає на рішення батьків? Необхідно зазначити, що вчені, які досліджують цю 

сферу, поділяють їх на два типи (щоб розуміти як надалі співпрацювати із сім’єю): 

1. Батьки, які відмовляються приймати негативний діагноз дитини і намагаються 

дитину «втиснути» у світ людей, які чують. 

2. Батьки, що усвідомлюють проблему і вже з розумінням того, що їхня дитина зі світу 

тиші, приймають рішення. 
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Проблемні ситуації виникають як у батьків першого, так і другого типу. Коли 

розглядати перший тип, то батьки не сприймають дитину з її особливостями і не сприяють 

вивченню жестів, бо «з нею/ним все гаразд». У такому випадку дитина втрачає час на 

вивчення жестової мови, наслідком чого є відсталий емоційний розвиток. Адже, не знаючи 

жестів, вона не знаходитиме спільної мови ні зі сім’єю, ні з однолітками. Батьки вимагають 

від нечуючої дитини, щоб вона говорила навіть, коли  дитина соромиться свого мовлення і не 

розуміє те, що говорить. 

Наведемо приклад листа-зізнання глухого хлопця чуючих батьків, який лише зазирнув 

у світ чуючих і був залишений сам на сам у світі тиші без права вибору через упередження 

батьків: 

ДИВНИЙ СМУТОК 

З того часу, як я заговорив, я ніколи не знаю, що хочу сказати. Коли ти маленька 

дитина, розмова потрібна для того, щоб брати участь в чомусь та отримувати те, що 

тобі треба. І якщо ти не можеш – виникає це дивне почуття смутку, і оскільки в тебе 

немає слів, щоб це почуття висловити, ти можеш лише заплакати. Це той примітивний 

плач, який ти врешті-решт перебореш. Дитина зі світу тиші, ти зауважиш, що самим 

лише плачем ти нічого не досягнеш. Мусиш, отже, навчитися говорити і формулювати в 

прийнятній формі те, що спричиняє в тобі цей плач… А прийнятна форма – це та, що 

дасть змогу іншим зрозуміти тебе. «Інші» не є твоїми ворогами; відколи ти народився, вони 

роблять все, що в їхніх силах, щоб допомогти тобі призвичаїтись до життя, якого ти не 

просив. Пізніше дуже часто ці «інші» скажуть тобі, що вони також про це не просили. Так, 

ніби всі разом ви пливете в одному човні і немає дороги назад. Ставши достатньо 

красномовним, ти навчишся писати. Я відкрив для себе розмовну мову через письмо, але цей 

дивний смуток я ніколи так і не зміг висловити, я можу лише його відчувати. (Ремко 

Камперт 13.04.2005). 

Підсумовуючи, необхідно сказати, що нам не потрібно міняти таких дітей! Нам 

потрібно їх приймати, а особливо вчителям необхідно шукати методи, аби змогти адаптувати 

дітей з вадами слуху в світ, що може чути. Визнання жестової мови як основоположне право 

з боку глухої дитини, змінило не тільки філософію і практичну діяльність усередині шкіл, 

але також внесло зміни у процес взаємин у школах.  

Щодо батьків другого типу, то вони створюють вакуум рішенням дати нечуючу дитину 

в спеціалізовану школу і не вимагають усного мовлення в той час, коли двомовність 

(жестова та словесна мова) необхідна, щоб задовольнити потреби дітей з вадами слуху. 

У сучасній світовій теорії та практиці розрізняють дві основні концепції навчання дітей 

з порушеннями слуху: біолого-медичну і соціокультурну. Вада слуху – це біологічна 
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патологія, хвороба, яка потребує лікування, – це головна теза «біолого-медичної» концепції. 

Відсутність усного мовлення та порушення слуху призводять до трагічної ізоляції нечуючої 

людини із соціумом людей, які мають змогу чути та спілкуватися на мовленнєвому рівні.  

Н. А. Заборовська виділяє три головні постулати, які використовувалися і 

використовуються в цій концепції: 

 жестова мова – це не справжня мова; 

 використання жестової мови у навчанні лише заважає оволодінню словесної 

мови; 

 єдиною метою навчання глухих є залучення до світу чуючих, де жести гальмують, 

а не підтримують цей процес. 

Результати такої системи навчання засвідчили низький результат, бо вивчаючи лише 

одну усну словесну мову, дитина з вадами слуху є відсталою. Зростає напруга у спілкуванні, 

низький рівень і якість спілкування між глухими дітьми та їх чуючими учителями. 

Хоча нечуючі навчаються у загальному потоці з чуючими дітьми, на заняттях, які 

проводить сурдопедагог, часто використовують жестову мову (метод тотальної комунікації); 

для учнів, які частково або повністю включені у звичайні школи, запрошується перекладач 

жестової мови. Серйозно ставляться питання про доцільність оволодіння деякими навичками 

жестового спілкування учителями та обслуговуючим персоналом, про залучення в школи 

нечуючих педагогів, про включення у навчальний план для чуючих дітей жестової мови як 

другої. Отже, проблема жестової мови досить актуальна для сучасного мейнстримінга. 

Ідеї «соціокультурної» теорії знайшли відображення у педагогічній системі «тотальна 

комунікація», а із середини 80-х років – у педагогічній системі «білінгвальне навчання». 

Прихильники тотальної комунікації стверджують, що педагогічний процес, побудований за 

принципом цієї системи, забезпечує вищий рівень загального і лінгвістичного розвитку 

глухих дітей, сприяє збільшенню обсягу навчальної інформації. Тотальна комунікація – це 

«філософія комунікації, а не метод комунікації і зовсім не метод навчання». Сюди входять: 

словесна мова (усне, письмове мовлення, дактилологія), жестова мова глухих, пантоміма. 

Основний принцип тотальної комунікації – створення можливості успішного обміну 

інформацією між глухими і чуючими, у процесі якого співбесідники можуть легко і глибоко 

висловлюватися й розуміти одне одного. Відбувається оцінка і словесної, і жестової мови як 

рівноправних та повноцінних засобів спілкування; визнання необхідності вдосконалення 

словесної мови глухих і жестової мови чуючих (вчителів, перекладачів, батьків). Метою 

школи сьогодні є необхідність забезпечення навичками для природного спілкування у школі. 

Сучасні педагоги повинні усвідомити, що мова – це скоріш зброя, а не навичка, що вимагає 

навчання, знаряддя, яким можна скористатися для поліпшення якості взаємин у школі. 
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Отже, нечуюча дитина має право на двомовність. Можливість вивчити дві мови з 

раннього віку є запорукою її успішного майбутнього.  

Заходи, які необхідно вжити в загальноосвітніх навчальних закладах для поліпшення 

рівня навчання нечуючих дітей: 

 Проводити психологічні тренінги для чуючих дітей, аби пояснити особливості 

глухих дітей. 

 Залучати психологів для консультацій вчителів стосовно незрозумілих ситуацій. 

 Надавати вчителям базові курси жестової мови. 

 Облаштувати приміщення школи (наприклад, встановити світлові сигнали, які 

сповіщатимуть про час перерви чи початку уроку). 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ДІТЕЙ І МОЛОДІ 

 

Екологічне виховання – це процес, який спрямований на формування у молоді знань 

про охорону навколишнього середовища, формуванню поглядів і переконань, що 

забезпечуватимуть відповідальне відношення до довкілля, екологічну культуру, екологічне 

мислення, екологічну етику. Метою екологічного виховання є формування екологічної 

свідомості особистості та екологічно усвідомленої поведінки.  

В сучасному світі питання екології набуває особливої гостроти. Технологічний прогрес, 

розвиток промисловості й сільського господарства спричинили появу нових видів відходів, 

об’єм яких збільшується з кожним роком. Гази, побутове сміття і стічні води згубно 

впливають на стан навколишнього середовища. Викид відходів порушує природний баланс. 

Це може призвести до катастрофічних змін флори та фауни. Забруднення повітря і води, 
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глобальне потепління, зменшення природних ресурсів, та глобальна вирубка лісів є 

результатом людського втручання. Розв’язання посталих проблем потребує чималих зусиль і 

значну роль у їхньому вирішенні має освіта.  

Що таке екологічна свідомість, та які прості кроки можуть зробити вчителі, щоб внести 

свій вклад у збереження нашої планети? Перш за все, запровадити у школах вивчення 

екологічної грамотності. Уроки природознавства лише знайомлять нас із природою довкола, 

але не пояснюють як її зберігати та відновлювати. Кожне нове покоління зіштовхується з 

новою екологічною проблемою, та не знає як її вирішити. Саме рольова модель, власний 

досвід та приклади допоможуть учням зберегти планету. Якщо учень захоче зробити свій 

внесок у захист довкілля, то перед ним постає безліч можливостей. Для цього зовсім не 

обов’язково вступати в природоохоронні організації або ж висаджувати дерева щовесни. 

Насправді інформованість відіграє чималу роль у підвищенні обізнаності населення [1, с. 32–

37].  

Насамперед, учням потрібно пояснювати проблеми утилізації та забруднення: чому 

пластикові пакети такі шкідливі, та яку шкоду самі учні завдають нашій планеті, купуючи їх, 

роз’яснювати необхідність утилізації батарейок, сортування сміття тощо. Адже для дитини 

це просто речі, які, здавалось, не можуть нікому зашкодити. Лише обізнаність дітей може 

запобігти новій екологічній катастрофі, оскільки добре проінформований учень буде 

усвідомлювати, що потрібно зберегти планету. І хоча у дитячому віці складно зрозуміти ідею 

збереження планети заради майбутніх нащадків, та у багатьох учнів є молодші брати і 

сестри, тому важливо донести їм, як їхні дії можуть поліпшити світ, у якому буде жити рідна 

для них людина. Предмет екологічної грамотності буде цікавим та корисним для учнів 

молодшого і середнього шкільного віку, навчить їх брати на себе відповідальність за власні 

дії і вчинки та внести свій внесок у забезпечення сталого майбутнього.  

Формування екологічної свідомості та обізнаністю повинно відбуватися на усіх уроках. 

Наприклад, урок англійської мови, може допомогти учням розвивати уміння і навички, 

необхідні для вивчення, аналізу та передачі інформації, пов’язаної із екологічною 

свідомістю, а також для поширення інформації, генерування та оцінки дій для забезпечення 

сталого майбутнього. Зміст вправ і завдань має ключове значення для набуття знань про 

соціальні, економічні та екологічні системи і світогляди, що сприяють соціальній 

справедливості. На уроках учні можуть ознайомлюватись із різними текстами для 

формування своєї екологічної позиції . Вони розвиватимуть знання і навички, необхідні для 

того, щоб діяти відповідально і навчатимуться створювати тексти, які переконуватимуть 

інших вживати заходів для сталого майбутнього. 
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Уроки математики мають значний потенціал для формування умінь вирішення 

екологічних проблем і розвитку міркувань, необхідних для дослідження проблем екології. 

Математичні знання і навички необхідні для вимірювання, моніторингу та кількісної оцінки 

змін у соціальних, економічних та екологічних системах з плином часу. Статистичний аналіз 

дозволяє прогнозувати ймовірні події в майбутньому, і на основі отриманих даних 

інформувати про прийняті рішень та дії. Математичні знання допоможуть впорядковувати 

дані, зібрані з первинних джерел протягом довгого часу, і аналізувати дані, що відносяться 

до питань екологічної стійкості з вторинних джерел. Просторове мислення, вимірювання, 

розрахунки і порівняння мають важливе значення для оцінки стану здоров’я місцевої 

екосистеми. 

Починаючи із перших років навчання у школі учні повинні отримувати елементарні 

знання про природу та взаємозв’язки в ній, про взаємодію і взаємовплив людини і природи, 

про погіршення стану навколишнього середовища, розвивати ціннісне ставлення до природи, 

формувати здоровий спосіб життя та екологічно доцільну поведінку. Учитель повинен 

пояснювати, що таке причинно-наслідкові зв’язки у природі, коли будь-яка наша 

непродумана дія або надмірне використання природних ресурсів можуть завдати шкоди усій 

планеті. Школярі мають усвідомлювати власну відповідальність за збереження екології та 

докладати зусиль для поліпшення екологічної ситуації.  

Учні середньої школи вже мають базові знання про нашу планету, тому завдання 

вчителя полягає у допомозі учням навчитися аналізувати першопричини проблем, які 

виникли внаслідок деструктивних дій людей, та вивчати альтернативні методи, які 

допоможуть запобігти екологічним руйнаціям. Школярі повинні зрозуміти головні чинники 

та фактори, які можуть завдати шкоди природі і запропонувати ідеї для зменшення загрози. 

Кращі з запропонованих ідей можна представити у вигляді міні-виступів на шкільних 

екологічних заходах [2]. 

Переважна більшість учнів старших класів уже визначились із вибором майбутньої 

професії. Тож їм варто знати, як робота у тій чи іншій галузі може впливати на екологічну 

ситуацію в Україні та світі. У старшій школі важливо продовжувати формування екологічної 

свідомості та дотримання правил екологічної безпеки. Учнів потрібно навчити 

використовувати ґрунтовні аргументи та наочні приклади для пояснення і відстоювання 

власної позиції. 

Подальший розвиток суспільства неможливий без гармонійної й раціональної взаємодії 

з природою. Все необхідне для життя людина отримує від природи. І хоча Людина є 

частиною природи, але без дбайливого ставлення до природи, вона знищить не лише 

довкілля, а й себе. Подолання екологічної кризи можливе лише за умови формування 
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екологічної культури, емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до 

загальнолюдських цінностей. 

Список використаної літератури: 

1. Курняк Л. Д. Екологічна культура: поняття і реальність / Л. Д. Курняк // Вища освіта 

України. – 2006. – №3. – С. 32–37. 

2. Як провести виховну годину з екологічної безпеки [Електронний ресурс]: [веб-

портал]: Режим доступу: naurok.com.ua/post/yak-provesti-vihovnu-godinu-z-ekologichno-

bezpeki 

  

 

Андрейко Марія (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Заячківська Н. М. 
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В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ЯПОНІЇ 

 

Як відомо, двадцять перше століття визнано століттям освіти. І це не дивно. В час 

розвитку інноваційних технологій, вирішення глобальних екологічних проблем та 

збільшення різноманітності кола професій – що, як не освіта сприяє ефективній градації 

окремої людини та і світу загалом? 

Незважаючи на те, що в Україні останнім часом кількість освіченої частки населення 

швидко зростає, нам все ще є що покращувати. І джерелом та водночас прикладом певних 

змін ми б хотіли запропонувати таку країну, як Японія. 

Звичайно, не варто одразу копіювати усю систему освіти, адже певні її аспекти в 

Україні, на нашу думку, є цілком прийнятними. Ми не пропонуємо переймати досвід лише 

однієї конкретної країни. Мета нашої публікації – виокремити певні питання, які стосуються 

змісту освіти в середній школі країни Східного сонця та можуть представляти інтерес для 

освіти України.  

Мабуть, кожен зі студентів – колишніх та теперішніх – ознайомлений з тим, що у змісті 

української освіти є такі поняття, як варіативна та інваріантна складові змісту навчального 

плану. Нагадуємо: інваріантна складова – це перелік необхідних предметів для вивчення 

всіма учнями, а варіативна – це перелік дисциплін, серед яких кожна школа може обирати 

для вивчення у власних межах. До інваріантної (обов’язкової) для вивчення складової 

належить переважна більшість навчальних дисциплін. Щодо другої, до вибір тут доволі 

обмежений. Причому, ці предмети часто пропонує педагогічний колектив, керівництво 

школи, і вони, як правило, вже не підлягають перерозгляду з боку учнів. 
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Що стосується Японії, то у школах цієї країни учні вже з першого року навчання в 

середній школі (а це – починаючи з сьомого класу, адже у цій країні тривалість початкової 

школи триває аж шість років) можуть самостійно обирати з переліку відповідних дисциплін 

ті, які їм найбільше припадають до душі. 

Варіативна складова навчального плану побудована таким чином, щоб виховувати в 

учнів здатність самостійно аналізувати та вирішувати проблеми. Головним завданням 

середньої школи є забезпечення всебічного розвитку особистості учня, що реалізується в три 

етапи. По-перше, на основі здобутків початкової школи в учня мають бути вироблені 

необхідні якості як громадянина своєї країни. По-друге, учневі має бути надана допомога у 

виборі майбутньої професійної діяльності шляхом врахування його особистих інтересів та 

через прищеплення сумлінного ставлення до праці. Крім того, учень має засвоїти необхідні 

базові знання та навички для майбутньої професії. По-третє, учень має призвичаїтись до 

громадської діяльності у школі та поза її межами. 

Навчальним планом шкіл Японії передбачено, що опанування учнями варіативної 

складової вироблятиме у них не лише здатність до самостійного аналізу та вирішення 

проблем, але також розвиватиме творчі здібності та здатність до неординарного мислення. 

Для цього вони мають залучатися до волонтерської роботи, екскурсій, природозахисних 

акцій та інших заходів, які передбачає програма варіативної складової. 

Окрім цього, хотілось би зазначити, що навіть в межах вже наявних дисциплін вчитель 

може коригувати проведення занять відповідно до індивідуальних потреб учнів. Наприклад, 

на уроках музики кожна дитина має право сама обрати той музичний інструмент, який їй до 

вподоби, та впродовж навчання вправлятись у грі на ньому (на противагу українським 

школам, де учні фактично взагалі не мають змоги оволодіти грою хоч на якомусь музичному 

інструменті). Під час уроків фізичної культури передбачені не лише звичні для української 

молоді фізичні вправи, основи легкої атлетики та гра в баскетбол, а також заняття з 

плавання, танців (як традиційних, так і сучасних), національні бойові мистецтва, зокрема, 

дзюдо та кендо. Таким чином, учні можуть обрати саме той вид діяльності, який їм дійсно 

подобається, і до якого в них є нахил. А якщо вже трапиться так, що якогось весняного дня 

на вулиці буде гарна погода, а в директора школи – хороший настрій, то він має повне право 

відмінити всі заняття, щоб учні пішли у парк для змалювання пейзажу. 

Крім звичайних уроків, в межах японських шкіл функціонують також різноманітні 

шкільні гуртки, де учні можуть повправлятися у каліграфії, виготовленні ікебани чи 

згуртуватися і поставити власну виставу. Це дуже корисна практика, адже вона дозволяє 

виявити природні здібності школярів та скерувати їх у правильне русло. Зазвичай 

відвідування шкільних гуртків є обов’язковим, що, на перший погляд, не видається 
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демократичним. Проте, якщо поглянути на ситуацію з іншого боку, то можна виявити, що 

кількість годин, виділених на відвідування гуртків, вже входить до переліку загальних 

академічних годин, необхідних для навчання у школі. Тож, навіть, якби при школах не було 

гуртків, учні в будь-якому разі мали б сидіти у школі однаково довго. 

Звичайно, впровадження наведених нами прикладів потребує значних фінансових 

витрат. В Японії такі нововведення можливі, оскільки, це єдина країна у світі, в якій 

середньостатистична заробітна плата вчителя на 30% вища, ніж у місцевих чиновників. 

Можливо, така увага до освіти спричинилася до того, що саме тому японські учні, студенти 

та працівники фірм є чи не найрозумнішими у світі. На нашу думку, досвід японської освіти 

стосовно реалізації вільного вибору учнями предметів для вивчення в середній школі 

заслуговує уваги, детального вивчення та поширення в нашій країні. Сподіваємося, що це 

сприятиме підвищенню рівня освіченості українських школярів та формуванню всебічно 

розвинених гармонійних особистостей.  
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ШКІЛЬНА ОСВІТА ПОЛЬСЬКОЇ МЕНШИНИ В УКРАЇНІ 

 

За роки незалежності України постає питання про меншини, як вони взаємодіють в 

суспільстві і яке місце займають у нашій державі. Безпосередньо варто звернутись до 

польської меншини і її розвитку в Україні, адже з нею пов’язано багато стереотипів, які 

потребують певного аналізу. Закон «Про національні меншини в Україні» гарантує 

національним меншинам права на вільний розвиток. У законі йдеться, що до національних 

меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю, 

виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою [1]. Важливим 
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є те, що національні меншини мають право на автономію, на вивчення рідної мови, розвитку 

культурних традицій, сповідування своєї релігії та на створення навчальних закладів. 

Становище поляків в Україні є висвітлено в «Договорі між Україною і Республікою 

Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво». В документі є збережені 

права людини, зображено українсько-польські відносини. Договір зазначає, що дві сторони, 

польська і українська, мають забезпечувати розвиток своїй меншині. Також сторони мають 

сприяти розвиткові дружніх відносин між молодими людьми обох країн. Не менш важливим 

в документі є пункти, які стосуються розвитку освіти. Зокрема йдеться про те, що сторони 

мають забезпечити співробітництво між двома школами, сприяти обміну між викладачами. 

Також зазначається про вивчення польської мови в Україні і української мови – в Республіці 

Польщі. Договір є дійсний на п’ятнадцять років, після його закінчення він автоматично 

продовжується на п’ятирічний період [2]. 

Питання польської меншини, часто висвітлюється в працях науковців. Зокрема варто 

виділити дослідження С. Рудницького, який зобразив становище поляків в Україні на 

локальному рівні [3]. Він розглядає польську громаду в органах місцевого самоуправління на 

Житомирщині. Вивчення польської меншини є зображено у працях О.Калакури, який 

проаналізував роль поляків в Україні, висвітлив їхню культуру, ментальність і співпрацю в 

суспільстві [4]. Також проблема національної меншина висвітлена у працях О. Рафальського, 

Н. Рудницької та О. Сухомлинської. 

Існує стереотип, що коли люди чують про польську меншину, то створюється тільки 

один образ: звичайний поляк, який є далекий від нашого суспільства і відповідно всі 

навчальні заклади для меншин мають одну мову – польську і відстоюють свої інтереси та 

свою історію. Євген Білоножко, етнічний поляк, доцент кафедри філософії Київського 

національного університету імені Вадима Гетьмана, говорить: «Поляки є однією із 

найлояльніших до ідей національної державності нацменшина. Також він вважає, що поляки 

вже поступово асимілювались з українцями і відповідно українська мова, як свідчить 

статистика, для 75% поляків є рідною».  

Національні меншини мають свої навчальні заклади для здобуття освіти. Станом на 

2016 ̸2017 роки, в Україні налічується 581 школа для російської меншини, 75 шкіл для 

румунської меншини, 7 шкіл для угорської меншини, 3 школи для молдавської меншини і 5 

шкіл для польської меншини [5]. 

У місті Львові є дві школи для польської меншини, а саме школи №10 і №24. Особливо 

вивчення потребує школа №10, адже вона є однією із найдавніших шкіл міста Львова. Школа 

була заснована 1816 року, її початкова назва – Львівська тривіальна школа Св. Марії 

Магдалини. В період Другої Світової війни школа була перетворена на шпиталь, тому 
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навчання було призупинено, але у 1946 роках школа відновила свою роботу. Там навчається 

приблизно 300 учнів та працюють 32 педагоги. На перервах учні спілкуються українською 

мовою. За свідченням педагогів школи імені Святої Магдалини у навчальному закладі є діти, 

які не мають польського походження, а навчаються в даній школі для підвищення рівня 

польської мови. В більшості випадків, випусники продовжують навчання у вищих начальних 

закладах Польщі. Варто зауважити, якою мовою відбувається навчання? Стосовно цього 

питання вдало сказала Лілія Гриневич, український освітній та державний діяч і політик: «На 

відміну від російськомовних дітей, які живуть у російськомовному середовищі, 

використовують цю мову не тільки вдома, а й на вулиці, чують її по телебаченню, польські 

діти живуть в україномовному або російськомовному середовищі. Це означає, що ми повинні 

їм дати можливість вивчати частину предметів польською мовою, щоб вони могли вживати 

свою рідну мову. Бо в них немає можливості її вживати в повсякденному житті».  

Навчальна програма побудована за Державним стандартом України. Уроки тривають 

45 хвилин. Є різні факультативи, зокрема Львовознавство і Релігія. Львовознавство як 

факультатив розрахований на учнів 8 класу. Цей факультатив відбувається він раз на два 

тижні формою екскурсії. 

У школі діють програми обміну, коли учні з України їдуть на навчання в заклади 

Польщі та навпаки. Відбуваються спільні заняття. Педагог підбирає цікаву тему, де всі учні 

беруть активну участь в обговоренні питань. Педагоги школи мають можливості проходити 

стажування в Люблінському університеті імені Марії Кюрі. Це все забезпечує польська 

влада, яка турбується освітою поляків в Україні. 

Отже, польська меншина має право на розвиток у нашій державі. З боку законодавства і 

суспільства в Україні не існує дискримінації щодо польської меншини. Вона може зберігати 

свою культуру і ментальність. Також важливим елементом є те, що польська меншина може 

здобувати освіту своєю мовою. Поступово в Україні розширюється мережа навчальних 

закладів для національних меншин, де вони можуть вивчати свою мову і свою історію. Для 

меншин є створені різні програми обміну, які діють як для педагогів так і для учнів, так вони 

можуть обмінятись досвідом та відкрити для себе щось нове. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ 

 

Стаття 3 Закону України про освіту гарантує кожній дитині рівні умови доступу до 

освіти. Утім, не зважаючи на запровадження інклюзивної освіти, дітям із особливими 

освітніми потребами, цей доступ не завжди надається, оскільки для цього необхідно 

створити спеціальні умови, серед яких готовність вчителя до роботи в інклюзивному класі є 

чи не найважливішою.  

Відповідно, метою нашого дослідження було проаналізувати шляхи вдосконалення 

професійної діяльності вчителя в інклюзивному класі.  

Як свідчить аналіз літератури, українська інклюзивна школа сьогодні має багато 

проблем, а саме: ізольованість дітей з особливими потребами; брак достатньої уваги; 

низький рівень запланованих діяльностей; відсутність співпраці із психологом; недостатнє 

матеріальне забезпечення та відсутність необхідної інфраструктури тощо. Проте, 

найбільшою проблемою в українській інклюзивній освіті є кваліфікація вчителя. Проведене 

нами опитування студентів Львівського національного університету імені Івана Франка 

показало, що у школах, де вони навчалися, паралельно навчалися діти із особливими 

потребами (59,1%), але у 72,7% випадків із зазначених, вчитель не знав як працювати з 

такими особливими учнями, не мав знань про роботу з дітьми з особливими освітніми 

потребами, і організовував процес навчання у такий спосіб, як і робив це до того  

Для того аби навчання було ефективним, педагог повинен бути компетентним у процесі 

інклюзивної освіти і пройти для цього спеціалізований тренінг. Так, у 2018 році з ініціативи 

ізраїльських фахівців у містах України було проведено тренінги з підготовки вчителів 

інклюзивного навчання в Івано-Франківську, Львові, Одесі та Києві. Міністерство освіти 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/
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повідомляє, що його пройшли 400 українських вчителів. Однак, не зважаючи на той факт, що 

кількість інклюзивних класів зростає, більшість педагогів залишається некомпетентною. 

Однією з найдієвіших технологій у сучасній практиці інклюзивної освіти є 

диференційоване навчання. Основна ідея полягає у тому аби створити навчальне середовище 

та організувати навчальний процес таким чином, щоб усі діти без винятку, незалежно від 

їхній розумових чи фізичних здібностей, могли опанувати матеріал у повній мірі. 

Визначають чотири основні наукові підґрунтя для диференційованого навчання: концепція 

навчання орієнтованого на потреби дітей; теорія множинного інтелекту; концепція 

універсального дизайну; принцип використання різноманітних форм організації навчального 

процесу. 

Концепція навчання орієнтованого на потреби дітей передбачає розвиток самостійності 

кожного учня, зменшуючи поступово участь педагога. Дана концепція знайшла підтримку у 

близько 13,6% опитуваних майбутніх вчителів. 

Теорія множинного інтелекту полягає у визначенні учителем здібностей та типу 

інтелекту кожного учня, щоб обрати найоптимальніший стиль його навчання. На основі 

різних типів інтелекту визначають три основні стилі навчання: кінестично-тактильний, 

візуальний та аудіальний. Вчитель, таким чином, повинен враховувати, як діти сприймають 

краще.  

Концепція універсального дизайну вимагає створення універсального підходу у 

навчанні, який би відповідав потребам усіх учнів, роблячи, таким чином, матеріал доступним 

і зрозумілим для всіх, незалежно від особливих потреб. Принцип використання 

різноманітних форм організації навчання передбачає використання різноманітних способів 

діяльності на основі можливостей учня. 

Як майбутні вчителі, опитані студенти вказали, що окрім основних засад 

диференційованого навчання в інклюзивному класі вчителі повинні аналізувати та 

спостерігати за усіма дітьми, не виділяти дитину з особливими освітніми потребами, 

практикувати групову роботу у класі, продумувати індивідуалізоване домашнє завдання, 

залучати колектив до прийняття рішень. 

Першим кроком до ефективної діяльності в інклюзивному класі повинно бути 

створення портфоліо, де будуть вказані основні особливості дитини із проблемами здоров’я. 

Основна увага має бути зосереджена на її сильних сторонах та здібностях. Також, вчителю 

доцільно вести щоденник або журнал, в якому він буде звітувати про основні досягнення 

учня, що дозволить прослідкувати його прогрес і робити певні висновки щодо подальшого 

планування навчальної діяльності. 
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Діти з особливими освітніми потребами повинні працювати як індивідуально, так і в 

групах чи парах. Потрібно експериментувати із парами або групами так, аби кожен учень 

мав змогу попрацювати із різними учнями. Учні з особливими освітніми потребами у таких 

спосіб розвиватимуть командну роботу і комунікативні вміння. 

Інклюзивна освіта практикує залучення асистента на допомогу вчителеві. Це людина, 

яка співпрацюючи із вчителем, допомагатиме йому виконувати навчально-розвивальну та 

організаційну функції, спілкуватиметься із батьками дитини, консультуватиме та 

інформуватиме їх, проте основна роль в інклюзивному класі належить вчителю. Саме його 

професійна компетентність є запорукою ефективного впровадження інклюзивної освіти в 

Україні.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

 

Реформування системи освіти – сьогодні це одне з найактуальніших питань в Україні. 

Перебудова відбувається в усьому освітньому просторі нашої держави, в організацію та зміст 

освітнього процесу вносяться не зміни та уточнення, а перетворення, модифікації, корекції. 

Сучасні реформи в освіті стосуються усіх аспектів освітнього процесу, зокрема, навчання 

обдарованих дітей. 

Проблема обдарованості в наш час стає все більш актуальною. Це насамперед 

пов’язано з потребою суспільства в неординарних творчих особистостях. Раннє виявлення, 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/statistika-inklyuziya.pdf
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навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей є одним із головних завдань 

удосконалення системи освіти. 

Дослідженням особливостей роботи з обдарованими дітьми присвячені праці 

Антонової О. Матюшкіна, Т Мотилько, О. Савенкова, С. Сисоєвої, А. Хуторського, Н. 

Шумакової, О. Щебланової, В. Юркевич тощо. Науковці виділяють види і ознаки 

обдарованості; особливості психолого-педагогічного супроводу обдарованої дитини, 

стратегії та моделі організації навчання обдарованих дітей. Наголошують на застосуванні 

сучасних технологій у вихованні і навчанні обдарованих дітей на основі диференціації і 

різнорівневого підходу при вивченні навчальних предметів та позаурочній діяльності. 

Мета дослідження – це аналіз особливостей організації навчання обдарованих дітей. 

Робота з обдарованими дітьми потребує від вчителя закладу освіти певних методичних 

підходів щодо організації освітнього процесу. Впровадження нових педагогічних технологій, 

новітніх форм та методів, що сприятимуть виявленню, підтримці та розвитку обдарованості, 

а також здійснення допомоги як педагогам, так й учням у розкритті власних здібностей 

талантів, допомога у набутті навичок дослідницької роботи, розвиток ініціативності, вміння 

здійснювати творчий пошук. 

Важливим є процес взаємодії вчителя закладу освіти з обдарованими учнями, у якому 

педагог здійснює раннє залучення школярів до науково-пошукової діяльності, орієнтує 

обдарованих учнів, щодо визначення майбутньої сфери професійної діяльності; проявляє 

своєрідний характер педагогічної взаємодії; надає учням права вибору найбільш значущих 

для них видів навчально-виховної діяльності; стимулює процес їх самовизначення та 

самореалізації [3]. 

Основні стратегії навчання обдарованих учнів базують на кількісних та якісних змінах. 

На кількісних – «стратегія прискорення» (прискорення темпу засвоєння навчального 

матеріалу та можливість опанувати програму окремого класу (класів) або курсу (курсів) 

екстерном); «стратегія інтенсифікації» (накопичення обсягу засвоєного матеріалу). 

На якісних змінах – «стратегія збагачення» (розширення світогляду учнів та вибір ними 

найбільш привабливого виду навчальних занять відповідно до власних схильностей; 

розвиток мислення та пізнавальних здібностей, що дає можливість проводити власні 

дослідження; розвиток творчих здібностей та самовдосконалення шляхом раціонально 

спланованого навчального процесу та використання внутрішнього інтелектуального 

потенціалу [1]. 

Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу (О. М. Антонова, М.О Холодна, 

тощо) можна виділити чотири стратегії навчання обдарованих учнів, а саме: 
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1. Прискорення (проходження інтенсивних курсів навчання за спеціальними 

програмами). 

2. Поглиблення (більш глибоке вивчення тем чи дисциплін певних галузей знань). 

3. Збагачення (вихід за рамки вивчення традиційних тем за рахунок установлення 

зв’язків з іншими темами, проблемами чи дисциплінами). Це здійснюється в рамках 

традиційного освітнього простору, а також через участь учнів у дослідницьких проектах, 

використання спеціальних інтелектуальних тренінгів тих чи інших здібностей. 

4. Проблематизація (стимулювання особистості розвитку учнів з використанням 

оригінальних пояснень, переглядом наявних відомостей, пошуком нових значень і 

альтернативних тлумачень) [1]. 

Обдаровані діти володіють видатними інтелектуальними, фізичними, творчими або 

соціальними здібностями, тому доцільно використовувати такі варіанти організації 

навчальної діяльності обдарованих учнів, як: 

1. Систематизація результатів спостереження та вивчення індивідуальних здібностей учнів. 

2. Проведення психологічного обстеження учнів за участю шкільного та районного 

психологів. 

3. Упровадження диференційованого навчання на уроках і в поза урочний час. 

Використання творчих завдань для обдарованих дітей. 

4. Уведення нових навчальних предметів. Організація роботи спецкурсів, 

факультативів, курсів за вибором,предметних гуртків згідно із творчими потребами дітей. 

5. Удосконалення рейтингової системи оцінювання результатів навчання [2]. 

Отже, навчання обдарованих учнів повинно відбуватися з врахуванням вікових 

особливостей прояву обдарованості; відповідно до виду обдарованості, відповідних стратегій 

навчання та змісту освітніх програм для обдарованих учнів; форм організації навчальної 

діяльності обдарованих; врахуванні труднощів навчання обдарованих дітей порівняно з 

іншими, залученню учнів до позаурочної та позакласної роботи, інтелектуальних змагань та 

дослідницької роботи. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  

У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

 

Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог 

уміло використовує всі можливості для розвитку 

особистості учня. 

М. Ебнер-Етенбах 

На початку ХХІ ст. иникає нове дидактичне поняття – інтерактивне навчання, де учень 

і вчитель є рівноправними суб’єктами. Головною рисою інтерактивного навчання є 

використання власного досвіду учнями під час розв’язання проблемних питань. 

Термін «інтерактивний» означає здатний до взаємин, дій, діалогу. Інтерактивне 

навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності учнів, яка має на меті 

створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, 

інтелектуальну спроможність. 

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, 

використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем. Воно ефективно сприяє 

формуванню навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії і розвитку мовлення 

учнів. 

У ході інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з 

іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.  

Під час інтерактивного уроку відбувається співпраця – спільна діяльність учителя та 

учнів для досягнення загальних цілей. 

Виокремлюють такі принципи інтерактивного навчання: 

 Принцип активності. Для досягнення поставлених цілей кожен учень має братии 

активну участь у процесі спілкування і активно взаємодіяти з іншими. 

 Принцип відкритого зворотного зв’язку. Забезпечення можливості висловлення 

учасниками групи думок, ідей чи заперечень щодо поставлених завдань. Саме завдяки 

активному використанню зворотного зв’язку учасники групи дізнаються, як інші люди 

сприймають їхню манеру спілкування, стиль мислення, особливості поведінки. 

 Принцип експериментування. Забезпечення активного пошуку учнями нових ідей і 

шляхів вирішення поставлених завдань.  

 Принцип довіри у спілкуванні. Саме на це спрямовано спеціальну організацію 

групового простору в ході проведення занять: зазвичай використовуваний у роботі 

прийом розташування учня і вчителя по колу обличчям один до одного, для того, щоб 
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змінити в учнів стереотипну установку й уявлення про те, як повинні проводити й 

організовувати заняття і яку роль у них має відігравати вчитель. 

 Принцип рівності позицій. Він означає, що вчитель не прагне нав’язати учням своєї 

думки, а діє разом та на рівні з ними. Кожен учень має змогу побувати у ролі 

організатора, лідера. 

Алгоритм роботи вчителя при проведенні інтерактивного уроку в початковій школі:  

 визначення доцільност івикористання інтерактивних прийомів саме на цьому уроці;  

 ретельний відбір та аналіз навчального матеріалу, у тому числі й додаткового (тести, 

приклади, ситуації, завдання для груп); 

 планування уроку – етапи, хронометраж, орієнтовний поділ на групи, ролі учасників, 

запитання та можливі відповіді;  

 вироблення критеріїв оцінювання ефективності роботи груп; 

 мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації, наведення 

цікавих фактів; 

 забезпечення засвоєння навчальногоматеріалу учнями шляхом інтерактивної вправи; 

 рефлексія (підбиттяпідсумків) у різних формах –індивідуальна робота, робота в 

парах, групах, дискусіях, у виглядімалюнків, схем, графіків, діалогів тощо. 

Переваги інтерактивних методів навчання: 

 у роботі задіяні всі учні класу; 

 учні вчатьс япрацювати у групі (команді); 

 формується доброзичливе ставлення до опонента; 

 кожна дитина має можливість пропонувати свою думку; 

 створюється ситуаціяуспіху; 

  за короткий час опановується багато нового матеріалу; 

 формуються навички толерантного спілкування, вміння арґументувати свою точку 

зору, знаходити альтернативне рішення проблеми. 

Інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і 

практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням розвивати світогляд, формувати 

характер, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти та 

реалізувати індивідуальні можливості. 

При цьому навчально-виховний процес організовується так, що учні шукають зв’язок 

між новими та вже отриманими знаннями, приймають альтернативні рішення, мають змогу 

зробити «відкриття», формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних 

засобів; навчаються співробітництву. 
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ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

  

У дитячі роки гра є основним видом діяльності людини. За її допомогою діти пізнають 

світ. 

У грі формується багато особливостей особистості дитини. Виробляється спритність, 

витримка, активність. Гра вимагає від дітей уяви, вміння швидко знаходити правильне 

рішення, пізнавати нове, орієнтуватися в різних ситуаціях, поглиблювати раніше набутий 

досвід, розвивати фантазію. 

Гра стимулює пізнавальний інтерес. Ігри дають можливість внести проблемність у 

пізнавальний процес, здійснити самоконтроль та самокорегування пізнавальної діяльності. 

Проблема ігрової діяльності цікавила багатьох вчених.  

А. С. Макаренко писав: «Гра має важливе значення в житті дитини… Якою буде 

дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли виросте… Гра, її організація – ключ в 

організації виховання». 

Значний вклад у вирішення цієї проблеми вніс наш сучасник, нині добре відомий 

науковець Ш. О. Амонашвілі. Він показав, як через гру можна ввести дитину в складання 

світ пізнання. 

Гра є найприроднішою і найпривабливішою діяльністю для молодших школярів. 

Дослідниками визначено компоненти ігрової діяльності: 

1. Спонукальний – потреби, мотиви, інтереси, прагнення, які визначають бажання 

брати участь у грі; 

2. Орієнтувальний – вибір засобів і способів ігрової діяльності; 

3. Виконавчий – дії, операції, які надають можливості реалізувати ігрову мету; 
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4. Контрольно-оцінювальний – коригування та стимулювання активності в ігровій 

діяльності. 

У навчальному процесі ігрова діяльність має форму дидактичної гри, ігрової ситуації, 

ігрового прийому, ігрової вправи. Мета дидактичних ігор – формування в учнів уміння 

поєднати теоретичні знання з практичною діяльністю. 

Дидактичні ігри – різновид ігор за правилами, які мають функції: 

 активізують інтерес та увагу дітей;. 

 розвивають пізнавальні здібності, кмітливість, увагу; 

 закріплюють знання, вміння і навички; 

 тренують сенсорні вміння, навички. 

Види дидактичних ігор: 

 тільки в словесній формі; 

 поєднувати слово і практичні дії; 

 поєднувати слово і наочність; 

 поєднувати слово і реальні предмети. 

Оптимальні засоби в системі уроків – весь урок повторюється як сюжетно-рольова гра; 

під час уроку як його структурний елемент; під час уроку створюються ігрові ситуації. 

В ігровій формі можна ефективно ознайомити дітей з новим способом дії, пожвавити 

процес тренувальних вправ. Усе це не тільки пожвавлює навчальний процес, а й запобігає 

втомі. Успіх проведення гри залежить від дотримання вимог: 

 ігри мають відповідати навчальній програмі; 

 ігрові завдання мають бути не надто легкими, проте й не дуже складними; 

 відповідність гри віковим особливостям учня; 

 різноманітність ігор; 

 залучення до ігор учнів усього класу. 

Обмеження для проведення дидактичних ігор: 

 Не варто організовувати навчальну гру, якщо учні недостатньо знають тему. 

 Не доцільно застосовувати ігри на уроках тематичних атестацій, якщо такі ігри не 

використовувалися в ході навчання. 

Є різні класифікації ігор. Одна з перших класифікацій гри належить К. Гросу, який 

поділив ігри на дві групи: 

1. Експериментальні (сенсорні, моторні, інтелектуальні, ефективні ігри, вправи для 

формування волі);  

2. Спеціальні (ігри, під час яких розвиваються необхідні для використання в різних 

сферах життя здібності). 
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Класифікація ігор дослідниці Кафін Гарвей: 

1. Ігри з рухами і взаємодією; 

2. Ігри з предметами; 

3. Мовні ігри; 

4. Ігри із соціальним матеріалом; 

5. Ігри за правилами заданими дорослими; 

6. Ритуальні ігри; 

Класифікація С. Новосьолової, маючи у своїй основі організаційно-функціональне 

джерело ігор, розрізняє: 

1. Самостійні ігри: 

 ігри-експериментування; 

 сюжетні ігри; 

2.Ігри, що виникають з освітньою та виховною метою: 

 Навчальні ігри; 

 Розважальні ігри. 

1. Ігри, що мають своїм джерелом історичні традиції етносу (народні). 

Швейцарський психолог психолог Ж. Піаже виокремлював: 

 ігри-вправи; 

 символічні ігри; 

 гри за правилами. 

Створювати ігрові ситуації важливо на кожному уроці. Гра має ввійти в практику 

роботи вчителя як один з найефективніших методів навчальної діяльності. 

Гра починається не тоді, коли учні одержують завдання, а коли їм стає цікаво грати. Це 

означає, що гра викликає приємні емоції і дає роботу їх розуму. 

Види емоційного стимулювання: 

- Ігрове завдання можна давати як відпочинок; 

 Вона дається так, ніби не планується педагогом заздалегідь; 

 Вчитель постійно підбадьорює учнів; 

 У рольових завданнях педагог використовує престижні ролі. 

 Переможців ігор-змагань вітає увесь клас; 

 Переможців не забувають, їх можна залучити експертів в інших іграх. 

Отже, можемо відзначити, що гра – це творчість, гра – це праця. У грі найповніше 

проявляється індивідуальні особливості, інтелектуальні можливості, нахили, здібності. Гра 

стимулює пізнавальний інтерес молодших школярів. 

Список використаної літератури: 
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В 

УКРАЇНСЬКІЙ ТА ІТАЛІЙСЬКІЙ СИСТЕМАХ ОСВІТИ 

 

При реформуванні освітньої системи, важливим є опиратися на певні зразки, найбільш 

корисні і продуктивні елементи педагогічної практики, які вже довели свою ефективність на 

ґрунті певної освітньої системи, а отже, можуть бути впроваджені і в Україні. У 

представленому дослідженні пропонується розглянути різницю практичних аспектів 

функціонування початкової школи в Україні та Італії на матеріалі особистого досвіду 

авторки як учениці в обох країнах. 

У рамках дослідження ми приймаємо визначення С. Гончаренка, представлене в 

«Українському педагогічному словнику», за яким початкова школа – це – «загальноосвітній 

навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту (елементарні знання з рідної 

мови, математики, а також про природу й суспільство); перший ступінь загальної середньої 

освіти. Організовується як самостійна школа, а також у складі основної або середньої 

загальноосвітньої школи, гімназії, ліцею» [1, c. 266]. Воно є рівноцінним і однаково 

правдивим для обох досліджуваних освітніх систем. 

Базова різниця між двома підходами полягає в тому, що в італійській школі кожен 

предмет від початку викладає окремий педагог, у той час, як в Україні у початковій школі 

більшість предметів викладає один педагог-класовод. 

Особливістю проведення уроків в Італії є те, що вчитель опитує учня не за темою 

конкретного уроку, а за останньою темою, про яку відповідав конкретний учень. Такий 

підхід дозволяє педагогові контролювати процес вивчення матеріалу і прогрес кожного учня. 

Програма української школи видається надто компактною, тобто такою, яка при малій 

кількості академічних годин включає значний обсяг необхідного для вивчення матеріалу. В 
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італійській початковій школі програма включає меншу кількість тем, а завданням учня є 

досконало засвоїти їх всі. Крім того діє 10-бальна система оцінювання, на противагу 

вітчизняній 12-бальній. Менша увага також приділяється побутовим сторонам шкільного 

життя, таким як, до прикладу, ведення зошита. У той же час, значна увага приділяється 

фізичному вихованню, що є природнім для Італії як спадкоємиці античного Риму. 

Головною особливістю домашніх завдань в Італії є заборона задавати їх на наступний 

день. Це пов’язано, як можемо припустити, перш за все з тим, щоб дати учневі добре 

засвоїти інформацію з уроку і лише тоді починати втілювати її на практиці. В обох 

розглянутих країнах домашнє завдання відповідає темі і суті попереднього уроку. Як 

приклад, можна навести уроки літератури, де учням необхідно усно чи письмово 

охарактеризувати певні аспекти (героїв чи елементи сюжету) прочитаного твору [2]. 

До певної міри спільним в обох країнах є і співпраця школи з батьками. Так, 

періодично влаштовуються батьківські збори, на яких присутні практично всі батьки учнів. В 

італійських школах прийнято розсилати відсутнім батькам протокол зборів, у той час як у 

вітчизняній практиці батьки найчастіше обмінюються інформацією через телефонні 

месенджери. Крім того, італійська школа не фінансується батьками, тобто там відсутні 

виплати на прибирання чи ремонт класу. Батьки оплачують лише екскурсії, які відвідують 

їхні діти. 

Таким чином, бачимо як спільні, так і відмінні риси, які характеризують початкову 

школу в Україні та Італії. При чому, відмінні риси переважають саме в навчальному процесі, 

у той час як підхід до самостійної роботи учнів і співпраці школи з їхніми батьками багато в 

чому є спільним. Отже, представлене дослідження може слугувати основою для подальших 

реформ української освіти.  
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ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ, 

ФОРМУВАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

  

У зв’язку з цілеспрямованим процесом реформування освіти України виникає 

актуальна проблема у правильності створення освітнього середовища для навчання, 
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виховання та реалізацію здібностей школяра. Виходячи з того, назріло питання формування 

виховуючого освітнього середовища. Розглядання методологічних і прикладних проблем, 

пов’язаних із відтворенням і накопичення знань, умінь, навичок, спонукає облаштуванню 

освітнього середовища, як сукупності умов для навчання, розвитку, індивідуалізації та 

соціалізації особистості, що дає змогу розвитку у відповідності з природними задатками. 

Ключовою засадою концепції Нової української школи є створення в освітньому 

середовищі таких умов та методик, що сприятимуть розвитку здатності дитини до 

саморозвитку і самовдосконалення впродовж життя. Однак питання якими ці умови та 

підходи повинні бути і надалі залишається в площині дискусій [1]. 

Формування сприятливих умов навчального середовища досліджувалось багатьма 

вітчизняними та зарубіжними науковцями О. Духнович, К. Ушинський, М. Пирогов, Х. 

Алчевська, С. Русова, В. Сухомлинський, В. де Фельтре, Т. Мор, Ф. Рабле, Е. 

Роттердамський, Я.-А. Коменський, Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо, Й. Песталоцці, Й. Гербарт, Ф. 

Дістерверг. Проблематика освітнього простору активно розробляється й сучасними 

педагогами. Категорію «освітньо-виховне середовище» досліджували Л. Новикова, Н. 

Селиванова, В. Петрівський, І. Якиманська, В. Ясвін та інші науковці. У роботах Є. 

Бондаревської, А. Лукіної, І. Левицької зроблена спроба класифікувати освітньо-виховні 

середовища. Категорія «освітньо-розвивальне середовище» вивчається А. Цимбалару, О. 

Савченко, Н. Гонтаровською, І. Карабаєвою, К. Шевченко, О. Писарчук.  

Одним з пріоритетів початкової освіти повинна стати зміна парадигми сприймання 

інформації дитиною. Важливим є те, щоб замість запам’ятовування фактів та понять учні 

набували компетентностей. Це – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначатимуть здатність 

дитини успішно соціалізуватися, успішно проводити подальшу навчальну діяльність. У 

формування ядра знань, повинні закладатись також певні цінності та смисли, що допоможе 

виховати дитину як повноцінного та свідомого громадянина. 

Великий педагог, В. Сухомлинський зазначав: «Мистецтво виховання полягає в тому, 

щоб виховували не тільки людські відносини, не тільки приклад і слово старших, не стільки 

традиції, що дбайливо зберігаються в колективі, а й речі – матеріальні й духовні цінності. 

Виховання середовищем, обстановкою, створеною самими учнями, речами, що збагачують 

духовне життя колективу, – це, на наш погляд, одна знайтонших сфер педагогічного 

процесу» [2, с. 89]. 

У процесі створення виховного освітнього середовища необхідно звернути увагу на 

взаєморозуміння, взаємодопомогу і загалом на взаємодію між учасниками навчально- 
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виховного процесу. Це все має будуватись на основі принципів гуманізації, демократизації, 

активності, самодіяльності і творчої ініціативи. 

Особистість сприймає середовище лише у випадку, якщо воно безпосередньо впливає 

на його життя. Однією з ознак особистості є її прагнення розвивати власні здібності. Цей 

процес супроводжується аналізом, оцінки власних зусиль, умінь і умінь реферативних осіб, 

рефлексією, порівнянням, Виховне середовище стає цілісною частиною реальності, коли 

відбувається повна взаємодія педагогів, батьків і соціуму. Зі зміною середовища виникають 

певні обмеження на життєдіяльність людини. Тому зміст виховного освітнього простору 

характеризується взаємозв’язком здобувача освіти і освітнім простором. А одним із 

основних завдань є сприяти набуттю необхідних знань, умінь і навичок здобувачем. 

Процес створення виховної системи в школі включає в себе такі елементи як: задумка 

і виявлення основної ідеї, визначення бажаних результатів, конкретизація основних 

складових системи та визначення їх взаємодії, визначення площі на якій буде відбуватись 

реалізація ідей, визначення умов і реалізація їх на практиці, освоєння середовища. Освітнє 

середовище охоплює основні вікові періоди: дошкільний, молодший шкільний, старша 

школа і студенські роки. У кожному періоді виокремлюються пріорітети у розвитку 

відносин і компонентів здібностей. Задачею педагогічного складу є організація діяльності, 

яка б не тільки навчала вихованця, але і передбачала появи конфліктів і незгод з 

навколишнім світом і всередині особистості. 

Отже, процес виховання і навчання початкової освіти повинен стати більш 

особистісно орієнтованим, де в центрі уваги стає особистість і її розвиток та виховання. 

Освітнє середовище має бути «персональне» і спряти формуванню самоконтролю, 

самопізнання, самоорганізації, самореалізації. 
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Зубач Марія (факультет педагогічних наук) 

Наук. консультант – доц. Лещак Т. В.  

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР У РОБОТІ З 

ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

  

Творче та інтелектуальне виховання має велике значення для розвитку дітей старшого 

дошкільного віку. Дошкільний вік – це сприятливий час для формування і виховання 

естетичної і цілеспрямованої особистості. 

У теорії та практиці вже давно доведено факт, що ігри становлять головний інструмент, 

який сприяє інтелектуальному розвитку дітей дошкільного віку. Недарма у головному 

міжнародному документі щодо прав та свобод дитини закріплено їх право участі в іграх і 

розважальних заходах [1, с. 31]. На розвиток положень міжнародних та національних 

стандартів, у 2002 році було прийнято Указ Президента Про Національну доктрину розвитку 

освіти. У даному документі згадується, що у дошкільній освіті повинно здійснюватися 

розвиток творчих здібностей дитини, реалізація потенційних можливостей її особистості [3, 

п. 2]. Варто згадати, що ігри є одним з головних засобів ефективного виховання дитини 

дошкільного віку. 

У теорії, і у практиці виділять значну кількість ігор. Варто звернути увагу на подані у 

науковій літературі визначення, що це є гра. Гра – це особлива форма освоєння реальної 

соціальної дійсності шляхом її відтворення. Вона являє собою тип символіко-моделюючої 

дійсності [5, с. 28]. З’ясування суті та характеристику гри потрібно проводити з врахуванням 

запропонованого визначення.  

Всі види ігор можна умовно поділити дві групи: фізичні та інтелектуальні, а весь 

подальший поділ проводити вже з врахуванням того, яка ж основна мета такої гри, чи 

фізичний чи інтелектуальний розвиток. До групи фізичних належать: рухливі чи лікувальні. 

До групи інтелектуальних: дидактичні; будівничі, трудові, технічні; електронні та ін. [2, с. 

16]. Серед вказаних видів ігор варто виділити дидактичні ігри, які становлять основу для 

інтелектуального розвитку дитини. 

Особистісні якості дитини формуються у її активній діяльності, яка визначає взаємодію 

з навколишнім світом. Дитина у дошкільному віці найбільшу активність проявляє під час 

ігрового процесу. Велике значення мають ігри з навчальною метою. Даний тип ігор 

сприяють та підсилюють інтерес до вирішення логічних задач, сприяють розвитку уваги. 

Сутність дидактичної гри проявляється у вирішенні логічних задач, і особливо важливим в 

даному процесі є факт вирішення задач в ігровій формі. Ще одним важливим елементом дану 

виду ігор є заохочення дитини до самостійного вирішення логічних задач. 
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Дидактичні ігри – незамінний засіб навчання дітей подолання різних труднощів 

інтелектуального характеру. Даний вид ігор надає широкий спектр можливостей щодо 

виховання дитини і в інтелектуальному розвитку і у фізичних можливостях. Завдяки цим 

іграм діти навчаються застосовувати набуті знання у різноманітних умовах, приносять 

задоволення та радість.  

Під час гри, особливо під час дидактичної гри у дитини формується сприйняття, 

мислення, пам’ять, які є визначальними у розвитку інтелекту загалом. За допомогою 

дидактичних ігор розвиваються необхідні кожній дитині інтелектуальні здібності, рівень 

розвитку яких, безумовно, позначається в процесі шкільного навчання і має велике значення 

для подальшого розвитку особистості. 

На сьогоднішній день види дидактичних ігор для дітей, зокрема і дошкільного віку є 

достатньо різноманітними. Як зазначає Сухар Л. В. у передмові до своєї книжки «Дидактичні 

ігри. 3–4 роки», дидактичні ігри доцільно використовувати під час навчання дітей 

математики, мовлення, ознайомлення їх із довкіллям, а також для розвитку чуттєвої сфери, 

сенсорної культури дошкільнят [3, с. 3]. Як бачимо даний тип ігор всесторонньо впливає на 

дитину і дозволяє розвивати її здібності. Важливе значення даного типу ігор вимагає 

проведення детальнішого аналізу та з’ясування їх основних елементів. Необхідним є 

з’ясування функцій дидактичних ігор та виявлення їх видів.  

У науковій літературі виділено достатньо широке коло видів дидактичних ігор. У 

цьому аспекті можна послатись передусім на роботу Савченко Олександри Яківни 

«Дидактика початкової школи». Відповідно до позиції О. Савченко види дидактичних ігор, 

що використовують у початковій школі є наступні: сюжетно-рольові, ігри-вправи, ігри-

драматизації, ігри-конструювання [4, с. 16]. 

Варто розглянути кожен з вказаних видів детальніше. Завдяки сюжетно-рольовим 

іграм видається можливим створити умови до набуття нових знань у різних сферах 

суспільних відносин. Даний перелік сфер може обмежуватись лише вихователем, який 

повинен супроводжувати весь ігровий процес.  

Ігри-вправи, як зазначає О. Савченко, сприяють навчанню дітей знаходити предмети, 

або ж навчити вимові, чи іншим спеціальним навичкам. В якості прикладу наводиться гра 

«Чарівний мішечок», котра допомагає закріплювати різноманітні вміння й навички. Набір 

предметів у мішечку, звичайно, не випадковий, він щоразу змінюється залежно від мети 

навчання: це можуть бути іграшки, в назвах яких є літери, склади, які зараз вивчаються, 

дрібні речі, які треба описати, тощо. 

Мабуть найпоширенішим видом гри, є гра-драматизація, завдяки якій кожен з 

прочитаних самостійно або разом з батьками творів діти стараються відобразити в 
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реальності. Завдяки розвитку фантазії та використання речей навколишнього світу 

розвиваються не тільки фантазія та мислення дитини, але і вміння пристосовуватись до 

обставин, часто досить неочікуваних, які вимагають застосування кмітливості. 

При використанні ігор-конструювання відбувається головним чином навчання 

моторики та вмінь дитини із вирішенням логічних задач. У даному випадку визначальну 

роль відіграють предмети, які використовуються для конструювання, це може бути і папір і 

текстиль і конструктори різного типу. 

У своїй праці О. Савченко детально висвітлила функції дидактичних ігор: активізація 

інтересу та уваги дітей, розвиток пізнавальних здібностей, кмітливості, уяви, закріплення 

знань, умінь і навичок, тренування сенсорних умінь тощо [4, с. 47]. На думку дослідниці, 

правильно побудована цікава дидактична гра збагачує процес мислення індивідуальними 

почуттями, розвиває саморегуляцію, тренує вольові якості дитини.  

Зважаючи на комплексний та всеохоплюючий характер дидактичної гри, можна 

стверджувати, що така взаємодія з дитиною буде більш ніж достатньою для її підготовки до 

навчального процесу у школі без проходження так званого перехідного періоду, який для 

більшості дітей є морально важким періодом адаптації. 
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ДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

На сучасному етапі вдосконалення системи освіти на всіх її рівнях, проблема 

дошкільної освіти займає провідне місце. Згідно Закону України «Про дошкільну освіту» 
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дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної 

освіти в Україні. Дошкільна освіта – цілісний процес, спрямований на: забезпечення 

різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, 

здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; 

формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального 

досвіду [3]. 

Інтерес науковців до проблеми якості освіти відображає потребу перебудувати систему 

передачі величезного досвіду людських знань підростаючому поколінню.  

Основні тенденції розвитку дошкільної освіти, їх організаційно-змістова 

характеристики оновлень на сучасному етапі, та об’єктивне значення існуючих проблем та 

шляхи їх розв’язання регулюються відповідними законодавчими документами − Законами 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національною 

стратегією розвитку освіти України до 2021 р., Базовим компонентом дошкільної освіти в 

Україні. 

Головний акцент у Базовому компоненті дошкільної освіти ставиться на розвиток і 

формування особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух 

суспільства. Увага педагога має спрямовуватися на головні лінії розвитку фізичного, 

психічного та морально-духовного здоров’я, особистісних цінностей як своєрідного 

внутрішнього стрижня, ціннісної етичної орієнтації з формування навичок практичного 

життя, емоційної сприйнятливості та сприяння розвитку індивідуальності дитини [1]. 

Якісна освіта – це освіта, спрямована на формування нової життєво компетентної 

особистості, це освіта, яка 1) враховує сутнісні індивідуальні характеристики кожної дитини, 

розкриває та розвиває її задатки й обдаровання і на цій основі забезпечує максимальну 

реалізацію її потенціалу; 2) здатна до безперервної модернізації та інновацій, потенційно 

спроможна давати адекватні відповіді на виклики цивілізації; 3) забезпечує відповідність 

освітнього процесу та змісту освіти прийнятим Державним стандартам (В. Кремінь). 

Якісна дошкільна освіта визначається фахівцями як процес і результат удосконалення 

здібностей і поведінки зростаючої особистості, створення сприятливих умов для досягнення 

нею фізичної, психічної та соціальної зрілості, одержання можливості для індивідуального 

зростання, вияву творчих здібностей, актуалізації свого природного потенціалу 

(Енциклопедія освіти, 2008). 

Окрім того, якість дошкільної освіти трактують як: надання можливості вибору для 

дитини «індивідуального освітнього маршруту» на основі різноманітності змісту, форм і 

методів роботи з дітьми; забезпечення соціального захисту дитини від некомпетентних 
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педагогічних дій; гарантія досягнення кожною дитиною мінімально необхідного рівня 

підготовки для успішного навчання в початковій школі [2].  

Важливими характеристиками якості вітчизняної дошкільної освіти є такі положення: 

якість дошкільної освіти є національним пріоритетом; висока якість дошкільної освіти 

передбачає органічний зв’язок освіти і науки, педагогічної теорії та практики; модернізація 

системи дошкільної освіти спрямована на забезпечення її якості відповідно до найновіших 

досягнень вітчизняної і світової науки, культури та соціальної політики [4]. Якісний поступ 

дошкільної освіти спрямований на реалізацією принципу дитиноцентризму як відбиття 

нових тенденцій в динаміці сучасного світу, де саме розвиток особистості стає показником 

прогресу держави. 

Якісна дошкільна освіта є процесом і результатом удосконалення здібностей і 

поведінки дошкільника, створення сприятливих умов для досягнення ним фізичної, 

психічної, соціальної зрілості, одержання можливостей для індивідуального зростання, 

виявлення творчих здібностей, актуалізація творчого потенціалу. 

Поняття «якість дошкільної освіти» з позиції кожного суб’єкта освітнього процесу 

(держави, дітей, батьків, педагогів, керівників) трактується по-різному. Для держави – це 

підтвердження соціальної та економічної доцільності вкладених коштів (потреба суспільства 

в якісній освіті). Для дітей – навчання в цікавій для них ігровій формі. Для батьків – це 

ефективне навчання, тобто навчання за програмами, що ефективно готують дітей до школи; 

конкретні результати освітньої роботи з дитиною. Для педагогів – це позитивна оцінка їхньої 

діяльності керівниками закладу, батьками; збереження та зміцнення здоров’я кожної дитини; 

забезпеченість педагогічного процесу необхідними методичними рекомендаціями, 

матеріалами, системою планування. Для керівників – висока оцінка діяльності педагогів 

батьками і дітьми, підвищення престижу та іміджу дошкільного навчального закладу; 

раціональне використання часу дітей і педагогів; успішність діяльності; повне засвоєння 

обраної освітньої програми та якісна підготовка дітей до школи. 

Науковці (К. Крутій, Л. Козак, О. Янко) вважають, що якісна дошкільна освіта повинна 

бути полікритеріальною та характеризуватися через сукупність певних груп критеріїв, а 

саме: якість умов, якість освітнього процесу, якість результатів освіти. 

До критеріїв якості умов входять необхідні якісні ресурси − освітні програми, кадровий 

потенціал, контингент дітей, матеріальні, фінансові та психологічні умови, що створені в 

закладах дошкільної освіти для забезпечення нормальної життєдіяльності кожної дитини, 

стабільного функціонування колективу. При дотриманні цих критеріїв якості важливу роль 

відіграє якість освітнього процесу у закладі дошкільної освіти, що проявляється в співпраці 

педагогів, дітей та батьків у досягненні оптимальних цілей навчання, виховання та розвитку 
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дітей, плануванні та організації різних видів дитячої діяльності з урахуванням дитячих 

інтересів та потреб; характері взаємодії педагогів і дітей. До критеріїв якості результатів 

дошкільної освіти відносять: показники особистісного росту випускника закладу дошкільної 

освіти (сформованість базових якостей дитини та обсяг засвоєної в межах освітньої програми 

навчальної інформації; вмотивованість поведінки; дотепність та допитливість, загальний 

рівень підготовленості до навчання в школі). При цьому варто підкреслити, що змістом 

освіти для дошкільнят повинно стати максимально повне проживання та розширення 

можливостей самого дошкільного дитинства [4].  

Отже, якість дошкільної освіти стає важливим завданням у забезпеченні якості всієї 

системи освіти. Головними критеріями ефективності дошкільної освіти в контексті якості є 

показники особистісного зростання дитини, а саме, адекватне, продуктивне та різноманітне 

розв’язування дитиною доступних вікових навчальних завдань та життєвих проблем, 

готовність до наступного етапу навчання – загальноосвітньої школи.  
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

Проблема здорового способу життя, подолання хвороб у сфері фізичного і психічного 

здоров’я дітей дошкільного віку сьогодні надзвичайно актуальна. У дошкільному дитинстві 

закладається і зміцнюється фундамент здоров’я і розвитку фізичних якостей, необхідних для 

ефективної участі дитини в різних формах рухової активності, що створює умови для 

активного формування й розвитку її психічних функцій та інтелектуальних здібностей. 

Впровадження у закладах дошкільної освіти (ЗДО) здоров’язбережувальних технологій не 
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тільки суттєво підвищує ефективність освітнього процесу, а й формує у батьків і педагогів 

ціннісні орієнтації, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я дітей. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти (БКДО) заявлена здоров’язбережувальна 

компетенція, яка включена в освітню лінію «Особистість дитини», зміст якої визначає, що на 

момент закінчення дошкільної освіти дитина повинна мати такі уявлення стосовно власного 

здоров’я: 

 усвідомлює цінність здоров’я, його значення для повноцінної життєдіяльності; 

 знає про вплив основних природних чинників на стан здоров’я організму; 

 володіє найпростішими навичками загартування; 

 виявляє інтерес до процедур загартування [1]. 

Згідно з БКДО здоров’язбережувальну компетенцію в дитини старшого дошкільного 

віку вважають сформованою, якщо вона: 

 обізнана з будовою свого тіла та гігієнічними навичками за його доглядом, 

належністю до певної статі, продуктами харчування, основними показниками 

власного здоров’я й цінністю здоров’я для людини; 

 вміє виконувати основні рухи та гімнастичні вправи; 

 застосовує здобуті знання, вміння й навички щодо збереження здоров’я, не 

зашкоджуючи як власному, так і здоров’ю інших людей; 

 дотримується правил безпеки життєдіяльності [1]. 

Аналіз досліджень українських науковців (О. Ващенко, Т. Андрущенко, Т. Шаповал, Н. 

Башавець, О. Халло та ін.) дає змогу визначити здоров’язбережувальну компетентність як 

характеристики, властивості людини, спрямовані на збереження фізичного, соціального, 

психічного та духовного здоров’я – свого та оточення [3]. 

Формуванню здоров’язбережувальної компетенції у дітей дошкільного віку сприяє 

впровадження здоров’язберігаючих технологій, мета яких полягає у: 

 забезпеченні високого рівня здоров’я дошкільників; 

 вихованні здоров’я як сукупності усвідомленого ставлення дитини до здоров’я і 

життя людини; 

 засвоєнні знань про здоров’я та формуванні вмінь оберігати, підтримувати і 

зміцнювати його; 

 формуванні здоров’язбережувальної компетентності, яка дає змогу дошкільнику 

вирішувати різноманітні задачі (задачі здорового способу життя і безпечної 

поведінки; задачі, пов’язані з наданням елементарної медичної, психологічної 

самодопомоги і допомоги) [5].  

Здоров’язбережувальні технології класифікують на такі типи: 
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 здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для перебування 

дитини в ЗДО, ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного 

процесу (врахування вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних 

норм), відповідності розумового і фізичного навантаження можливостям дитини; 

 оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного 

здоров’я дітей (фізична підготовка, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, 

аромотерапія, музична терапія); 

 технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих 

навичок, статеве виховання, профілактика травматизму; 

 виховання культури здоров’я – виховання особистісних якостей, які сприяють 

збереженню і зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, 

посиленню мотивації на ведення здорового способу життя [2, с. 3]. 

Впровадження здоров’язбережувальних технологій передбачає: 

1. організацію освітнього середовища в ЗДО за вимогами особистісного підходу; 

2. моніторинг рівня здоров’я дітей; 

3. реалізацію діагностичних, корекційних і реабілітаційних заходів з дітьми залежно 

від групи здоров’я; 

4. створення комфортних умов перебування в ЗДО для всіх дітей; 

5. вибір оптимальних технологій виховання й навчання з урахуванням віку, статі, 

індивідуальних особливостей розвитку дитини; 

6. оптимізацію соціально-гігієнічних умов життєдіяльності дітей і педагогів [5, с. 104]. 

Н. Власенко і Л. Кириленко визначають можливості використання різних типів 

здоров’язбережувальних технологій (за спрямованістю) в ЗДО. 

Технології збереження і зміцнення здоров’я: стретчинг, ритмопластика, динамічні 

паузи, рухливі і спортивні ігри, сезонні забавлянки, загартовування, релаксація, заняття 

естетичної спрямованості, пальчикова гімнастика, гімнастика для очей, дихальна гімнастика, 

гімнастика за Єфіменко, ортопедична гімнастика, фітбол-гімнастика, степ-аеробіка, 

використання елементів «хатхи-йоги», «бебі-йоги». 

Технології навчання здоровому способу життя: фізкультурні заняття, фізкультурні 

свята, фізкультурні розваги, ігротренінги, ігротерапія, комунікативні ігри, заняття 

«Здоров’я», самомасаж, точковий масаж, дитячий туризм, гендерне виховання, розвиток 

валеологічних умінь і навичок, виховання свідомого сприйняття правил безпечної поведінки. 

Корекційні технології: арттерапія, музикотерапія, казкотерапія, кольоротерапія, 

сміхотерапія, технології корекції поведінки, психогімнастика, фонетична ритміка [4]. 
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Важливо, щоб кожна з технологій мала оздоровчу спрямованість, а використана в 

комплексі здоров’язбережувальна діяльність формувала б у дитини стійку мотивацію на 

здоровий спосіб життя, повноцінний різнобічний розвиток. Збереження здоров’я в 

освітньому просторі ЗДО спрямовується на підвищення ціннісного ставлення до власного 

здоров’я і здоров’я дітей; на створення умов, які дають змогу не нашкодити, а покращити 

фізичне та психічне благополуччя дітей і педагогів; на реалізацію методів, форм і засобів 

навчання відповідно до фізіологічно-психологічних принципів збереження здоров’я.  

Отже, всеохоплююча робота з формування здоров’язбережувальної компетенції у дітей 

повинна органічно пов’язуватися з усією виховною системою ЗДО. Висока кваліфікація 

вихователів, їх вмотивованість до здоров’язбереження дітей, а також тісний зв’язок з 

батьками є визначальними чинниками формування і збереження здоров’я дошкільників. 
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середовищі, яке здатне підтримати її розвиток. Зрештою, фундаметом системи Марії 

Монтессорі став девіз: «Допоможи мені це зробити самому». 

Основною метою виховання М. Монтессорі є надати допомогу дитині, коли та 

адаптується в суспільстві. Саме тому дослдіниця надавала велике значення знайомству 

дитини зі світом реальних речей. Особливості процесу розвитку дитини, в розумінні М. 

Монтессорі, визначають і особливості її розуміння суті виховання. Вона вважала, що 

ідеальним місцем для дитини до трьох років є батьківський дім, де дитину люблять і 

піклуються про неї [2, c. 23].  

Необхідно зазначити, що суть педагогіки М. Монтессорі характеризують три провідні 

положення: 

 виховання повинне бути вільне; 

 виховання повинне бути індивідуальне; 

 виховання повинне спиратися на дані спостереження за дитиною [1]. 

Метод Марії Монтессорі спрямований на самостійний розвиток дітей в певному 

середовищі. Створюється таке середовище, при якому діти самостійно дійдуть до вирішення 

певної проблеми чи питання. Проте має бути нагляд з боку дорослого, щоб ситуація не 

вийшла з під контролю. Дорослий має лише наглядати за дітьми та підказувати йому якщо 

буде така потреба. 

Освіта за Монтессорі – це процес, при якому дитина самостійно вибудовує свою 

особистість, задіюючи всі свої здібності. У силу цього роль педагога тут сильно відрізняється 

від звичного для нас: вчитель не веде дитину, а сам йде за нею. 
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Кушей Наталія (факультет педагогічної освіти) 

Наук. консультант – доц. Крива М. В. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КОНЦЕПЦІЇ МАРІЇ МОНТЕССОРІ 

 

Марія Монтессорі (1870–1952) була першою жінкою в історії Італії, яка закінчила курс 

медицини, і однією з перших отримала науковий ступінь доктора наук. Свій перший заклад 

вона заснувала 6 січня 1907 року в Римі. Завдяки досвіду роботи цієї школи методи закладу 
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згодом були успішно впроваджувані автором та її настпупниками. Починаючи із 1909 року 

М. Монтессорі провела семінари, видала свої перші книги У 1929 році розпочала свою 

роботу Міжнародна Монтессорі-асоціація (AMI – Association Montessori Internationale). На 

сьогодні працює понад 5 тисяч дитячих садків, які дотримуються методу М. Монтессорі [1, с. 

21]. 

Завданням цього дослідження є з’ясувати базові принципи та вимоги до створення 

освітнього простору за методом М.Монтессорі та з’ясувати актуальність та можливість 

дотримання таких вимог до сучасних навчальних груп закладів дошкільної освіти. 

У педагогіці Монтессорі освітній простір визначається, як «підготоване середовище». 

Цей елемент є одним із найважливіших, на ньому будується освітня система М. Монтессорі. 

Так, як суть педагогіки Монтессорі – спонукання дитини до самовиховання, самонавчання та 

саморозвитку, то «підготоване середовище» допомагає реалізації цих завдань: дає дитині 

можливість крок за кроком позбуватися опіки дорослого, ставати незалежним, самостійним. 

Основне завдання «підготовленого середовище» – створити умови для зосередженої роботи і 

розвитку самостійності дітей [1, с. 33]. 

«Підготоване середовище» у педагогіці Монтессорі включає: організацію приміщення; 

організацію групи;п'ять зон (областей) дидактичного Монтессорі-матеріалу (вправи навичок 

практичного життя, вправи розвитку сенсорики, вправи розвитку мови та мовлення, вправи 

математичного розвитку, вправи для пізнання навколишнього світу); підготованого 

Монтессорі – педагога. 

Матеріали і особливості роботи дитини в зонах Монтессорі-середовища дозволяє 

мають такі принципи для організації: 

 відповідність зонам найближчого розвитку та опори на актуальні знання, вміння, 

емоційний стан; 

 вільний вибір матеріалу, виду діяльності; 

 створення умов для співпраці дитини з дорослим та іншими дітьми; 

 інтеграція практичної дії, розумового і фізичного напруження і емоційного 

відгуку у вільній роботі; 

 інтеграція наукового знання і особистісного досвіду дитини [2]. 

На думку М. Монтессорі, у дітей є дві найважливіші потреби – в русі і в тиші. Розвиток 

моторики вимагає умов для реалізації природної рухової активності дітей, їх прагненню до 

скоординованих, вмілих і довільних рухів. В якості найважливіших методів виступають 

забезпечення багатого рухового досвіду дітей, аналіз рухів, контроль їх виконання, 

організація моторних вправ. Важливим для дітей є потреба стану спокою, усамітнення, тиші.  

Дітей вчать заспокоюватися: закривати очі, прислухатися до звуків, розрізняти та впізнавати 
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їх. У приміщенні групи повинні бути штори для затемнення, записи природних і музичних 

звуків, голосів птахів і тварин, людей, затишні куточки, ніші [3]. 

Приміщення повинно бути просторим, світлим, вигляд естетичний та інтелігентний. 

Матеріали для роботи мають бути доступними, на рівні очей дитини. Приклад матеріалу є в 

одиничному екземплярі, це навчає дітей соціальної взаємодії. Матеріали, які формують 

«підготоване середовище» орієнтуються на зони актуального та найближчого розвитку [2, с. 

36]. Умеблювання закладу освіти повинно відповідати росту, пропорціям і віку дитини, до 

прикладу діти мають можливість самостійно переставляти меблі (столи і стільці), вибирати 

місце для занять. У «підготованому середовищі» існують певні правила для розташування 

матеріалів. По-перше, це пов’язана із послідовністю проходження дітьми сенситивних 

періодів розвитку, а по-друге, пов’язано із досліджєними схемами руху дітей від простого 

матеріалу до складного. Простір групової кімнати (класу) розпланований за годинниковою 

стрілкою: від вправ навичок практичного життя і вправ розвитку сенсорики, далі до вправ 

розвитку мови та мовлення, вправ математичного розвитку, вправ для пізнання 

навколишнього світу.  

Висновки. Ідеї М. Монтессорі є достатньо зрозумілі для сучасного педагога. Хоча 

деякі принципи сто років тому були незвичними (такі, як доступ дітей та учнів до матеріалів, 

до предметів дорослого побуту, пристосування меблів до особливостей дітей), тепер багато з 

них є самозрозумілими. Для педагога, який реалізовує у своєму класі чи групі 

індивідуальний підхід, запроваджує самостійність, Монтессорі-педагогіка є 

фундаментальним визначенням для його педагогічної культури. Сьогодні освітяни у різних 

країнах мають академічну свободу, у тому числі, і в створенні предметно-просторового 

середовища. Тому у залежності від типу закладу, змісту виховання, культурних традицій 

розвиваюче «підготоване середовище» може набувати неповторний характер. 

Найкомфортнішою для педагога буде та ситуація, коли не буде жорстких вимог до створення 

розвиваючого освітнього простору і середовище стане одним із інструментів реалізації 

педагогічної майстерності. 

Список використаної літератури: 

1. Бондар В. І., Ільченко А. М. «Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі 

М. Монтессорі»: Навчальний посібник. – Полтава: РВВ ПДАА, 2009. – 252 с. 

2. Єфімова С., Тодчук Н. «Практика Монтессорі. Досвід і матеріали»: методичний 

посібник/ Львів: Колесо, 2009, 104 с. 

3. Монтессори М. «Дети – другие» /Пер. с нем./ Вступ. и закл. статьи, коммент. К. Е. 

Сумнительный. – М.: Карапуз, 2004. – 336 с.  

 



 89 
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ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ 

 

Сьогодні в Україні проголошено курс на компетентнісну освіту, і відповідно до цього 

затребуваним стає такий підхід до оцінювання досягнень студентів, учнів який дає 

можливість виключити негативні  моменти в навчанні, сприяє індивідуалізації навчального 

процесу, підвищенню навчальної мотивації. Від сучасного педагога потребується вміння 

підібрати необхідний інструментарій для оцінювання, та подати його всім учасникам 

освітнього процесу. Практика доводить, що таке навчання є набагато результативнішим та 

цікавішим для учасників освітнього процесу, вони вже не сприймають навчання як нудьгу та 

примус. 

Діагностика навчальної діяльності студента включає в себе наступні компоненти: 

 − контроль та перевірку здобутих знань, умінь, навичок та досвіду роботи студента; 

− аналіз та рефлексію щодо навчальної діяльності студента;  

− коригування процесу навчання; 

− прогнозування щодо подальшого вивчення матеріалу. 

З метою вивчення використання у педагогічному досвіді технік формувального 

оцінювання в освітньому процесі закладів освіти було проведено впровадження із 

використання технік формувального оцінювання у польову навчальну практику студентів 

університету. Для цього підхід формувального оцінювання був запропонований для 

використання під час етапів навчальної польової практики. Серед інструментів 

формувального оцінювання ми використали такі: оціночні листки, відмітки, «Вимірювання 

температури», опитування, «Карти думок», таблиця «знаю–хочу дізнатися–дізнався», 

щоденник візитів, фото замітки, відеозамітки, сигнальні картки, «Дві зірки і побажання», 

«Чотири кути», 

Навчальна практика проводилася в три етапи:  

Дослідницький етап: організація візитів на об’єкти практики; 

Практичний етап: створення практичних проектів та зразків для навчальної діяльності у 

початковій школі; 

Підсумковий етап: проведення одноденної науково-практичної студентської 

конференції. 

Протягом практики студенти вели дослідницькі та практичні види роботи, формуючи 

матеріали практики, готували їх до навчальної діяльності на заняттях природничих 
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дисциплін у закладі вищої освіти та готували до майбутньої педагогічної практики та 

професійній діяльності та початковій школі.   

Під час науково-практичної студентської конференції, на якій студенти захищали свої 

проекти, наукові доповіді, дослідницькі папки, зібрані гербарії. Саме під час цього етапу ми 

й застосували вище зазначені техніки формувального оцінювання, для того щоб оцінити 

результати проходження практики. Ми також запропонували студентам провести 

самооцінювання та взаємооцінювання, щоб зрозуміти чи в них виникли проблеми. Для 

самооцінювання ми використали техніку «Вимірювання температури», студенти самі 

відмічали рівень своїх знань та вмінь набутих на практиці. А для взаємооцінювання 

запропонували «Дві зірки і побажання» в якому студенти вказували на дві позитивні сторони 

в роботі інших студентів, і один момент який він би доопрацював або дещо змінив. Ці 

техніки студенти сприйняли неоднозначно, адже вони не дуже хотіли оцінювати своїх друзів, 

або ж не завжди оцінювали їх об’єктивно. Що ж до самооцінювання всі доволі активно брали 

в ньому участь та старалися переглянути свої результати зі сторони. Варто студентам 

нагадувати, що формувальне оцінювання не передбачає конкуренції серед учасників 

навчального процесу. Слід відмовитися від різкої критики помилок, надати можливість 

студентам вдосконалювати роботу та підвищувати свій рівень знань.  

Також всім студенти розробили відео та фотозамітки які вони виготовляли під час 

практики та переглядали їх всі разом оцінюючи та доповнюючи це все описом. В ході 

практики та по її завершенні ми запропонували заповнити таблиці «знаю–вмію, хочу 

дізнатися–дізнався», до якої всі студенти вписували все, що їх цікавить та те, що для них є 

важко. 

Формувальне оцінювання відображає зовсім іншу модель відносин всередині процесу 

навчання, аніж сьогодні є в закладах освіти, в основі цієї моделі лежать особистісні цінності 

студента, його цілі, інтереси, його здатність до самостійного прийняття рішень і яка 

передбачає, що контроль та оцінка діяльності пов’язані з мотивацією до навчання та праці 

студента. У ході опитувань та впровадження ми вияснили, що студенти готові та хочуть 

змінювати традиційну систему оцінювання, їм також цікаві техніки формувального 

оцінювання. Щоправда, не всі так завзято готові відійти від бальної системи оцінювання, яка 

звична для них та викладачів. Не всі техніки схвально та однозначно були схвально прийняті 

студентами. Але загалом техніки формувального оцінювання позитивно вплинули на 

практику та її результати. В подальшому студенти запропонували використовувати деякі з 

технік у навчальному процесі, адже вони допомагають у вирішенні багатьох проблем 

пов’язаних з оцінюванням та навчанням. Підсумовуючи вище сказане ми з впевненістю 

можемо зазначити, що формувальне оцінювання позитивно впливає на результат процесу 
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навчання, студент постійно самостійно аналізує та контролює свою діяльність. На 

сьогоднішній день постає питання як ефективно оцінити студента, і подальших досліджень 

потребує питання впровадження формувального оцінювання в освітній процес закладів 

освіти, підготовка педагогів до нововведення та самих учнів та студентів. Варто також 

зазначати, що використання технік формувального оцінювання у роботі з студентами вищих 

навчальних закладів є не завжди ефективним та об’єктивним. Для впровадження 

формуючого оцінювання студентів викладачеві слід розробити завдання та подати чіткі 

критерії самооцінювання. Таким чином, виконавши завдання, студент самостійно може 

оцінити свої результати та зможе об’єктивно оцінити своїх колег. 
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ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ВИКЛАДАЧЕМ ТА ВИКОНАВЦЕМ В РОБОТІ 

НАД СТВОРЕННЯМ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ 

  

На сучасному етапі розвиток педагогічної вищої освіти в Україні спрямований на 

підготовку майбутнього викладача хореографії, педагога, здатного до самовдосконалення, 

оцінювання своїх професійних дій, орієнтованого на професійний саморозвиток. Відповідно 

до поставлених завдань, виникає потреба у педагогічній компетентності хореографів.  

Хореографічна педагогічна діяльність є особливим видом художньо-педогогічної 

активності, яка виражається в художньому способі сприйняття, пізнання, практичного 

втілення ідеї засобами організованих рухів людського тіла у просторі відповідно до 
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естетичних принципів та закономірностей розвитку різних стилів і жанрів хореографічного 

мистецтва. Тож балетмейстерська діяльність, як один із її напрямів, містить і творчо-

постановочний, і репетиторський, і педагогічний складники [1].  

Робота балетмейстера-педагога важка та відповідальна. За словами балетмейстера та 

педагога ХХ століття В. Лопухова: «балетмейстер – це високий рівень культури. Чим вище 

його загальні знання, тим вище художній рівень його творів» [4, с. 152]. Балетмейстеру 

необхідно володіти знаннями не тільки в межах хореографічного мистецтва, але і 

естетичного мистецтва, педагогіки, психології та інших галузях науки, які сприяють 

розвитку мислення, фантазії та навчають правильної педагогічної взаємодії з виконавцями. 

Різноаспектна діяльність професії балетмейстера – виконавська, постановочна, 

етнографічно-пошукова, репетиторська, педагогічна, просвітницька – впродовж усього 

періоду її формування загалом визначила стратегії розвитку, зміст, технології, методи 

роботи, теоретичні і практичні засади хореографічної педагогіки [1]. 

В процесі професійно-творчого становлення викладач-хореограф інтегрує всі практичні 

види хореографічної діяльності, але досягає успіху в кожному з них індивідуально: по-

перше, в залежності від переважання однієї з функцій, по-друге, використовуючи ті ж самі 

компоненти в рамках різних функцій, в яких формується його індивідуальний стиль 

професійної діяльності [6, с. 104].  

Особливістю творчої діяльності педагога є те, що він реалізує свої особистісні та 

професійні творчі потенціали засобами творення особистості вихованця. Без творчості немає 

натхненної педагогічної діяльності та активної педагогічної взаємодії між педагогом та 

учнем. Учитель самостійно конструює оригінальні, педагогічно доцільні прийоми взаємодії, 

пробуджує особистість у своєму учневі, його людяність, стаючи співтворцем його духу, 

торкаючись найбільш особистих сторін само проявів людини. Вплив – це той психологічний 

механізм, через який учитель взаємодіє зі своїм учнем. Вплив не передбачає жодного 

насильства над індивідуальністю людини, він є благородним і за формою, і за змістом й 

здійснюється як взаємно розкриття суб’єктивних світів педагога-хореографа та учня-

танцівника, в якому обидва щирі й обидва суб’єктивно цінні, проте спрямовує цей процес 

педагог. [2]. 

Структура діяльності балетмейстера-педагога трактується як комплексна професійна 

підготовка майбутнього керівників аматорських та професійних колективах танцю, 

пріоритетною метою якої є становлення висококваліфікованого фахівця у галузі 

балетмейстерського мистецтва, що володіє спеціальними хореографічними, 

культурологічними, психолого-педагогічними, мистецтвознавчими знаннями, готового до 

новаторства і творчості [3, с. 44]. 
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Суть постановочної роботи балетмейстера-педагога в роботі з виконавцями полягає в 

послідовній роботі, яка складається з декількох етапів:  

1. знайомство виконавця з темою, ідеєю, музичним матеріалом і сюжетною основою 

майбутнього хореографічного твору; 

2. визначення тендерного і кількісного складу виконавців; 

3. розучування композиційно-лексичного матеріалу; 

4. корекція та відпрацювання композиції; 

5. робота над емоційною складовою і образністю в роботі виконавця [5]. 

На першому етапі балетмейстер-педагог знайомить виконавців з замислом 

хореографічного твору. Прослуховується на аналізується музичний матеріал для емоційного 

настрою виконавця на реалізацію ідеї.  

На другому етапі визначаються психофізичні особливості тих виконавців, які відібрано 

для втілення хореографічного твору. Після цього визначається кількість виконавців в танців, 

наявність чоловічого та жіночого складу артистів, визначення солістів, корифеїв, 

кордебалету, антуражу. 

На третьому етапі педагог переходить до вивчення основних танцювальних pas і 

композиційних перебудов з виконавцями, після чого відбувається злиття музики та 

композиційно-лексичного матеріалу. Важливою складовою є можливість виконавців 

проявляти власну індивідуальність в рамках образності танцю.  

Четвертий етап полягає в здійсненні репетиційного процесу, де балетмейстер-педагог, 

оцінюючи попередній вигляд хореографічного твору,  корегує виявлені неточності в роботі 

виконавців. Далі відбувається відпрацювання постановочної роботи в цілому та окремих її 

частин або елементів [5]. 

Репетиційно-педагогічна діяльність складається із рішень багатьох виконавських і 

педагогічних завдань: якісна реалізація свого балетмейстерського задуму, розучування 

композиції танцю, хореографічного тексту, досягнення ансамблевого виконання в групі, 

удосконалення необхідних виконавських якостей, засобів виразності [6, с. 102]. 

На п’ятому етапі балетмейстер-педагог працює над емоційним станом виконавців. Щоб 

передати образ артист повинен усвідомлено розуміти його емоційним посил, характер. Як 

педагог, балетмейстер повинен вивчити кожного виконавця, його характер, фізіологічні  та 

психологічні особливості, так як в подальшому процес створення та відтворення художнього 

образу того чи іншого твору здійснюється спільно між викладачем та виконавцем [5]. 

Групова робота в процесі створення хореографічного твору при взаємному контролі і 

взаємодопомоги посилює фактор мотивації та інтелектуальної активності, підвищує 

ефективність пізнавальної діяльності, сприяє оволодінню прийомами взаємодії, розвиває 
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відповідальність, самостійність рішень проблем, дозволяє знаходити конструктивність 

рішення, виходячи з професійних ситуацій, які є важливою умовою самореалізації творчих 

можливостей [6, с. 102]. 

Основна мета балетмейстера-педагога в роботі з виконавцем полягає у вихованні 

гармонійно розвиненої особистості завдяки сприянню фізичного та естетичного впливу 

мистецтва хореографії.  

Естетичний аспект взаємодії педагога-хореографа з виконавцем постає у єдності таких 

складових: внутрішнього змісту діяльності й зовнішнього його вияву. Педагог мусить 

навчитись адекватно й емоційно виразно відображати свій внутрішній стан, думки почуття, 

вдало застосовувати вербальні та невербальні засоби. Естетична виразність педагога 

виявляється у привітності, доброзичливості обличчя, у зібраності, упевненості,здатності 

виявляти адекватні емоції, жести, міміку, налаштування на співпрацю [2]. 

Для того, щоб донести до артистів той чи інший рух, образ, виразність, малюнок 

педагогу необхідно бути морально і фізично сильним, тому що це потребує великих 

фізичних зусиль і важкої мозкової діяльності. Все це направлено на створення авторського 

художнього образу, твору, який здійснюється в процесі постановочної практики [5]. 

Для вдалого відтворення усіх вище перерахованих факторів необхідність у високо 

кваліфікованості педагогів-хореографів не викликає сумнівів. Адже, лише викладач з 

високою професійною компетентністю, розвиненими творчими та естетичними здібностями, 

високим рівнем педагогічної майстерності, духовно-морального потенціалу, 

конкурентоздатності, приналежності до постійного освітнього вдосконалення здатен 

створити всі сприятливі умови для розумної педагогічної взаємодії з виконавцями.  

Отже, дієвість та результативність педагогічної взаємодії викладача-хореографа з 

виконавцями визначається ступенем його культури, психолого-педагогічною 

компетентністю та умінням зосереджувати свою діяльність на творчому підґрунті. 
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Завдання будь-якого творця: поета, письменника, художника, режисера, балетмейстера 

– відтворити засобами свого мистецтва атмосферу того часу, про який він розповідає в 

своєму творі; через зображення конкретного явища, людини домогтися узагальненого 

художнього відображення дійсності – створити художній образ. 

Що ж таке хореографічний образ? Це конкретний характер людини, що виявляється в 

його ставленні до навколишньої дійсності. Характер героя розкривається на сцені в лінії його 

поведінки, в його діях і вчинках засобами хореографічного мистецтва [1]. 

Р. Захаров у своїй праці «Твір танцю» дає визначення образу в театральному мистецтві: 

«Образ – це конкретний характер людини плюс сума його відносин до навколишньої 

дійсності, що виявляються в діях і вчинках, які зумовлені драматургічною дією. Він 

складається з безлічі органічних доданків властивостей і особливостей» [2, c. 31]. 

Створити потрібний хореографічний образ – значить описати за допомогою танцю дію 

або характер, втілити почуття в певну ідею. 

Мистецтво танцю – мовчазне мистецтво. Виконавець «говорить тілом», а балетмейстер 

складає хореографічну лексику так, щоб він «читався» глядачем. Специфіка творчості 

танцівника полягає в тому, що думки, почуття і переживання свого героя він висловлює в 

рухах тіла, жестах рук, мімікою обличчя без допомоги людської мови. Мовою тут є сам 

танець. «Не зайвим було б нагадати, що найсильнішим засобом вираження у людини є не 

слова, а емоції, пробуджуються і виливаються в жестах, рухах рук або ж повної зупинки 
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тіла» [3, с. 54]. Тому чимало вимог пред’являється і до виконавця. Перше, і мабуть, 

найголовніше це – високий рівень володіння технікою танцю модерн. У виконавця повинна 

бути: чистота позицій і ліній; великий танцювальний багаж, вільне володіння елементами 

модерн танцю, всілякими видами обертань. 

«Якщо скрипаль всю силу Таланту вкладає в свій інструмент, витягуючи з нього 

чарівні звуки, і вони – людина і скрипка, на якій він грає, – складають як би єдине ціле, то 

артист балету сам є одночасно і« скрипалем »і« скрипкою» [2, с. 32]. Тіло танцівника – 

інструмент для втілення хореографічного образу. Він повинен досконало володіти лексикою 

модерн танцю, на якій доведеться говорити з глядачем. 

Процес створення образу у танці модерн починається з інтересу до нього, з вивчення 

матеріалів: історичних, літературних, іконографічних, музичних. У кожного хореографа він 

суто індивідуальний, хтось відштовхується від сюжету, ідеї, хтось від музики або 

літературного твору, живопису. 

Мистецтво хореографія сформувала цілу систему методичний педагогічних 

специфічних виразних засобів і прийомів, свою виразну художню лексику, за допомогою 

якої створюється і вивчається хореографічний образ. Хореографічний образ має умовно-

узагальнений характер і розкриває внутрішній стан, і духовний світ людини. Він виникає з 

музично-ритмічних рухів, акторської гри виконавців, художнього оформлення (костюми, 

грим, декорації, світло), та має співпадати з музичним образом. 

Хореографічні образи різноманітні, і для їх створення необхідні певні методи і 

прийоми. Образний початок, в тій чи іншій мірі, властивий всім видам, жанрам та формам 

хореографічного мистецтва. 

В педагогічній роботі з матеріалами модерн-танцю для балетмейстера відкривається 

більше можливостей втілення його особистого бачення на навколишню дійсність та 

створення образів. Модерн-танець як особливий вид хореографії передбачає творчу свободу 

вибору методик подачі і відтворення його танцівником. 

При вивчення нового хореографічного тексту треба враховувати його специфіку, а саме 

хореографічної образності, що полягає в використанні системи виразних засобів, яка 

своєрідно переломлюється в пластичній мові танцю на кожному етапі культурно-історичного 

розвитку людства. Головним засобом виразності при створенні хореографічного образу 

виступає пластика. Саме пластичні мотиви є першоелементами хореографічних образів у 

танці модерн, і лише при з’єднанні пластичних мотивів у лексику і текст можна отримати 

цілісну танцювальну структуру. 

Так як, мистецтво хореографії пов’язано з музикою, хореографічний образ, його 

розучування слід розглядати в тісній взаємодії з музичним твором. Музика відображає 
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інтонаційний лад свого часу і тому є основною опорою в творчості хореографа. 

Балетмейстер повинен вміти аналізувати музичний твір (визначити форму, стиль, характер); 

дати музичні характеристики персонажів; простежити взаємозв’язок і взаємопроникнення 

хореографічних образів і музичного твору [4].  

Балетмейстер в рішенні образу відштовхується від сюжету, ідеї і будує хореографічний 

образ, ґрунтуючись на музичному матеріалі. Для вірного рішення сценічного образу, для 

того щоб цей образ розкривав ідею твору, постановник повинен знати і правильно 

відобразити історичну обстановку. Перенісши дію механічно в іншу епоху або наділивши 

образи невластивими цій епосі рисами, балетмейстер тим самим спотворює історичну 

правду, що тягне за собою неточне трактування ідейного змісту твору, невірне розкриття 

образів, спотворення ідеї. 

Балетмейстер, працюючи над образом героя, повинен продумати його історію, 

біографію. Не тільки те, що з ним буде відбуватися на сцені, а й те, що було з ним до цього і 

що буде потім. Автор тільки тоді доб’ється переконливого художнього результату, якщо 

зробить поведінку свого героя логічною, правдивою, природньою. Та головне тут знайде ті 

методичні прийми подачі матеріалу, що будуть сприяти їх найкращому вивченню. В житті 

різні люди по-різному реагують на ту чи іншу подію. Один безмовно дивиться на те, що 

відбувається, інший активно висловлює своє ставлення. Перший переживає все всередині 

себе, другий виявляє свої почуття емоційно і яскраво. Герой може бути показаний в 

найрізноманітніших проявах свого характеру, але глядач повинен зрозуміти, що гнів його 

викликаний такими причинами, а ніжність проявляється під впливом таких почуттів. Це 

повинен бути цілісний образ, що розкривається все більше і більше в певних обставинах. 

Лінія поведінки героя в процесі сценічної дії дає можливість розкрити перед глядачем його 

образ з найбільшою повнотою. Балетмейстер повинен знайти в творі такі ситуації, поставити 

перед артистами такі завдання, при вирішенні яких розкривалися б образи дійових осіб 

найбільш повно і яскраво [1]. 

Для втілення хореографічного образу у модерн-танці, внутрішніх властивостей 

характеру на сцені чималу роль відіграють зовнішні ознаки, де все виражається рухами 

людського тіла, пантомімою або мімікою, музикою, костюмом і гримом, світловим 

оформленням і, звичайно, малюнком постановки. Малюнок будь-якої постановки, і вся 

створювана композиція повинна передавати його певну думку і повинна підпорядковуватися 

хореографічній ідеї. Від нього, як і від багатьох виразних засобів модерн хореографії, 

залежить, втілиться в життя, задуманий балетмейстером, хореографічний образ чи ні. 

Скільки б не було присутніх танцюристів на сцені – малюнок танцю буде обов’язковим 

елементом танцювальної композиції. Танцювальний малюнок емоційно впливає на 
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хореографічний образ. Він здатний передати душевний стан героя, його характер, може 

показати, яку характеристику має герой – позитивну або негативну. Без танцювального 

малюнка та інших складових модерн танцю образу бути не може.  

Велике значення в створенні хореографічного образу у модерн-танці має знання 

балетмейстером психології. Це дає йому можливість не тільки розуміти різні характери 

людей, а й правильно вибудовувати спочатку в своїй уяві, а потім і на сцені лінію поведінки 

героїв хореографічного твору. 

У педагогічній методиці створення образу чи не основне значення має хореографічна 

лексика модерн-танцю та пройми її подачі в часі вивчення. Танцювальна лексика, складена 

балетмейстером, повинна бути образною для певної діючої особи. Саме через пластику, 

через танцювальну лексику сприйме глядач задум балетмейстера. Не применшуючи 

значення інших компонентів, що грають роль у створенні образу, скажімо, лексика модерн-

танцю, музичний матеріал, на якому він народжується, відіграють першорядну роль [1]. 

Будь-який хореографічний твір будується за законами драматургії. Хореографічний 

образ у модерн-танці також не може створюватися без урахування цих законів. У сценічному 

образі повинна бути і своя експозиція, і зав’язка, і ступені перед кульмінацією, і кульмінація, 

і розв’язка. Балетмейстер повинен пам’ятати про це завжди. 

Слухаючи музику, хореограф у своїй уяві створює хореографічні образи. Спочатку 

перед ним виникає як би загальний контур, потім окремі деталі образу, щоб зробити його 

живим, балетмейстер повинен дати йому можливість заговорити хореографічною лексикою. 

Наступний етап – це «вживання» в образ у модерн-танці, перевтілення, за допомогою 

пластичної виразності тіла і особистості, створення образу на сцені. Хореографічна лексика 

отримує ту чи іншу інтерпретацію у відтворенні виконавцем, яка може збагачувати і 

поглиблювати або, навпаки, збіднювати і спотворювати хореографічний образ. Виконавська 

творчість активна, танцівник вкладає в танець своє розуміння характеру героя, життя в 

цілому, одухотворяючи хореографічну лексику і проявляючи в цьому свою індивідуальність 

[1]. 

Щоб хореографічний образ отримав на сцені найбільш повне і яскраве втілення, 

балетмейстер повинен ставити перед актором ясні і конкретні сценічні завдання, які 

виходять із дії, сюжету, ідеї твору, наскрізний лінії образу. При роботі з виконавцем 

балетмейстер повинен не тільки розповісти про характер, звички героя, а й вміти засобами 

показу розкрити стиль і характер руху. Виразність показу має дуже велике значення. 

Майстерність виконавця багато в чому сприяє виявленню задуму балетмейстера. Актор на 

першому етапі роботи цілком перебуває у владі балетмейстера (в плані постановки задачі, 

вивчення танцювальної лексики, манери виконання, стилю), але в подальшому він своєю 
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творчістю розвиває, доповнює і розкриває завдання, поставлене балетмейстером. Таким 

чином, в процесі спільної праці балетмейстера з актором задуманий образ знаходить своє 

втілення. 

У хореографічній педагогіці, як і в будь-якому мистецтві, немає художніх прийомів, 

хороших і придатних на всі часи. Художній прийом, та педагогічні засоби, природно і 

органічно увійшли в загальну танцювальну палітру, служить розкриттю виразної природи 

танцювальної образності. Сучасність хореографічного мистецтва – це перш за вся сучасність 

його хореографічного образного мислення, в якій зображальність і виразність завжди 

існують в єдності. 

Отже, педагогічні методи створення хореографічного образу у модерн-танцю – процес 

суто індивідуальний у кожному випадку взаємодії балетмейстера і виконавця; загальне є те, 

що всі вони черпають матеріал для своєї роботи з життя. Аналізуючи весь комплекс 

отриманих знань, вражень, балетмейстер створює свою думку, свій погляд, а танцівник їх 

відтворює. Уміння вибрати головне, найістотніше грає велику роль для кінцевого результату 

роботи – створення хореографічного твору. Художній образ в хореографії специфічний і 

складається він з безлічі властивостей і особливостей, властивих йому. У його структуру 

входять художньо-образні елементи всіх компонентів танцювального твору, тобто всі 

виражальні засоби танцю модерн. Педагогічні методи формування хореографічного образу у 

модерн-танці процес багатогранний і складний, який потребує включеності танцівників та 

балетмейстера. 
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ГРУЗИНСЬКИХ НАРОДНИХ ТАНЦІВ 

 

Грузинський танець широко відомий у всьому світі й не може залишити байдужим 

жодного глядача до цього виду мистецтва. Він викликає особливі емоції, почуття, створює 

враження особливого дійства. Це зумовлено тим, що фольклор та, зокрема, танець є такою 

формою суспільної свідомості, у якій інтегрувалася, закріплювалася й акумулювалася 

вироблена народом традиційна інформація: етнічна самосвідомість, історична пам’ять, 

міфологія, етнічні настанови, осмислення обрядів, символізація матеріальних явищ, 

стереотипи соціонормативної культури тощо [1, c. 14]. Тобто через танець передається від 

покоління до покоління суспільно-історичний досвід, морально-етичні, естетичні, релігійні 

уявлення, мудрість народу, формується код нації. 

Хореографія грузинського народного танцю багатогранна та різноманітна, проте має 

низку спільних ознак. Це стосується поведінки танцівників на сцені, виконавської 

майстерності та методики вивчення. Поведінка дівчини в грузинських танцях завжди 

граційна, лірична, поетична та велична, рухається, найчастіше, маленькими кроками. В той 

же час, чоловік втілює характерні ознаки грузинського народу: мужність, благородність, 

безстрашність, повагу до жінки: матері, дружини, дочки. Відповідно його танець насичений 

різними дуже складними рухами, що часто є схожими на акробатичні трюки. 

Найбільш цікавим та виразним із парних танців Грузії є «Картулі». Він має ліричний 

характер, у народі його називають танець-роман. Цей танець відрізняється плавністю й 

поетичністю, нагадує глядачам весілля. Виконується танцювальною парою й поєднує 

м’якість і граціозність жінки й гордість та любов чоловіка.  Він показує, що навіть будучи 

закоханим, чоловік зберігає повагу й гарні манери, не доторкаючись до жінки й тримаючись 

від неї на певній дистанції [2, с. 211–213].  

У танці «Картулі» використовується два типи рухів: чоловічі та жіночі. Чоловіча 

лексика насичена рухами, які відображають гордість, хоробрість чоловіка та любов, повагу, 

шану до жінки. Погляд чоловіка завжди звернений на жінку-партнерку, начебто вона – 

єдиний образ у цілому світі. Більше того, торс чоловіка постійно залишається нерухомим. З 

іншого боку, погляд жінки увесь час напівопущений, її танцювальна хода «ковзаюча», що 

нагадує рух лебедя по поверхні озера. Танець «Картулі» через високий рівень і складність 

виконання вимагає найвищої майстерності. Історія хореографії засвідчує лише кілька 

великих виконавців даного танцю, таких як Ніно Рамішвілі й Іліко Сухішвіли, Іамзе 

Долаберідзе й Прідон Сулаберідзе. 
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Методика викладання та учіння танцю «Картулі» має свої особливості. Це один з тих 

танців, які не були створені для сцени, але танцюються відповідно до дуже чітких правил 

послідовності й взаємин між чоловіком і жінкою. Він складається з 5 частин: чоловік запрошує 

жінку приєднатися до нього, вони танцюють разом, потім – сольний танець чоловіка, сольний 

танець жінки й на закінчення вони танцюють разом. Танець виражає лицарське ставлення 

грузинського чоловіка до жінки, що проявляє до неї вищий ступінь поваги. 

Традиційні правила танцю «Картулі», що потрібно враховувати при його вивченні: 

 чоловік демонструє шанобливе і уважне ставлення до жінки; 

 у танці чоловіку не дозволено торкатися жінки навіть краєм одягу; 

 чоловік не повинен відставати від жінки, якщо вони йдуть поряд, рухаючись 

танцювальним кроком по колу;  

 чоловік зобов’язаний бути завжди у внутрішньому колі, тобто ближче до центру, 

під час руху по колу один біля одного; 

 після вступу жінки в танець, ініціатива належить їй. Партнер повинен угадувати її 

«задум»; 

 чоловік не має права вийти з танцю раніше, ніж його не закінчить виконувати 

жінка;  

 чоловіку не дозволено стояти чітко навпроти жінки, він завжди повинен бути ледь 

праворуч або ліворуч її плеча;  

 чоловік повинен танцювати без головного убору, незалежно від того виконується 

танець в приміщенні чи на відкритій площі. Головний убір йому дозволяється 

тримати в руці; 

 у танці «Картулі» чоловіки не виконують свою партію на пальцях; 

 не прийнято рухатися ходом уперед по напрямку руху годинникової стрілки при 

виконанні соло як для жінки, так і для чоловіка. Танцювальні ходи назад 

допускаються в усіх напрямках. 

Насамперед потрібно вивчити основні рухи танцю «Картулі», а саме: 

 положення й рухи рук окремо для дівчат, окремо для чоловіків; 

 адгілзе свла – хід на місці; 

 цінсвла – хід уперед (три різновидності); 

 укусвла – хід назад [2, с. 215–216]. 

При постановочній роботі з виконавцями балетмейстер повинен досягти свідомого, творчого 

розуміння поставлених перед ним завдань. Для цього їм не потрібно нав’язувати визначений 

характер виконання рухів, фігур, а шукати разом з ними виразне розв’язання кожної ролі. 

Балетмейстер не повинен диктаторським способом нав’язувати танцівнику свою 
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виконавську манеру, а поставити його в такі умови, в яких він міг би якнайповніше розкрити 

свою творчу індивідуальність, створити конкретний людський характер. 

Перше, з чого повинен почати балетмейстер, – знайомство майбутніх виконавців із 

задумом танцю. Балетмейстер повинен вміти пояснити виконавцям ідейно-художній зміст 

створеного танцю, в якому він стилі, особливості образного розв’язання кожної частини і їх 

взаємозв’язку між собою. Він пропонує прослухати музику, щоб танцівники могли її 

органічно поєднати з хореографічним розв’язанням танцю. Згодом балетмейстер робить 

постановку танцю, поступово частина за частиною, залежно від величини танцю і кількості 

виконавців, зайнятих у ньому. 

Для швидшого і повноцінного засвоєння отриманої інформації від балетмейстера, 

танцівнику потрібно мати добре розвинену хореографічну пам’ять. Вона ґрунтується на 

добре розвиненій увазі. Процес її удосконалення повинен тривати постійно та систематично. 

Цілеспрямована дія залишає в пам’яті найбільш тривалий слід. Тому танцівнику потрібно 

прагнути до усвідомлення тренувальних дій, які сприяють розвитку та відпрацюванню 

точних хореографічних навичок. Професійна пам’ять виконавця напрацьовується й 

удосконалюється з перших кроків навчання. 

Хореографічна пам’ять танцівника поділяється на три види: 

 слухова: фіксує у свідомості музичний супровід і методичні зауваження 

викладача; 

 зорова: закріплює у свідомості танцівника наочні зразки виконання 

хореографічних рухів; 

 моторна: фіксує у свідомості танцівника всі виконані прийоми технічних рухів (із 

методичними вказівками), які були засвоєні в процесі занять [3, c. 123–124]. 

Викладач повинен дотримуватися такої послідовності засвоєння рухової дії: знання – 

уміння – навички [3, c. 124]. 

При постановці грузинського танцю «Картулі» велику увагу слід приділити саме 

характеру виконання. Щоб хлопець-танцівник зміг чітко передати образ гордого, хороброго 

чоловіка-орла, а дівчина-танцівниця – м’якість і граціозність жінки-лебедя.  

Враховуючи вище сказане варто використати такі педагогічні методи, як:  

 словесний – бесіда. Провідною функцією даного методу є мотиваційно-

стимулююча. Бесіда – це діалог між балетмейстером та танцівником, який дає 

можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань 

спрямувати танцівників на активізацію отриманих знань; 

 наочний – демонстрація. Найбільш дієвий метод в хореографічній практиці. Це 

найкращий спосіб виховати виконавську пам’ять та культуру виконання. Викладач 
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на власному прикладі може показати, як потрібно виконувати той чи інший рух, 

зобразити персонажа, передати потрібний конкретному танцю характер. Мета 

наочного показу – у всебічному розкритті й удосконаленні індивідуальних і творчих 

можливостей учнів; 

 практичний – вправи та практичне повторення, відпрацювання. Цей метод не несе 

нової навчально-пізнавальної інформації, а служать лише для закріплення, 

формування практичних умінь при застосуванні раніше набутих знань.  

В хореографії більшість танцівників активніше сприймають наочні та практичні 

методи, ніж словесні.  

Для опанування виконавцями хореографічних комбінацій танцю «Картулі», слід 

дотримуватись таких методичних порад та правил: 

 наочний показ взірця під музичний супровід (задіяно слухову та зорову пам’ять); 

 поділ комбінацій на частини; 

 вивчення першої частини комбінації під повільний темп (рахунок) (задіяно 

моторну пам’ять); 

 повторення першої частини під музичний супровід; 

 вивчення другої частини комбінації під повільний темп (рахунок); 

 поєднання обох частин під музичний супровід з насадженням на рухи характеру 

виконання (задіяно слухову, зорову та моторну пам’ять); 

 виконання комбінації для подальшого технічного вдосконалення з дотриманням 

послідовності засвоєння рухової дії: знання – уміння – навички [3, c. 126]. 

Отже, кожен балетмейстер має розуміти, що робота з виконавцем – дуже важливий і 

відповідальний момент у постановчому процесі, який вимагає застосування конкретних 

методів та прийомів та якому слід приділяти достатньо сили та часу. Перш ніж перейти до 

постановки грузинського народного танцю «Картулі», варто чітко розібратися в його 

характерних особливостях, чітких правилах послідовності та національних традиціях. 

Список використаної літератури:  

1. Дем’янко Н. Ю. Формування національної культури молоді в педагогічній спадині В. 

М. Верховинця: монографія / Н. Ю. Дем’янчук. – Вид. 2-ге, випр. та доповн. – Полтава: ТОВ 

«АСМІ», 2012. – 268 с., іл. 

2. Лопухов А. В. Основы характерного танца / А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. 

Бочаров. – Санкт-Петербург: Лань, 2010. – 344 с. 

3. Шалапа С. В. Методика роботи з хореографічним колективом: підручник. Ч. 1. / 

С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Київ: НАКККіМ, 2015. – 252 с. 

 



 104 

 

МАТЕРІАЛИ 

студентських наукових конференцій 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ” 

 

 

 

 

Випуск 12 

 

  

 

Формат 60х84/16. Умовн. друк. арк. 3,95 

Тираж 60 прим. Зам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малий видавничий центр кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 7 

  

 

 

 

 

 

 


