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ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ОСВІТИ ЯК СУСПІЛЬНОЇ  
ПІДСИСТЕМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 

Ю. ЛОГВИНЕНКО, 

В. МАЗУРЕНКО 

Сьогодні українська спільнота і майже всі 
держави світу перебувають у стані пошуку 
досконалого раціонального розвитку 
економіки і, безумовно, систем освіти як 
превентивних засобів побудови безпечного 
та комфортного життя людства. Нове 
парадигмальне мислення землян можливе 
за умови, якщо освіта та міжнародні 
організації зможуть перебороти ірраціо-
нальні погляди на розвиток бізнесу, який 
прагне отримувати захмарні прибутки за 
будь-яку ціну. Як свідчить досвід, шлях 
прискореного індустріального розвитку 
невідворотно наближає людство до епохи 
техногенних катастроф і початку зникнення 
органічного життя. Уже зараз фіксується 
низка раніше небачених кліматичних змін і 
негараздів, які можна назвати помстою 
Природи.  

Завданням третього тисячоліття, з його 
інноваціями та НТП, має стати побудова 
людством NBICS-цивілізації, але обов’язково 
на гуманних ціннісних підвалинах. І тут 
поставленої мети без розуміння 
першооснов нам не досягнути.  

Мета статті – розкрити роль фізичної 
економії в пошуках безпечного та 
комфортного життя сучасної цивілізації. 

Українська школа фізичної економії 
пропонує людству нову парадигму 
поведінки людини з урахуванням законів 
Усесвіту і духовної близькості до Матері-
Природи. Вона була започаткована в 
останній чверті ХІХ століття українським 
ученим С. Подолинським. Розвідка науковця 
«Праця людини та її відношення до 
розподілу енергії» (1880), у якій дослідник 

розкрив роль праці людини у накопиченні 
сонячної енергії, викликала світовий 
резонанс. Роботи в галузі фізичної економії 
С. Подолинського зорієнтували В. Вернад-
ського обрати об’єктом дослідження землю 
як єдиний живий організм і стали  основою 
унікальної ноосферної концепції академіка.  

Що ж спільного у наукових роботах 
основоположника української фізіократії і 
першого президента Академії наук України 
В. Вернадського? Обидва, кожний по-
своєму, пов’язували життя людської 

джерелом енергії, яку люди ефективно 
використовують протягом всього 
цивілізаційного розвитку. М. Руденкові 
вдалося поєднати й розвинути наукові 
пошуки С. Подолинського та В. Вернад-
ського.  

В. Вернадський уважав розум визначаль-
ною характеристикою ноосфери. Наділене 
Творцем інтелектом, людство має 
наполегливо шукати відповіді на запитання: 
хто ми?, звідки походимо?, де джерело 
життя і розвитку? М. Руденко стверджував, 
що знання основоположних понять поєднає 
людство з Природою (Усесвітом, Творцем): 
«Світова філософія має два крила: у ній існує 
суб’єкт гносеологічний – тобто суб’єкт 
пізнання. Це я, ви, інші люди. Словом, 
людина. Але існує Суб’єкт Творення. Коли 
ми відкидаємо онтологію, то разом з нею 
відкидаємо і субстанцію. А тим часом не ми 

І. С. Подолинський, і М. Руденко, перед-
бачивши глобальні проблеми сучасності, 
прагнули    змінити     світогляд      
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ко акценту-
вав на позитивній ролі людської 
особистості у духовному пізнанні Всесвіту: 
«Існує світогляд як такий – тобто здатність 
людини витворити у власній свідомості 
модель зовнішнього світу» [3, с. 527]. Його 
наукові роздуми починалися із прагнення 
пізнати суть речей: «Глибоко переконаний: 
жодна освічена людина не має права не 
думати про ці найбільші закони природи. У 
них – життя або загибель нашої цивілізації! І 
ніяк не менше» [3, с. 200]. Нові знання і 
набутий досвід, на думку письменника, 
мають надзвичайне значення, – вони 
істотно впливають на безпеку 
сьогоднішнього життя та на майбутнє, адже 
на плечі сучасного покоління лягла 
відповідальність за світоглядну зрілість 
кожної людини. 

Людина як представник соціального 
середовища, особливо в умовах кон’юнкту-
ри, влаштувала гонитву за першість у 
використанні земних енергетичних 
ресурсів заради прибутків. Представники 
української школи фізичної економії 
попереджали, що зазначена гонитва 
створює цілу низку техногенних 
екологічних проблем. Уже сьогодні регіони, 
де здійснюється видобуток залізної руди, 
мінералів, вугілля нагадують ландшафти 
мертвих поверхностей Марса чи Місяця. 
Індустріалізація економіки має вестися 
виключно за принципом необхідності. 
Сьогодення відзначається інтенсивним 
споживанням невідтворюваних ресурсів 
(вугілля, нафта, газ і таке ін.), і це згубно 
впливає на атмосферу Землі. Для тих, хто 
ігнорує правила безпечного існування, 
прогресивне людство має створювати зони 
соціально-економічного обмеження. Вони 
неухильно мають привести держави, що 
керуються лише власними національними 
інтересами, до обов’язкового виконання 
цивілізованих норм співіснування. Зазначені 
обмеження повинні бути дієвими: у доступі 
до новітніх технологій, обігу капіталу і 
товарів та ін. Правил, що мають на меті 
збереження природних ресурсів, повинні 
дотримуватися не тільки сучасники 
покоління, а й прийдешні покоління землян.  

Потужні імперії і навіть цивілізації 
гинули тільки через те, що зазначені 
принципи не були реалізовані в їхньому 
бутті. Новітня історія нашої держави 
нагадує нам недалеке минуле, коли Україна 
була в складі СРСР. Насилля над землею і 
духовністю кожного громадянина й 
народів, що входили до складу Союзу, 
призвело до загибелі імперії. Маючи 
найкращі у світі ґрунти і майже невичерпні 
ресурси, СРСР тільки те й робив, що брав 
від землі, не працюючи над її 
відродженням. Незрозумілою була таки 
внутрішня політика супердержави, яка в 
останні роки існування закуповувала хліб за 
кордоном. 

М. Руденко майже все життя присвятив 
запеклій боротьбі з тоталітарним 
державним устроєм, де законотворцем був 
егоїстичний комуністичний чиновник: «…
Соціалізм треба лишити, обов’язково! Але 
треба спорудити дамби проти людського 
егоїзму. Не внизу, а там – нагорі. Той 
егоїзм, що внизу… Від нього не велике 
лихо. Та якщо він видирається на самісіньку 
гору… Цьому лихові треба покласти край. 
Раз і назавжди. Бо де ж гарантія, що людей 
знову не поженуть до таборів!» [4, с. 131]. 
Якщо відібрати у політикуму та бізнесу 
можливість задовольняти власні егоїстичні 
потреби, тоді можна буде побудувати 
соціальну державу. Історія СРСР не повинна 
повторитися, тому необхідно якомога 
швидше прийняти нову модель життя, в 
основі якої будуть Божі Закони, 
віддзеркалені у фізичній економії.  

-
лював згубність людської байдужості й 
нераціональності для існування й розвитку 
органічного життя, що стали смертельно 
небезпечним принципом існування бізнес-
структур і величезних корпорацій.  

Цивілізація має піклуватися за майбутні 
покоління. Що їм залишиться після нашого 
нераціоналізму? Людська праця змінює 
обличчя поверхні Землі, але без енергії 
Космосу, Сонця така праця буде 
безплідною, якщо і взагалі вона буде? 
Український    науковець    С. Подолинський,  
випереджаючи   більше,  ніж   на   сто   років  
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випереджаючи більше, ніж на сто років 
земну науку, визначив парадигмальний 
аспект енергетичної безпеки людства, який 

чення та збереження космічної енергії, яка 
є енергією прогресу людства на безмежне 
майбутнє. Людство має не тільки взяти до 
уваги, а й негайно включитися до наукових 
пошуків, запропонованих С. Подолинським. 
Сонячна енергія дається людству матір’ю-
природою безкоштовно і на необмежений 
термін, тому вона має використовуватися 
якомога раціональніше. Спільним завдан-
ням для всього людства має бути 
накопичення перетворюваної сонячної 
енергії та пошуки джерел невичерпної 
енергії для органічного життя на 
необмежений час. 

С. Подолинський відкрив закони 
забезпечення енергією органічного життя, 
до якого належить і людина. Крім того, він 
дослідив і встановив причини зменшення 
запасів перетворюваної сонячної енергії на 
Землі. Відзначаючи роль людини у 
збереженні і перетворенні сонячної енергії, 
учений твердив: «Ми бачимо, одначе, що 
існують країни, що були багатими і 
перетворилися ледь не в пустелі, але такі 
факти явно залежали від помилок у 
господарстві. У цілому ж, не можна не 
визнати збільшення продуктивності пожив-
ного матеріалу, що містить запас 
перетворюваної енергії на земній поверхні, 
з часу появи людства» [2, с. 228]. 
М. Руденко продовжив думки вченого у 
поетичних текстах: «Ми все це називаємо 
життям – / Заради нього з поля шкуру 
здерли. / Гуртом перетворилися в нетям:  
/Яке життя, коли степи померли?».   

Кожної миті, використовуючи 
додаткову енергію Сонця як джерело 
прогресу, людство не замислюється, звідки 
ця енергія надходить і як  до неї необхідно 
ставитися. Лише зелений світ стає дієвою і 
ефективною перешкодою зазначених 
згубних впливів людства. Природа дарує 
людству умови для життя і розвитку, а як 
людина віддячує натомість? Байдужістю, 
невихованістю людство створює геоеколо-
гічні проблеми світового масштабу, 

нераціональним господарюванням ство-
рюються умови, несумісні з комфортним 
життям біосфери й самої ноосфери.  

Більшість зазначених негараздів, 
створених людиною, викликані духовною 
кризою суспільства. А чи це випадково? 
Можливо, певною мірою це пояснюється і 
кризою системи освіти та сімейного 
виховання. М. Руденко завжди звертав 
увагу на духовне виховання співвітчизників: 
«Духовна спрага трудівника – вічна, 
невтолима, спрага! – шукає чистих джерел, 
тому кожне найменше джерельце 
помічається і вшановується» [4, с. 129]. 
Відповідальність за виховання підростаю-
чих поколінь повинні розділяти держава та 
батьки. Письменник наполягав на тому, що 
кожна дитина змалечку повинна 
виховуватися як поборник миру на Землі, 
повинна бути навчена відчувати власну 
відповідальність за планету, бо в дитині 
важко розпізнати, яку професію вона обере 
в дорослому житті. Завданням виховання, 
на думку М. Руденка, в першу чергу, мають 
перейматися заклади освіти та еліта. 
Письменникові боліло за духовний стан 
народу: «Вчіться, хлопці, розуміти 
мистецтво не з чужих слів – самі оцінюйте, 
вростайте в нього душею. Бо то ж ви 
господарі – Його Величність!..» [4, с. 136]. 
Система освіти має виховувати правильні 
смаки, озброювати молодь правильним 
світоглядом. Інтелектуальна спадщина 
С. Подолинського та М. Руденка має стати 
невід’ємним складником навчальних 
програм освітніх закладів усіх рівнів 
підготовки.  

М. Руденко пропонував виховувати 
майбутніх громадян планети знавцями 
космічного права, знайомити з юридич-
ними наслідками за невиконання або   
неналежне  виконання зобов’язань перед 
органічним життям на Землі та в космосі: 
«Космічне право повинно бути розроблене 
таким чином, щоб у ньому були враховані 
усі випадковості, які можуть викликати 
катастрофу. ... Найлегше порушення 
космічного права повинно каратися, як 
найтяжчий злочин» [5]. Події за останній  
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точка неповернення в розвитку планети 
пройдена. Земля зможе вижити лише за 
умови, якщо людство стане цивілізацією, 
яка сама себе усвідомила, і свідченням 
цього цілком логічно може бути введення 
космічного права.  

Та все ж без праці, а особливо без 
корисної праці, успішне сьогодення та 
майбутнє не побудуєш. С. Подолинський 
розкрив сутність корисної праці людини з 
точки зору уловлювання, перетворення та 
збереження сонячної енергії. Для вченого 
корисною є тільки та фізична чи розумова 
праця, яка сприяє перетворенню нижчої 
сонячної енергії на вищу форму. Будь-які 
рухи й види праці, якщо вони не спрямовані 
на перетворення нижчих форм енергії та її 
збереження, є некорисними і сприяють 
безрезультатному розсіюванню сонячної 
енергії. Не важко збагнути, що саме 
визначенням корисності біосфери і 
ноосфери з точки зору збереження енергії 
С. Подолинський  визначив позитивність 
праці людини, яка володіє здатністю до 
фізичної, розумової чи психічної праці. 
Людський інтелект має спрямовувати 
власні можливості на збереження сонячної 
енергії, недопущення її втрат через 
розсіювання з метою збільшення запасів 
енергії для прогресу людства. Праця 
людини та її спрямованість на організацію 
збереження та перетворення енергії 
Космосу із залученням тварин і машин, 
дозволили дослідникові сформулювати 
визначення позитивної праці: «Праця є 
поняття цілком позитивне, що полягає 
завжди в споживанні механічної або 

 
М. Руденко визнав розум людини 

найбільшою цінністю Всесвіту: «Матерія 
розцвітає розумом, як земні рослини 
розцвітають барвистими весняними 
квітами. Розум, пізнаючи матерію, сприяє її 
безконечним перетворенням і, пізнавши її 
закони, стає в ній провідною силою. І якщо 
матерія є царством променів, то нема 

променів, могутніших за розум людини. 
Життя будь-якої зірки, порівняно з 
людським розумом – це мізерний примітив, 
який не можна порівняти з медузою» [5]. 
Схожі думки знаходимо й у С. Подолин-
ського та В. Вернадського, які вважали 
людський розум потенціалом для освоєння 
сонячної енергії для прогресу людства.  

С. Подолинський підкреслював роль 
інтелекту, розуму людини у цивілізаційному 
розвитку: «Дикун працював багато, але 
робота його майже не була корисною 
працею в нашому розумінні слова, тому що 
дикун дуже мало збільшував запас 
перетворюваної енергії на земній 
поверхні» [2, с. 234]. Дослідник розкрив, як 
змінилося життя людей через накопичення 
перетворюваної сонячної енергії. Визначну 
роль у цьому процесі відіграв інтелект 
людини та її корисна праця. Розум людини, 
на думку вченого, спроможний на 
накопичення сонячної енергії як енергетич-
ного бюджету людства. С. Подолинський 
стверджував, що майбутнє людства 
перебуває у жорсткій кореляційній залеж-
ності від ефективного уловлювання, 
накопичення та зберігання перетворюваної 
енергії сонця: «Завдяки цьому збереженню 
енергії в людини змогло з’явитися перше 
необхідне для неї дозвілля і запас сил, що й 
були вжиті нею на працю, корисну ще 

 
 

поверх-
ні» [2, с. 84-85]. 
Якщо взяти до уваги тричі пережитий 
українським народом голод у ХХ столітті, 
то, крім штучно організованого геноциду, 
прослідковуються грубі помилки держав-

Необхідно завжди прораховувати 
запаси  сонячної  перетворюваної енергії на 
багато років уперед. Цього вимагає не 
тільки геополітична кон’юнктура, а й 
непередбачувані зміни клімату.  

Маючи найкращі в Європі ґрунти, 
конкурентоспроможний людський потен-
ціал, українська нація може зайняти 
почесне місце серед потужних світових 
геополітичних   суб’єктів.   Це   можливо   за  
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однієї умови: якщо інтелект нації буде 
скеровано на успішну, висококомпетентну 
корисну працю. Центром турботи 
українського громадянського суспільства 
має бути земля з безперервним 
відродженням її родючості. За такої умови 
Україна буде активним, дієвим гравцем 
світової геополітики, думка якого 
враховуватиметься у вирішенні нагальних 
світових проблем. 

С. Подолинський теж пов’язував 
енергетичну безпеку країни з якісною 
освітою, що озброює населення знаннями, 
уміннями та навичками щодо доцільного 
раціонального використання енергетичного 
бюджету не тільки економіки держави, а й 
на рівні окремо взятої людини. На нашу 
думку, саме такий підхід розумної 
організації функціонування всіх сфер 
діяльності економіки вирізняє фізичну 
економію від політекономічних змагальних 
перегонів за надприбутками без піклування 
про майбутні покоління. Фізіократи 
наголошують на необхідності інтелектуа-
льного розвитку людини під дбайливою 
опікою закладів освіти.  

Ще однією задачею української системи 
освіти як суспільної підсистеми, на думку 
М. Руденка, є виховання та формування 
національної еліти, основною характерис-
тикою якої буде піклування про добробут 
українського народу. С. Подолинський 
закликав використовувати розум нації, а це, 
безумовно, і є еліта, для збереження 
сонячної енергії як основи розвитку та 
прогресу суспільства, тобто енергії, що 
забезпечує фізичні, розумові та психічні 
потреби людства. Будь-яка діяльність 
людини, на думку С. Подолинського, 
супроводжується психічними потребами: 
«Зрозуміло, що чим вищий розвиток 
людини, тим більше місце в його бюджеті 
відведено психічним потребам» [2, с. 245]. 
Обидва фізіократи мають одностайну 
думку щодо розвитку людини та її рівня 
освіченості як умови прогресу. Сучасна 
людина, особливо тоді, коли цифрові 
технології створюють комфортні умови для 
творчості, стає особою, спроможною 
позитивно змінювати обличчя планети, бо 

на терезах – безпечне життя земного 
людства в цілому. Джерела енергії, як 
основа життя і комфорту, не є безмежними. 
Це й має турбувати найактивнішу частину 
представників ноосфери. 

Сучасна українська та світова наука 
мають розвивати наукові постулати 
С. Подолинського з метою впровадження 
його наукових пошуків у життя. Наприклад, у 
регіонах, де панує засуха, сонячна енергія 
мала б бути джерелом створення мережі 
оаз. Тоді б не було таких великих міграційних 
потоків на європейський континент у 
пошуках кращого життя.  

Наукові розвідки та концептуальні 
напрями освоєння космічної енергії, які 
залишив С. Подолинський у далекому ХІХ 
столітті, людство до цього часу не 
спроможне використати для власного 
прогресу у повному обсязі. М. Руденко, як 
відданий послідовник і продовжувач 
новаторських ідей С. Подолинського, засуд-
жував невігластво сучасної цивілізації: «І 
якщо навіть у наш космічний вік багато 
філософів не в змозі охопити енергетичні 
зв’язки між сонцем та людською працею, то 

Енергія Космосу і людська праця, якщо 
вона окрилена інтелектом, спроможні 
змінити на краще планету Земля. Завдяки 
цьому в недалекому майбутньому будуть 
створені умови щодо використання 
невичерпної космічної енергії для прогресу 
людства. Але це можливо лише у випадку, 
коли земляни вирішать проблему безпечного 
управління термоядерною реакцією. За 
прогнозами науковців, це завдання, 
можливо, буде виконано в 30-40-х роках 
третього тисячоліття.  

Окрім науково-технічних проблем, не 
меншої уваги потребують соціально-
гуманітарні виклики. На наш погляд, прийшов 
час розумних і більш відповідальних рішень 
земного суспільства в галузі геополітики. 
Об’єднавшись під егідою збереження життя, 
вкрай необхідно використовувати технічні та 
інтелектуальні можливості людства з 
користю і надійною перспективою на 
майбутнє з єдиною метою – створення 
безпечного,    комфортного     життя    земної 
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цивілізації, адже саме ноосфера планети 
має подбати за сьогодення і майбутнє 
людства. Хіба не про це писав академік 
В. Вернадський?  

Те, що ми належимо Космосу, а Космос 
нам, – це аксіома. Мікро і макрокосм – 
єдине живе наповнення і віддзеркалення 
одне одного. Амбіції та спотворені 
національні інтереси наддержав не повинні 
інтелект Землі звести до стану хижацьких 
відносин. При такому рівні науково-
технічного прогресу, на якому перебуває 
сучасне людство, саме зараз необхідно 
активно почати дієво вирішувати глобальні 
проблеми. Наприклад, пошук невичерпних 
джерел енергії, про що неодноразово 
писали представники української школи 

фізичної економії. Принципом життя 
сучасної цивілізації має бути жорстка 
економія земних ресурсів, уловлювання, 
накопичування та зберігання космічної 
енергії. Розум і науково-прогресивні 
досягнення необхідно спрямовувати не на 
удосконалення воєнних, ядерних чи 
термоядерних потенціалів окремих 
держав, а на впровадження далекоглядних 
рекомендацій українських фізіократів.  

Науковий доробок українських 
фізіократів – це, перш за все, прогностична 
програма дій не лише для українського 
народу, а й для всього прогресивного 
людства в побудові розумного 
цивілізаційного життя.  
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Ю .  ПАПІЖ   

Міжнародні зв’язки України на 
сучасному етапі, її вихід у європейський і 

економічні та культурні реалії вимагають 
радикальних змін у вивченні іноземних мов. 

Основною метою навчання англійської 
мови є формування в учнів комунікативної 
компетентності. Це передбачає оволодіння 

мовою як засобом міжкультурного 
спілкування, розвиток умінь використо-
вувати іноземну мову як інструмент у 
діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. 
Тому  необхідно  впроваджувати  поступову 

 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИІНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ  
ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

http://www.e-reading.by/book.php?book=1034396
http://www.e-reading.by/book.php?book=1034396
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аналізі особистісних навчальних потреб і 
відповідальності, забезпеченні навчального 
процесу видами та типами діяльності, що 
сприяють використанню мови. Інтерактивні 
технології якнайкраще відображають такі 
потреби. 

Інтерактивне навчання змінює звичні 
форми навчання на діалогові, що 
ґрунтуються на взаємодії та взаєморозумін-
ні. Використання прийомів інтерактивного 
навчання в практиці та досвіді роботи з 
різними за рівнем розвитку учнями 
переконують в тому, що ці форми за умов їх 
систематичного застосування дійсно 
дозволяють кожному учню відчувати себе в 
«контексті» спільної роботи, формують 
комунікативну готовність до спілкування в 
малій групі на уроках з англійської мови (на 
всіх предметах гуманітарного циклу), 
сприяють розвитку особистісної рефлексії, 
діють на становлення активної позиції у 
навчальній діяльності. 

Відповідно до Концепції нової 
української школи навчальний заклад 
загальної середньої освіти має формувати 
конкурентоздатну, компетентну особистість 
учня [4]. Набуття компетентності перетво-
рює учня з носія академічних знань на 
людину соціально активну, налаштовану на 
соціалізацію у суспільстві з метою 
практичного використання здобутих знань. 

Основною компетентністю на уроках 
іноземної мови, відповідно до рішень 
Європейської Ради, є комунікативна 
компетентність. Саме вона забезпечує 
набуття учнями вміння обговорювати 
проблеми, доводити власну позицію, 
виробляти власну точку зору, розвивати 
критичне і креативне мислення, 
адаптуватися у мовному середовищі. 

У сучасній вітчизняній науці 
досліджуються різні аспекти компетентніс-
ного підходу: застосування до організації 
навчальної діяльності в загальноосвітньому 
навчальному закладі (Н. Бібік, Л. Ващенко, 
О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко та 
ін.); психологічна компетентність вчителя, 
викладача (Н. Кузьміна, О. Полуніна, В. Ри-
балка, В. Саюк, X. Шарапенко та ін.) тощо. 
Проблема впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальний 

процес досліджувалась у працях Б. Бєсєдіна, 
А. Веліховської, М. Голованя, Ю. Горошка, 

 
В. Клочка,    Н. Кульчицької,     К. Ламонової,  
Ю. Лотюк, Н. Морзе, А. Олійника, К. Осен-
кова, A. Пенькова та інших учених.  

Формування та розвиток комунікативної 
компетентності учнів має відбуватися не 
лише оновленням змісту освіти. Мета ― 
зробити урок таким, щоб він був цікавим 
для учнів, щоб розкрив їхній творчий 
потенціал, поставив в ситуацію самостійного 
пошуку, сприяв розширенню кругозору, 
забезпечив використання знань з інших 
предметів на практиці. Цього можна досягти 
лише за умови, коли вчитель знаходить 
засоби найефективнішого досягнення мети 
навчання, прийоми оптимізації навчального 
процесу, змінивши сам підхід до здобуття 
знань.  

Учні починають вивчати іноземну мову з 
першого класу і продовжують поглиблю-
вати свої знання аж до закінчення школи. 
Тому вчителям англійської мови доводиться 
варіювати методи роботи, змінювати стиль 
викладання відповідно до кожної вікової 
категорії. 

Комунікативна компетентність учня 
характеризується цілою низкою здібностей, 
що виявляються у швидкості, глибині та 
міцності оволодіння засобами та прийо-
мами діяльності, такими як: 
– умінням слухати, сприймати і відтворю-

вати інформацію; 
– вести діалог; 
– брати участь у дискусіях; 
– вести переговори; 
– уміння переконувати і відстоювати свою 

точку зору, тобто спілкуватися. 
Моделювання проблемних ситуації, 

постійна організація пізнавальної діяльності 
учнів забезпечує на уроці інтерактивне 
спілкування, що передбачає обмін 
думками, ідеями, почуттями між співроз-
мовниками, умінням критично і творчо 
мислити. 

Найефективнішими у формуванні 
іншомовної комунікативної компетентності 
вважають технології інтерактивного 
навчання. Його сутність полягає в тому, що 
навчальний   процес  передбачає   постійну, 
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активну, навчально-пізнавальну взаємодію 
учнів. Мета застосування інтерактивних 
методів і технологій у навчанні англійської 
мови – це 
 – залучення всіх школярів до активного 

спілкування на занятті;  
 – формування позитивної міжособистісної 

взаємодії в колективі; 
 – розвиток умінь і навичок виконання 

різних видів діяльності в стандартних і 
нестереотипних ситуаціях, умінь 
критичного і творчого мислення під час 
розв’язання професійних завдань; 

 – формування навичок роботи в команді.  
Перевагами такого підходу до 

навчання є, насамперед, можливість 
ефективно використовувати академічний 
час, сприяти створенню комфортних 
психологічних умов для суб’єктів 
навчального процесу, а також заохочувати 
учнів до співпраці. Це стимулює розвиток 
комунікативних навичок і творчих здібнос-
тей. Варто звернути особливу увагу на те, 
що організація інтерактивних форм у 
навчанні англійської мови буде ефективною 
за умови моделювання професійно 
орієнтованих ситуацій, використання 
рольових ігор, спільного розв’язання 
проблем задля досягнення запланованого 
результату.  

Вчитель під час інтерактивного 
спілкування стає організатором процесу 
навчання, лідером групи. Він має зважати 
на рівень володіння мовою учнями та 
рівень сформованості комунікативних 
навичок. Потрібно стежити, щоб теоретичні 
знання в процесі активного навчання 
ставали усвідомленими.  

Плануючи застосування інтерактивних 
технологій, викладачу необхідно  ознайо-
митися з його принципами.  

Так, сутність принципу відкритого 
зворотного зв’язку полягає в залученні всіх 
членів групи обмінюватись думками, 
погоджуватися з ідеями інших або 
заперечувати їх. Характерні риси цього 
принципу: прозорість, доступність, 
готовність оперативно реагувати.  

Принцип експериментування передба-
чає активний пошук нових ідей і шляхів 
вирішення поставлених завдань. 

Експериментування – це один із видів 
пізнавальної діяльності людини й особлива 
форма пошукової діяльності, у якій 
найбільш яскраво виражені процеси 
цілеспрямованості, процеси виникнення й 
розвитку нових мотивів особистості, що 
лежать в основі саморуху, саморозвитку.  

Принцип відкритості, відвертості та 
довіри в спілкуванні визначає надійність 
спілкування, прихильність і симпатію 
учасників один до одного й, до того ж, 
збільшує імовірність успішного проведення 
аналізу та виправлення помилок. Згідно із 
цим принципом, учителю потрібно 
організувати груповий простір під час 
проведення занять так, аби всі учасники 
ситуації спілкування розміщувалися по колу 
обличчям один до одного, що сприятиме 
встановленню контакту між ними, 
символізуватиме увагу до співрозмовника. 
Цей принцип має забезпечити потрібну 
релаксацію, психологічну розрядку, 
зменшити втомлюваність і підвищити 
зацікавленість учнів.  

Принцип рівності позицій означає, що 
викладач не прагне нав’язати дітям своєї 
думки, а діє разом із ними. Своєю чергою, 
кожен учень має змогу побувати в ролі 
організатора, лідера.  

Принцип емоційності передбачає 
формування інтересу до знань. Він 
спрямований на розвиток внутрішніх 
мотивів навчання на засадах співтворчості 
та співробітництва вчителя та учня, 
формування емоційного, а значить, 
зацікавленого ставлення до процесу та 
способів здобуття знань, формування 
вміння володіти своїми настроями, 
контролювати свої емоції.  

Дотримуючись принципів інтерактив-
ного навчання, викладач забезпечить:  
– розвиток умінь і навичок творчо 

підходити до вивчення навчального 
матеріалу й тому зробити засвоєння 
знань більш доступним; 

– навчитися формулювати власну думку, 
правильно її висловлювати, доводити 
власний погляд, аргументувати й 
дискутувати; 

– навчитися слухати іншу людину, пова-
жати альтернативну думку; 
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– збагачувати власний досвід через 
залучення в різні життєві та соціальні 
ситуації; 

– вчитися будувати конструктивні відно-
сини в групі, визначати своє місце в ній, 
уникати конфліктів, шукати компроміси;  

– розвивати навички проектної діяльності, 
самостійної і творчої роботи. 
Цікавим є той факт, що з погляду 

фізіологів інтерактивні види діяльності 
стимулюють людські емоції, свідомість. Це 
сприяє більш активному запам’ятовуванню. 
Інтерактивне навчання розвиває емоційний 
інтелект, тобто здатність сприймати, 
розуміти, виражати й контролювати свої 
емоції та виявляти й розвивати такі 
особистісні якості, як ініціатива, здатність до 
співчуття, самооцінка й мотивація. Під час 
застосування інтерактивних технологій 
формуються комунікативні навички, 
актуалізується компетентність у сфері 
невербальних засобів комунікації, провокує-
ться потреба вдосконалення комунікативної 
й психологічної компетентності, а часом і 
особиста культура, пов’язана з етикою 
ділових відносин. Крім того, у 
розслабленому стані людина засвоює 
швидше і якісніше великий обсяг інформації.  

То ж до технологій, які сприяють 
формуванню іншомовної професійної 
комунікативної компетентності й активі-
зують навчання англійської мови, можна 
віднести метод рольових ігор, кейс-
технології, засновані на аналізі конкретних 
професійно орієнтованих ситуацій, диспути, 
публічні виступи з презентацією, різні види 
тренінгів.  

У навчанні школярів перевага надається 
використанню рольової гри, що має 
забезпечити професійно орієнтований 
розвиток особистості. Гра допомагає 
формувати такі важливі якості, як 
комунікативність, уміння працювати парами 
й групах, проявити мовленнєву 
самостійність, організаторські та лідерські 
навички. Виконуючи різноманітні ролі, учні 
мають розв’язати певну проблемну 
ситуацію. Добір проблемних завдань 
спонукає до використання англійської мови 
для повсякденного й професійно орієнто-

ваного спілкування. 
Ефективним інтерактивним методом у 

навчанні учнів старших класів вважається 
різновид рольової гри ― ділова гра. Це 
форма відтворення предметного та 
соціального змісту професійної діяльності 
фахівця, моделювання відносин, характер-
них для цієї діяльності як цілого. Вона 
уможливлює створення нових моделей 
практики, що відповідає цілям актуалізації 
майбутнього професіоналізму в сучасних 
умовах. За допомогою ділових ігор 
формується цілісне бачення професійної 
діяльності, її динаміки; розвивається 
проблемно-професійний і соціальний досвід, 
теоретичне й практичне мислення.  

Ефективним засобом організації 
самостійної роботи школярів вважають кейс
-метод. Поєднання теорії і практики за 
допомогою цього методу дає можливість 
ідентифікувати й аналізувати факти, краще 
зрозуміти поставлену проблему, уміння її 
розв’язувати та робити раціональні 
висновки, розвивати уяву, мислення, 
комунікаційні навички, навички працювати 
самостійно й у групі. Застосування цього 
методу в аудиторному режимі навчання дає 
можливість учителю не тільки активізувати 
увагу, а й розширити комунікативну 
компетентність учня, підвищити мотивацію 
до навчання.  

Не менш важливим для формування 
іншомовної комунікативної компетентності 
є навчання публічного виступу з 
презентацією англійською мовою із 
застосуванням багатофункціональних 
технологій. Навчання презентації 
англійською мовою сприяє розвитку 
орієнтованих комунікативних мовленнєвих 
компетенцій; дає змогу застосувати знання, 
отримані в процесі навчання, у розв’язанні 
практичних завдань; забезпечує розвиток 
культури іншомовного мовлення, ініціативи, 
самостійності, творчого мислення; веде до 
створення умов для розвитку вмінь і 
навичок самоосвіти через організацію 
творчо-дослідницької навчальної роботи, 
спрямованої на інтеграцію та актуалізацію 
знань із різних предметів.  
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Ще одним методом інтерактивного 
навчання, на який варто звернути увагу, є 
метод тренінгу. Тренінг – це навчання через 
взаємодію, під час якого активність 
учасників вища, ніж активність ведучого; 
створення позитивної відкритої атмосфери 
довіри та доброзичливості; діяльність, яка 
дає учасникам задоволення, активізує їх, 
стимулює інтерес до пізнання, допомагає 
стати більш компетентним. Крім того, що 
тренінг має суспільне й організаційне 
значення, він може задовольняти й 
особистісні потреби індивіда.  

Особливістю цього методу є те, що в 
ньому поєднуються такі інтерактивні 
методи, як мозковий штурм, дискусія, 
рольова або ділова гра, метод кейсів, 
бесіда, робота в парах, групах тощо, а 
також моделювання практичних ситуацій, 
медитативна техніка, техніка мови. Тренінг, 
на відміну від традиційної форми навчання, 
орієнтований на запитання і пошук, 
повністю охоплює рівень та обсяг видів 
компетенцій особистості, які мають місце в 
професійній діяльності (соціальна, 
соціально-психологічна, цілевизначальна, 
комунікативна, технологічна, продуктивно-
результативна, аналітико-синтетична, прог-
нозна, ситуативна, організаційна, емоційна 
й інтелектуальна), а також самостійність, 

здатність до прийняття рішень, до 
взаємодії.  

Враховуючи вище викладене, безпереч-
ним є той факт, що інтерактивні технології 
допомагають підвищити ефективність 
процесу формування та розвитку 
комунікативної компетентності, здатності 
успішно працювати індивідуально й у 
команді; виявляти аналітичні здібності, 
відповідальне ставлення до власних 
вчинків, навички самоконтролю та 
самооцінки; розвивати творчий пошук, 
усвідомленість потреби й здатності до 
навчання впродовж усього життя.  

Зміна підходів у викладанні англійської 
мови, оновлення методик навчання та 
виховання учнів через активне застосу-
вання інтерактивних технологій дає змогу 
підвищити мотивацію та наблизити умови 
навчання до реальних умов застосування 
мови.  

Разом з тим, слід пам’ятати про 
недоліки технологій інтерактивного 
навчання: при частому застосуванні 
сприймання стає механічним, втрачає 
творчу зацікавленість, тому необхідно 
урізноманітнювати ігри та комбінувати 
інтерактивні методи навчання з 
традиційними. 
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ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ОСНОВА ДЛЯ УСПІХУ 

Г. КУРЧЕНКО  

Сумський центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей області – заклад соціаль-
ного захисту дітей віком від 3 до 18 років, 
які опинились у складних життєвих 
обставинах. Він створений для надання 
комплексної соціальної, психологічної, 
педагогічної, медичної, правової та інших 
видів допомоги.  

Для вихованців центру, що мають 
травматичний життєвий досвід (зазнали  
насильства, втратили рідних, були вимушені 
залишити рідну домівку), формування 
правової компетентності має особливе 
значення. Це допомагає дітям відновити 
втрачену довіру до дорослого світу, дає 
відчуття захищеності і впевненості, сприяє 
розвитку їхньої самосвідомості та активної 
громадянської позиції, умінню самостійно 
прокладати свій життєвий шлях, прямувати 
до своєї мрії.   

Тому в центрі реабілітації  існує система 
правового виховання, що включає 
діяльність педагогів, психологів, юрист-
консульта і взаємодію зі службами за 
межами закладу. 

Частиною цієї системи є тижневі заходи, 
зокрема тиждень права. Так, у грудні 2019 
року педагогами та психологами закладу з 
вихованцями старшої групи був прове-
дений цикл тренінгових занять «Мої права – 
старт до успіху».  

Діти 12-16 років у невимушеній ігровій 
атмосфері дізнавалися про міжнародні та 
вітчизняні правові документи щодо захисту 
прав людини та прав дитини, про історію їх 
створення. Важливою частиною кожного 
заняття було відтворення ситуацій, що 
потребують правових знань, умінь їх 
захистити. Діти вирішували складні 
морально-правові дилеми, у рольових іграх 
вправлялися у вмінні вести діалог з різними 
суб’єктами права, вирішувати щоденні 
ситуації, що можуть статися у школі, з 
однолітками, в сім’ї. У спільному мозковому 

штурмі вихованці знайшли багато варіантів 
джерел підтримки та правової допомоги, 
створили свій банк інформації про служби, 
що можуть допомогти, та отримали 
довідники з телефонами цих служб.  

Необхідним і важливим моментом 
тренінгів було усвідомлення підлітками 
власної відповідальності за дотримання 
прав один одного, прав інших людей, 
побудови правового суспільства. Діти 
висунули багато ідей з приводу того, як 
вирішувати конфліктні ситуації, співпрацю-
вати з різними людьми на основі 
толерантності та рівності.  

Для більш повного засвоєння нової 
інформації та для формування відчуття 
безпеки та довіри, які надає юним 
громадянам наша держава у вигляді 
правової та соціальної підтримки, 
педагогами та психологами  під час 
тренінгових занять були використані 
методи арт-терапії. Ці методи допомагають 
дітям створити образне уявлення про себе 
в світі, дають можливість відреагувати 
власний складний досвід і гармонізувати 
психоемоційний стан, а також сприяють 
розвитку стресостійкості, збалансованості 
й гнучкості у періоди життєвих 
випробувань.  

У кожному занятті циклу був 
передбачений творчій етап, під час якого 
вихованці у техніках правопівкульного 
малювання, колажування, тістопластики, 
малювання по колу, створювали своє 
образне уявлення про вивчені теми, про 
свій внутрішній світ та своє призначення. 

Так, під час одного з занять діти 
створили справжні шедеври за допомогою 
гуаші та пензлів на тему «Моє небо», де 
виявився їхній потужний потенціал до 
самостійних зусиль у побудові свого 
майбутнього.   

На іншому занятті вихованці створили 
«чарівні фарби» на основі рідкого солоного  
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тіста і захоплено втілювали власне уявлення 
про щастя у колективній роботі. Процес 
створення «Простору щастя» захопив як 
дітей, так і дорослих, сприяв згуртуванню 
вихованців, посилив їхню впевненість і 
творчу наснагу.   

В результаті проведених занять у 
активному словнику підлітків закріпилися 
поняття «право», «моє особисте життя», 

«правила спілкування». Діти старшої групи 
допомагають молодшим дійти згоди у 
спірних питаннях, вирішують конфлікти між 
ними, допомагають заспокоїтись і 
врегулювати свій емоційний стан. 
Вихованці більш глибоко усвідомили 
необхідність діяльності нашого закладу, 
відчули складність роботи дорослих, 
важливість їхньої допомоги дітям. 

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПЕДАГОГІВ В КОНТЕКСТІ  
РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

В. ПЕРЛИК    

Сучасна доба ставить нові вимоги до 
вчителя. Суспільству потрібен учитель-
професіонал з високою науково-теоретич-
ною, методичною, психолого-педагогічною, 
теоретичною й практичною підготовкою, 
здатний до безперервного навчання, 
творчості й постійного самовдосконалення. 
Тому в сучасних умовах модернізаційних 
змін в освітньому просторі всіх рівнів 
важливого значення набуває підвищення 
ефективності методичної роботи, яка має 
ґрунтуватися на досягненнях психолого-
педагогічної науки, перспективного 
педагогічного досвіду й бути спрямованою 
на підвищення фахової майстерності 
педагогічних працівників, на розвиток 
творчого потенціалу кожного вчителя. 

У структурі системи професійної 
підготовки педагогів особливої 
актуальності набуває діяльність вчителя, 
його адаптація до професії педагога. 
Професійне становлення особистості 
педагога – це довготривалий процес. 

Від того, як пройдуть перші роки 
вчителя-початківця, залежить стабільність 
педагогічних кадрів, їхній  якісний склад, 
результативність освітнього процесу в 

школі. Основною метою науково-методич-
ної роботи з молодими педагогами є 
забезпечення зростання їхнього фахового 
рівня, надання кожному вчителю широких 
можливостей для удосконалення професій-
ної підготовки, формування вміння 
прогнозувати свою професійну діяльність. 

Одним із провідних завдань науково-
методичної діяльності школи стає 
забезпечення необхідних умов для творчої 
діяльності молодих педагогів, надання їм 
допомоги в проходженні ступенів 
становлення й розвитку системи роботи. 

Для того щоб учитель зміг утілити свої 
професійні задуми, необхідні спеціальні 
знання. Певне коло знань молодий учитель 
отримує, ще навчаючись у вищому 
навчальному закладі. А доповнювати й 
поглиблювати одержані знання він має в 
безпосередній роботі в школі. Тож шлях до 
самовдосконалення лежить через ознайом-
лення з провідними педагогічними ідеями, 
одержання інформації через наукові 
видання. Натомість молодий педагог не 
завжди готовий прийняти і практично 
реалізувати всі нововведення в сучасній 
школі. 
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Успішна педагогічна діяльність  фахівця 
залежить не лише від його професійної 
підготовки й особистих якостей, а й від 
того, в який колектив він потрапить, які 
умови будуть йому створені, яку методичну 
допомогу йому надаватимуть для того, 
щоб він міг розвивати ініціативність, 
творчий потенціал. 

Найголовнішим чинником становлення 
педагога є період адаптації. Він значною 
мірою обумовлений ступенем і характером 
допомоги, яку молоді спеціалісти 
отримують від адміністрації школи, від 
досвідченого вчителя-наставника, від 
ставлення до нього колег по роботі. 

Система професійної підготовки 
вчительських кадрів представляє цілісний 
процес, який має свої етапи. 

На першому етапі адаптації відбуває-
ться знайомство вчителя з вимогами до 
професії, його включення в самостійну 
професійну діяльність, зіставлення рівня 
готовності до роботи із вимогами 
навчального закладу. 

Другий етап пов’язаний із процесом 
подолання утруднень навчальної діяльності 
й початком формування майстерності 
вчителя. 

Третій етап визначається як етап 
високої адаптованості і є результатом 
ефективності діяльності вчителя на етапі 
попередньому. Для цього етапу характер-
ним є високий рівень самостійності 
вчителя, його творчий підхід до навчальної 
діяльності. 

На всіх трьох етапах учитель відчуває 
протиріччя між зростаючими вимогами до 
професійної майстерності педагогів і 
недостатнім рівнем власної кваліфікації. 
Тому початківець потребує особливої уваги 
з боку адміністрації, педагогічного 
колективу. 

Крім того, кожна професія ставить 
специфічні вимоги до особистості людини. 
Які ж вимоги ставить професія до 
молодого спеціаліста? 

Успіхи педагогічної праці значною 
мірою зумовлені розвитком професійних 
здібностей і професійними знаннями, 
вміннями, навичками, тобто професійним 

становленням молодого вчителя в школі. 
У професійному становленні вчителя 

передбачається формування педагогічних 
здібностей. Вони складаються з низки 
компонентів: 
– дидактичні – мистецтво передавати 

знання в доступній учням формі; 
– конструктивні – це коли педагог не 

використовує готових рецептів, а сам 
створює їх для кожної конкретної 
ситуації; 

– перцептивні потрібні педагогу, щоб 
вникати у складний внутрішній світ своїх 
учнів, розуміти їх, бачити світ їхніми 
очима; 

– експресивні – уміння свою розповідь 
пожвавити доречним гумором, 
дотепом, доброзичливою іронією; 

– комунікативні – правильний підхід до 
учнів у процесі навчання й виховання; 

– здатність до розподілу уваги – широкий 
обсяг уваги, уміння легко 
переключатися в разі потреби з одного 
об’єкта на інші; 

– акторські – уміння, залежно від обставин 
і виховних завдань, бути то добрим, то 
вимогливим, то спокійним тощо; 

– уміння свідомо контролювати всі свої 
вчинки, дії й настрої [2, с.48]. 
Слід зауважити, що всі компоненти 

педагогічних здібностей тісно пов’язані між 
собою, доповнюють і зумовлюють один 
одного. Відсутність одного або навіть 
кількох компонентів певною мірою може 
компенсувати активніший розвиток інших 
компонентів педагогічних здібностей. 

Тому в процесі стажування молодого 
вчителя велике значення мають його 
індивідуальні особливості, а саме: 
характер, темперамент, світогляд, 
інтереси, нахили, переконання, моральні 
почуття, вольові риси. Адже об’єкт 
навчання й виховання унікальний – людина, 
яка в процесі житія зростає духовно й 
фізично. Учитель несе подвійну 
відповідальність за свій характер бо, по-
перше, риси його характеру можуть 
допомагати або перешкоджати навчально-
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впливом    характеру     педагога     значною 
мірою   формується   поведінка  й характер 
його учнів. 

Ось чому вчитель повинен мати багато 
позитивних людських рис: чесність, 
порядність, гуманність, доброзичливість, 
здатність до співчуття й співпереживання 
тощо. Педагог виховує особистим 
прикладом, своєю поведінкою, своїм 
способом життя, своїм характером 
взаємин з іншими людьми. Дуже небажані в 
характері вчителя такі риси, як егоїзм, 
брутальність, замкненість, неврівнова-
женість, корисливість, підступність. 
Зовнішній вигляд педагога, манера його 
поведінки, хода, постава – все це впливає 
на учня. 

Тут доречно згадати вислів видатного 
фізіолога І. Павлова про те, що хоча 
психічні властивості особистості характери-
зуються пластичністю, тобто здатністю під 
впливом умов життя змінюватись, та це 
пластичність не воску, а сталі, яка потребує 
багаторазового впливу для зміни її форми. 

Робота з молодим спеціалістом має 
бути систематичною та спрямованою на 
забезпечення вдосконалення всіх 
компонентів готовності вчителя до 
навчально-виховної діяльності, у результаті 
чого зростає її рівень та ефективність. 

Сучасному вчителю потрібна конкретна 
допомога в підвищенні його психологічної 
культури та педагогічного мислення. Уміння 
психологічно обґрунтувати зміст 
навчальних програм з кожного предмета, 
практичне оволодіння знаннями психологіч-
них механізмів навчальної роботи, 
методикою психолого-педагогічних спосте-
режень за процесом розвитку особистості 
учнів, діагностико-прогностична діяльність 
значною мірою залежать від 
сформованості в учителя психологічної 
готовності до навчально-виховної роботи. 

Однією з необхідних умов успішного 
професійного зростання початківця є 
цілеспрямована й систематична самоосвіта, 
яка передбачає: поточне й перспективне 
планування; підбір раціональних форм і 
засобів засвоєння й збереження інформації; 
оволодіння методикою аналізу та 

способами узагальнення свого й 
колективного досвіду; поступового 
освоєння методів дослідницької та 
експериментальної діяльності. 

«Удосконалення педагогічної майстер-
ності – це передусім самоосвіта, особисті 
ваші зусилля, спрямовані на підвищення 
власної культури праці і в першу чергу 
культури мислення. Без індивідуальної 
думки, без допитливого погляду на власну 
працю неможлива ніяка методична 
робота», – стверджував В. Сухомлинський у 
своїй праці «Сто порад учителеві» [4, с.137]. 

Якщо учитель після ВНЗ не 
поповнюватиме своїх знань, він неминуче 
втратить фахову майстерність і авторитет в 
очах своїх учнів. Давно минули ті часи, коли 
вчитель був для учня чи не єдиним 
джерелом інформації, незаперечним 
авторитетом. Сьогодні арсенал джерел 
інформації значно збільшився. Учителю 
необхідно не тільки глибоко володіти 
знаннями, але й уміти їх передати своїм 
учням. 

Іншою важливою професійною якістю 
особистості вчителя є його методична 
вправність, під якою треба розуміти 
постійний творчий пошук, безперервне 
удосконалення своїх знань і майстерності. 
Діяльність учителя відбувається в умовах, 
які змінюються, тому йому постійно 
доводиться шукати нові, більш ефективні 
форми й методи навчання та виховання, 
систематично працювати над удосконален-
ням педагогічної майстерності. 

Наслідуючи В. Сухомлинського, необ-
хідно прагнути того, щоб через три – п’ять 
років після закінчення ВНЗ молодий 
спеціаліст знав удесятеро більше, ніж на 
початку своєї педагогічної діяльності, щоб 
йому не загрожувало «духовне 
закостеніння», а учням – «нудне зубріння». 

Вдумливий, творчо працюючий учитель 
повинен здійснювати самоаналіз своїх 
уроків і позакласних заходів за день, 
тиждень, семестр, навчальний рік, що дає 
змогу виявити як недоліки своєї роботи, так 
і внутрішні резерви. 
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В. Сухомлинський твердив: «Чим більше 
ви вивчаєте й спостерігаєте досвід своїх 
старших колег, тим необхідніші вам 
самоспостереження, самоаналіз, самовдос-
коналення, самовиховання. На основі 
самоспостереження, самоаналізу у вас 
народжуватимуться власні педагогічні 
ідеї» [4, с. 137]. 

Самоосвіта вчителя-стажиста має 
істотне значення для реалізації на практиці 
раніше отриманої освіти, формування вмінь 
професійної педагогічної діяльності.  

Необхідною умовою плідної роботи 
молодих спеціалістів є відповідна 
організація самоосвіти адміністрацією 
закладу. Вона передбачає: створення 
оптимальних умов для самоосвітньої 
роботи; організацію семінарів-практикумів 
для вчителів з питань використання 
прийомів і засобів організації самоосвітньої 
роботи; визначення конкретних вимог до 
педагога стосовно самоосвіти; забезпечен-
ня контролю за цією ділянкою методичної 
роботи [6, с.32]. 

Переступаючи поріг школи, молодий 
спеціаліст сподівається реалізуватися в ній 
як фахівець. Чи підготовлений він до 
роботи з учнями? Як зорієнтуватися в 
школі? Що робити для вдосконалення 
навчально-виховного процесу? Врешті-
решт, у кого про що запитати? 

Перша зустріч керівників школи з 
початківцем значною мірою визначає всю 
подальшу роботу. Саме під час цієї зустрічі 
педагог має відчути, що на нього чекали в 
педагогічному колективі, що він потрібен 
школі. Завдання керівників школи – 
ознайомити початківця з історією школи, її 
традиціями, з’ясувати його плани, уявлення 
про майбутню роботу. Перша бесіда 
закладає підґрунтя для наступних 
професійних контактів. Вона повинна 
показати молодому вчителю, що він може 
розраховувати на доброзичливість і 
кваліфіковану підтримку. У бесіді з 
вчителями з’ясовують їхні нахили, бажання, 
інтереси, роблять висновок, якої допомоги 
потребує кожен із них, як найраціональніше 
використати їхні можливості. Варто 
розробити в школі спеціальний ритуал 
зустрічі молодих учителів. Педагогічний 

колектив – це друга школа молодого 
вчителя, школа формування його 
майстерності, творчої індивідуальності. 

Заняття з молодими вчителями можуть 
вести директор школи та його заступники, 
вчителі-методисти, найбільш кваліфіковані 

шими формами роботи з молодими 
вчителями є наставництво та Школа 
молодого вчителя. 

Наставництво - це одна з форм 
підвищення кваліфікації молодих вчителів, 
які мають стаж роботи до трьох років або 
мало досвідчених вчителів, які потребують 
методичної допомоги, та новопризначених 
вчителів школи. 

Педагогічне наставництво дає 
можливість управляти процесом професій-
ного становлення педагога, допомагає 
досвідченому вчителю працювати з 
молодим спеціалістом у тісному контакті, 
за якого передача останнім знань, умінь і 
навичок, їхніх професійних здібностей, 
набуття педагогічної майстерності є 
найбільш ефективними. 

Роботу наставника з підшефним слід 
починати з довірливої бесіди, часто в 
присутності одного з членів адміністрації. 
Варто визначити напрямки допомоги, 
можливості раціонального залучення 
вчителя-початківця до позакласної та 
позашкільної роботи. 

Слід ознайомити початківця з 
обладнанням шкільного методичного 
кабінету, матеріалами шкільної бібліотеки 
тощо, дати стислу характеристику класів, у 
яких йому доведеться працювати. 

Наступний етап – складання плану 
роботи молодого вчителя й наставника на 
три роки з урахуванням його потреб і 
можливостей. 

У складанні плану та його реалізації 
велику допомогу надає наставник, який при 
цьому використовує різноманітні форми. 

У перші два-три місяці уроки молодого 
вчителя відвідують лише наставники та їхні 
колеги. Добре відомо, що присутність на 
уроці керівника школи надто хвилює 
початківців, а дружні зауваження колег він 
сприймає значно лояльніше. 
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Наставникам під час спостереження й 
аналізу уроків початківців слід використо-
вувати систему тематичних пам’яток. 
Наставник, готуючись із початківцем до 
проведення уроків, працюючи над 
розробкою поурочних планів, рекомендує 
початківцю використовувати низку 
рекомендацій і порад. 

Адміністрації школи необхідно 
здійснити відповідну роботу з питань 
добору та навчання тих, кому доручається 
керівництво стажуванням молодих 
учителів. Дирекція школи повинна провести 
з ними співбесіди, у ході яких ознайомити зі 
змістом діагностичної анкети, анкетними 
даними особової справи молодого 
спеціаліста. На семінарах-практикумах 
можна вирішити цілу низку завдань: 
скласти орієнтовний індивідуальний план 
молодого вчителя; визначити зміст і форми 
роботи наставника з молодим учителем; 
сформувати навички самоаналізу уроку: 
впровадити досягнення психолого-
педагогічної науки й передового педагогіч-
ного досвіду в практичну діяльність 
молодого вчителя; скласти проект 
підсумкової характеристики вчителя; 
налагодити обмін досвідом звітування. 

На допомогу наставникам дирекція 
школи має розробити низку пам’яток, 
враховуючи умови діяльності педагогічного 
колективу, педагогічної майстерності 
вчителів-наставників, контингенту учнів, 
умови функціонування навчального закладу 
тощо.  

Період стажування молодих вчителів 
умовно ділиться на три етапи: 
ознайомлювальний, основний, заключний. 

Ознайомлювальний етап стажування 
охоплює період від середини серпня до 
кількох навчальних тижнів. У процесі 
взаємного знайомства стажиста з 
керівниками школи, колегами, учнями й 
батьками перед ним ставляться цілі й 
завдання майбутньої діяльності, складає-
ться індивідуальний план стажування – 
головний документ, навколо якого 
будується спільна праця стажиста і 
наставника. 

Другий етап – період із середини 

жовтня до травня. Він має на меті зміцнити 
активну соціально-професійну позицію 
стажиста через розвиток його творчої 
самостійності, посилити навчальну функцію 
стажиста. 

Наставництво передбачає не лише 
навчання молодих педагогів, а й забезпечує 
їхню професійну адаптацію, формує в них 
прагнення підвищувати науково-теоретич-
ний рівень і професійну майстерність.  

У цей період великого значення набуває 
знання наставниками можливостей, 
сильних і слабких сторін діяльності вчителя-
початківця, а також уміння аналізувати хід і 
результати діяльності, формувати на основі 
аналізу конкретні завдання, рекомендації 
та поради молодим вчителям. 

Заключний етап стажування – травень і 
початок червня. Він передбачає підбиття 
підсумків роботи стажиста. Це короткий, 
але дуже важливий етап у житті школи та 
молодого спеціаліста. Він дозволяє не 
тільки виявити рівень підготовки стажиста, 
а й намітити перспективи подальшого росту 
його професійної майстерності 

Школа молодого вчителя – одна з форм 
підвищення кваліфікації молодих учителів, 
які мають педагогічний стаж роботи до 
трьох років, та яка покликана формувати 
їхню майстерність, творчу індивідуальність. 

Така форма методичної роботи 
організовується на базі навчального 
закладу, де працює досвідчений вчитель з 
даного фаху, який має досвід наставницької 
роботи. Керівник школи складає 
навчальний план і програму занять, 
розраховану на 3-5 років. 

Індивідуальна науково-методична 
робота – усвідомлена, цілеспрямована, 
планомірна та безперервна праця молодих 
педагогів щодо вдосконалення їхньої 
теоретичної та практичної підготовки, 
необхідної для практичної діяльності. 

Працюючи над індивідуальною науково-
методичною темою (проблемою), вчитель 
поглиблено й цілеспрямовано аналізує всі 
джерела науково-методичної інформації, 
результати участі в роботі семінарів, 
поради, отримані на консультаціях та 
надбання передового педагогічного 
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досвіду. При цьому вчитель набуває 
навичок аналізу змісту публікацій і 
педагогічної практики, навчається прийомів 
науково-дослідної діяльності, вчиться 
узагальнювати і презентувати результати 
індивідуальної роботи над темою 
(проблемою). 

Організаційним центром методичної 
роботи з педагогами є шкільний 
методичний кабінет. Обладнуючи його, 
особливу увагу необхідно звернути на те, 
щоб всі наявні матеріали були розміщені 
зручно, естетично оформлені, мали чітку 
систематизацію. У методичному кабінеті на 
допомогу молодим вчителям у їхній 
самоосвітній діяльності формується банк 
матеріалів: переліки рекомендованої для 
самостійного опрацювання літератури, різні 
варіанти планів із самоосвітньої роботи, 
тексти доповідей, зразки рефератів за 
наслідками самоосвітньої роботи, зразки 
конспектів, тез, планів науково-методичних 
джерел, новинки психолого-педагогічних 
джерел, підшивки педагогічних газет, 
журналів. 

У методичному кабінеті слід розмістити 
матеріали науково-практичних 
конференцій, шкільної педагогічної 
«скарбниці», у якій зібрати методичні 
розробки досвідчених учителів школи, 
методичну літературу, матеріали досвіду 
учителів-новаторів України. 

У внутрішньошкільній методичній роботі 
з початківцями вагому роль відіграє огляд 
психолого-педагогічної та науково-
методичної літератури. Ця форма роботи 
дає змогу оперативно, систематично, в 
лаконічній формі доводити до молодих 
педагогів важливу інформацію. 

Робота з молодими спеціалістами 
спрямована на стимулювання сумлінної 
результативної роботи, інтересу до 
творчості. Їх запрошують на уроки до 
колег, залучають до аналізу власної роботи, 
заохочуючи свободу висловлювань, вільний 
обмін думками. Це сприяє прагненню до 
самовдосконалення. Педагоги беруть 
участь у різних конкурсах, фестивалях, 
науково-практичних конференціях спочатку 
як слухачі, а потім – як активні учасники. 

Суттєвим елементом в організації 

методичної роботи з молодими 
спеціалістами визнане групове та 
індивідуальне консультування, основним 
завданням якого є надання допомоги в 
самостійному вивченні певного складного 
для них питання. За своїм змістом вони 
можуть бути теоретичними або 
практичними. Перевага надається 
індивідуальному консультуванню. 

Значну увагу необхідно приділяти 
питанням педагогічної етики та розвитку 
педагогічної техніки. Молоді вчителі, які не 
мають досвіду роботи з дітьми, дуже 
прямолінійні, легко збуджуються, 
підвищують на учнів голос. Школярі  
відповідають неповагою, виникає 
емоційний бар’єр, який заважає нормальній 
роботі. За будь-яких обставин учитель не 
повинен виходити з рівноваги, втрачати 
«педагогічне обличчя». 

Професійному становленню вчителя 
сприяє добре налагоджена система 
внутрішньошкільного аудиту за його 
роботою, при цьому перевагу слід надавати 
оглядовому та запобіжному контролю. 
Оглядовий контроль, необхідний для 
загального ознайомлення із професійним 
рівнем роботи молодого вчителя, слід 
проводити після 2-3 тижнів його роботи в 
школі шляхом відвідування 3-4 уроків з 
однієї теми. Це дає можливість оцінити 
рівень майстерності педагога, ефективність 
організації навчально-виховного процесу. 
Мета запобіжного контролю, який доцільно 
проводити у жовтні, – упередити можливі 
помилки в подальшій роботі вчителя й 
намагатися запобігти їм. 

Мета аудиту – підтримати вчителя на 
перших етапах його роботи. Позитивне 
такого підходу до оцінювання діяльності 
полягає в тому, що у вчителя формується 
впевненість у собі, своїх можливостях 
досягти успіху. 

Але який би вид аудиту і оцінки 
діяльності не використовувався, основою є 
доброзичливе ставлення до вчителя, 
закріплення успіхів, позитивних наслідків у 
роботі, а головне – педагогічно грамотний 
аналіз та рекомендації, які допомагають 
вчителеві повірити у себе і стимулюють 
його до підвищення рівня педагогічної 
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Як стверджував А. Макаренко, 
«справжнім учителем-вихователем можна 
стати після роботи в хорошому 
педагогічному колективі через кілька 
років». Цьому відповідна й думка  
В. Сухомлинського: «Молодий спеціаліст 
стає хорошим учителем, перш за все, 
дякуючи обстановці творчої праці 
педагогічного колективу і учнівського». 

Отже, входження молодого вчителя у 
складний світ шкільного життя, його 
успішна професійна діяльність значною 

мірою залежить від того, в який колектив 
він потрапить, як його зустрінуть, які умови 
праці й побуту створять, якою турботою 
його оточать, яку надаватимуть методичну 
допомогу, як стимулюватимуть до вияву 
ініціативи, творчості. 

Ефективно організована робота 
керівників освітніх закладів, членів 
методичного активу допомагає вчителям-
початківцям домагатися успіхів у 
педагогічній праці, розвивати свій творчий 
потенціал. 
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М О Н І ТО Р ИН Г  

ЯКІСТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
(ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 

О. ЧЕРНИХ  

Основною метою професійної освіти є 
задоволення потреб економіки країни у 
кваліфікованих і конкурентоспроможних на 
ринку праці спеціалістах. Це передбачає 
створення відповідних умов для розвитку 
особистості студента у процесі здобуття 
освіти. Головним завданням реалізації 
принципу професійної спрямованості у 
процесі викладання математичних дис-

циплін у закладах освіти є формування 
професійної особистості студентів. Профе-
сійна освіта сприяє цілеспрямованому, 
систематичному, поглибленому вивченню 
взаємопов’язаних понять математичних 
предметів і дисциплін професійно-теоретич-
ного циклу, посилює функції математичних 
предметів як теоретичної базової основи 
професійного навчання. 
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На виконання наказу Департаменту 
освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації від 03.09.2019 № 512-ОД «Про 
проведення регіональних моніторингових 
досліджень у 2019-2020 навчальному році» 
та плану роботи Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти на 2019 рік у період з 15.10.2019 по 
30.10.2019 було проведено моніторингове 
дослідження якості математичної освіти 
студентів закладів вищої освіти. 

Метою дослідження було визначити 
якість і рівень математичної підготовки 
студентів закладів вищої освіти.  

Дослідження здійснювалося методом 
анкетування викладачів математики та 
студентів закладів вищої освіти. 

У моніторинговому дослідженні взяли 
участь 2 заклади вищої освіти, а саме: 
Лебединське медичне училище імені 
професора М.І. Сітенка та Лебединський 
педагогічний коледж імені А.С. Макаренка. 
Загальна кількість респондентів – 155 осіб, з 
них: 4 (2,6 %) викладачі математики та 151 
(97,4%) студент закладів вищої освіти. 

У результаті аналізу анкет викладачів 
математики та анкет  і письмових робіт 
студентів були зроблені такі висновки.  

Під час підготовки та проведення 
занять викладачі використовують додат-
кову навчально-методичну літературу, а 
саме: посібники (100 %), дидактичні 

довідники (50 %). Педагоги зазначили, що 
освітні заклади повністю забезпечені 
методичними матеріалами з питань 
компетентісного підходу до викладання 
математики. 

Найбільш актуальною проблемою, на 
думку викладачів, яка потребує вирішення 
у процесі вивчення математики в закладах 
вищої освіти, є стан матеріально-технічного 
забезпечення кабінету математики (75 %), 
недостатня мотивація та інтерес студентів 
до математичних дисциплін (50 %). 

На заняттях з математики педагоги 
формують позитивну мотивацію та 
пізнавальну активність студентів, 
використовуючи комп’ютерно-орієнтовані 
засоби навчання (75 %), різні форми 
заохочення,  підтримки успіхів, емоційного 
спілкування (75 %), розв’язування задач 
проблемного змісту та залучення студентів 
до самостійного пошуку нових знань (50 %). 

Викладачі на заняттях з математичних 

Інтернет-ресурси (100 %), електронні 
посібники (75 %), комп’ютерні тренажери 

електронні таблиці (25 %), електронні 
бібліотеки (25 %). 

На заняттях педагоги застосовують 

та індивідуальні (75 %), фронтальні форми 
(50 %) організації освітнього процесу.  

Рис. 1  Форми організації освітнього процесу. 
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Усі викладачі досліджуваних закладів 
освіти налаштовують студентів на 
складання зовнішнього незалежного 
оцінювання з математики для подальшого 
вступу до закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня 
акредитації. 

Зовнішнє незалежне оцінювання з 
математики для вступу у заклади вищої 
освіти планують складати 38 % студентів; не 
братимуть участь у зовнішньому оцінюванні 
49 % опитаних; не визначились 13 % 
респондентів. 

Студенти оцінювали рівень викладання 
математичних дисциплін викладачів: 
високо оцінили змістовну значущість і 

; 
володіння педагогом матеріалом і 

75 %; організованість і пунктуальність – 74 %; 
уміння спілкуватися з аудиторією – 73 % 
опитаних. 

Найчастіше на заняттях з математики, 
на думку опитаних студентів, викладач 
виступає транслятором інформації (52%), 
тренером (21%), консультантом (17%),  
контролером (10 %). 

Інформацію про те, де саме можна 
використати набуті математичні знання, 
студенти найчастіше отримують від 
викладача математики (93 %), із засобів 
масової інформації (37 %), підручника мате-
матики (37 %), джерел, які використовують 
для підготовки домашніх завдань (34 %), від 
батьків чи друзів (9 %) (рис. 2).  

Примітка: респонденти могли обирати більше однієї відповіді. 
Рис. 2 Джерела отримання інформації щодо використання набутих математичних знань. 

Доброзичлива та невимушена атмосфе-
ра на заняттях з математики подобається 
майже половині студентів (45 %), 
особистість викладача математики – 39 %, 
цікавий навчальний роздатковий матеріал –
35 %, практична спрямованість занять –32 %. 

Труднощі у вивченні математики 
найчастіше студенти пов’язують з тим, що 
не засвоєно попередній матеріал (71 %), не 
докладено відповідних зусиль (66 %), не 
розуміють потрібності математики у 

реальному житті (50 %), пропущені заняття з 
предмету (49 %). 

Студенти вважають, що  математична 
дисципліна формує практичні вміння та 
навички (61 %),  логічно вписується у 
структуру навчальних дисциплін (48 %), є 
занадто складною (48 %), математика може 
знадобиться для вступу до закладу вищої 
освіти (47 %), насичена цікавим матеріалом 
(41 %), не дає нових знань (8 %). 
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Однією зі складових частин 
моніторингового дослідження якості 
математичної освіти студентів закладів 
вищої освіти була письмова робота, яка 
складалася з тестових завдань і завдань 
відкритої форми відповіді. За основу змісту 
завдань були взяті завдання з математики 
зовнішнього незалежного оцінювання  2015-
2017 років.  Виконання роботи тривало 45 
хвилин (один урок).  

Письмова робота, яка пропонувалася 
студентам, мала два варіанти, кожен з яких 
складався з 11 завдань. 

 Завдання 1-7 були представлені у 
тестовій формі по п’ять варіантів 
відповідей, з яких один правильний. Цими 
завданнями перевірялися знання й уміння 
студентів застосовувати навчальний 
матеріал у стандартних ситуаціях 
(розпізнавати певні математичні об’єкти, 
розв’язувати завдання, застосовуючи 
означення математичних понять, власти-
вості, ознаки, теореми тощо). 

У завданні 8 потрібно було встановити 
відповідність між інформацією, позначеною 
буквами  та інформацією,  позначеною 
цифрами. 

Для виконання завдань 9-11 студенти 
послідовно й логічно  записували пояснення 
всіх етапів розв’язань, робили посилання на 
математичні факти, за необхідності 
ілюстрували розв’язання завдань рисун-
ками та графіками. Для розв’язання 
завдань відкритої форми студентам 
потрібно було застосувати засвоєний 
навчальний матеріал у ситуаціях підвищеної 
складності, а саме визначати спосіб 
розв’язування, вводити позначення 
невідомої величини, записувати послідовні 
логічні дії та пояснення, робити посилання 
на математичні факти з наступним 
твердженням, обґрунтовувати спосіб 
розв’язування, робити висновки тощо.  

Порівнюючи результати письмової 
роботи моніторингового дослідження  та 
відповіді студентів на запитання, яким 
балом вони оцінюють свої знання з 
математики, виявлено, що студенти дещо 
недооцінили свої можливості. Так, 35 % 
анкетованих зазначили, що знають матема-
тику на достатньому рівні (7-9 балів), а 
результати дослідження показали, що 
таких студентів дещо більше – 43 % (рис. 5). 

Рис. 5 Порівняння результатів письмової роботи моніторингового дослідження  та 
самооцінки знань студентів  з математики. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
МОЛОДІ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

Н.  СУКАЧОВА 

_________________________________________________________________________________________

Респондентів, які правильно виконали 
всі завдання письмової роботи  або 
допустили незначні помилки, не було 
взагалі. Низький рівень навчальних 
досягнень (1-3 бали) продемонстрували 2 %, 
оцінки середнього рівня (4-6 балів) 

 
Отже, у сучасних умовах майбутні 

фахівці різних галузей потребують 

ґрунтовної математичної підготовки. 
Суміжні науки використовують різний обсяг 
математичних знань і ставлять нові задачі 
щодо змісту, форм і методів вивчення 
математики у закладах вищої освіти. Це 
сприяє формуванню у студентів сучасного 
стилю наукового мислення і його 
застосуванню в конкретних науках. 

 

Національно-патріотичне виховання 
молоді як пріоритетний напрям державної 
політики в Україні потребує не лише дієвості 
правових механізмів, але й урахування 
особливостей національно-патріотичного 
виховання молоді в різних країнах світу. 
Саме в них любов до Батьківщини, народу, 
повага до демократичних цінностей, 
дотримання Конституції є нормою 
життєдіяльності її краян. 

Питання національно-патріотичного 
виховання   молоді   висвітлено   в    роботах  
В. Бакуменко, І.Беха, Т. Бєзверхої, В. Креме-
ня, Ю. Руденка,  В. Трощинського, К. Чорної. 
У зарубіжній науковій літературі теорія та 
практика громадянського виховання 
особистості спирається на праці Дж. Бадет-
са,   С. Фільда,   Дж. Маршалла,   І. Фрейзера,  
А. Харнетта тощо. Наприклад, національно-
патріотичне виховання в Сполучених 
Штатах Америки є безперервним процесом, 
що здійснюється в закладах освіти в 
позаурочний час, у сімейному колі [12, c. 42]. 
Результати опитувань громадської думки 
свідчать, що приблизно три чверті 
американців відчувають гордість за свою 

країну. Приблизно половина американських 
сімей прикрашає свій будинок національним 
прапором, а 15–20% водіїв прикріплюють 
американський прапорець на авто [10, с. 55]. 

Повага й любов до державної символіки 
в країні виховуються з дитинства. У всіх 
школах у класній кімнаті стоїть прапор США. 
Кожен день починається з «Присяги 
вірності» (Pledgeof Allegiance): «Я клянуся у 
вірності прапору Сполучених Штатів 
Америки, Республіці, яку він символізує, 
одній нації під Богом, неподільній, із 
свободою та справедливістю для всіх» [15]. 

За ініціативи американців і за підтримки 
уряду було створено велику кількість 
громадських організацій, які приділяють 
увагу патріотичному вихованню дітей і 
молоді в тісному зв’язку зі шкільними 
програмами («Фонд Свобода», «Фонд 
Молода Америка», «Центр Національної 
Конституції» та ін.). Організовуються заходи 
з відзначення державних свят або 
вшанування пам’яті національних героїв, 
проводяться різноманітні конференції. Мета 
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молодого   покоління   в   дусі   патріотизму, 
відданості своєму народу, гордості за свою 
країну, збереження національної єдності та 
формування рис відповідального, чесного 
громадянина [21, c.20]. Проявом виховання 
патріотизму є бажання 80% молоді прохо-
дити службу в Збройних силах США [24]. 

На відміну від англосаксонської моделі 
молодіжної політики, в Японії система 
патріотичного виховання тісно пов’язана із 
державною системою освіти. Це 
врегульовано на законодавчому рівні 
(поновлений закон про освіту 2006 року). 
Освіта «культивує національний дух 
японців, формує в своїх вихованців 
відповідні норми моралі, закладає, 
розвиває в них риси національного 
характеру» [11]. Урядом було розроблено 
навчальний план, де виховання «почуття 
любові до своєї країни» визначається як 
основна мета шестирічної програми 
навчання в середній школі [10, с. 56]. 
Передбачено вивчення економіки, 
політики, політекономії, суспільствоз-
навства, етики та інших предметів. 

Японські школи діють за принципом 
«Працювати на межі своїх можливостей» і 
функціонують під ідейними девізами: 
«Успіху домагаються наполегливою 
працею», «Якщо ти відстаєш, наполег-
ливіше працюй над собою» [11]. Освітяни 
Японії взяли курс на формування в 
підростаючого покоління громадянської 
відповідальності, патріотизму, продуктив-
ності, творчого мислення, здібностей до 
самовираження, навичок, необхідних в 
інформаційному світі, умінь навчатися 
протягом усього життя . 

Японська освітня система орієнтується 
на гуманізацію, фундаментальні цінності, 
інтернаціоналізацію. Пріоритетним курсом 
у державі є потреба вивчати, поважати та 
цінувати інші культури [3].  

Громадянське виховання молодих 
японців-патріотів здійснюється за такими 
напрямами:  
– моральне виховання (повага до 

людської гідності, шанування життя, 
моральні почуття);  

– розвиток традиційної культури, повага 

до демократичних цінностей держави;  
– виховання миролюбності, поваги до 

інших народів, розвиток здібностей до 
самостійного прийняття рішень;  

– соціальні дослідження (географія, 
історія, основи громадянськості та інші);  

– спеціальна освіта (повсякденна діяль-
ність: участь у спортивних, музичних, 
культурних, мистецьких, академічних 
клубах);  

– діяльність у команді (обмін міркуван-
нями, ідеями, підтримка старшими 
учнями молодших);  

– участь у заходах, акціях, фестивалях, 
церемоніях, екскурсіях, музеях; залучен-
ня до громадської роботи: прибирання 
класної кімнати, школи, території, 
парків; турбота про тварин тощо [3].  

У Китайській Народній Республіці 
патріотичне виховання учнівської молоді 
регулюється законом «Про освіту» (1995 р.). 
Нова директива (2016 р.) посилила акценти 
на патріотизмі та відданості партії в усіх 
сферах освіти – від дошкільної до вищої, 
що проявляється в глибокому вивченні 
власної історії, культури. За пропозицією 
уряду у школах уведено 50 годин уроків 
патріотичного виховання на рік, де 
зосереджується увага на «побудові 
національної гармонії, ідентичності та 
єдності серед людей» [19].  

Система освіти в Ізраїлі націлена на 
підготовку дітей до гідного, відповідаль-
ного життя в демократичному суспільстві, 
де пліч-о-пліч живуть люди, що 
розрізняються між собою за етнічним 
походженням, релігією, культурою, політич-
ними поглядами. Вона заснована на 
єврейських цінностях, на любові до своєї 
землі, на принципах свободи і терпимості. 
Вона прагне прищепити дітям глибокі 
фундаментальні знання, наукові й технічні 
навички, без яких неможливо уявити собі 
розвиток країни [16].  

Важливе значення в системі виховання 
Ізраїлю належить допризовній підготовці 
молодого покоління, яку здійснює 
молодіжна воєнізована організація ГАДНА 
(абревіатура івритських слів «Молодіжні 
батальйони») [5].  
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Юнаки та дівчата проходять щороку літні 
двотижневі військові збори: стрілецька, 
фізична та стройова  підготовки 
(рукопашний бій, фізичні вправи на 
витривалість, стрільба зі стрілецької зброї, 
вартова служба). В авіаційній і військово-
морській секції підлітки засвоюють основи 
флотських і льотних спеціальностей, 
навчаються пілотуванню планерів і легких 
розвідувальних літаків, здійснюють морські 
походи тощо. Кожен учень отримує 
армійську форму, спорядження, підлітки 
живуть у наметах і казармах, харчування 
проходить як у солдатських їдальнях, так і в 
походах (готування їжі на вогнищі). Заняття 
проводяться на свіжому повітрі, тобто 
навчальні умови пристосовані до справжніх 
бойових (у полі). Ізраїльське суспільство 
вважає, що саме таке «життя підлітків, 
далеко від батьків і пов’язане з подоланням 
труднощів, виховує в дітей такі важливі для 
армійської служби почуття товариства, 
взаємодопомоги» [5].  

Після закінчення зборів учень-патріот 
складає атестацію, за якою йому 
визначають рівень підготовки та надають 
рекомендації щодо майбутнього вибору 
армійської справи. «Саме там у дітей 
формується патріотизм, мотивація до 
армійської служби, саме там вони 
отримують перші уроки армійського 
товариства, взаємовиручки» [5].  

Ізраїльське суспільство активно прагне 
долучити громадян до суспільного та 
громадського життя. Зокрема, молоде 
покоління постійно долучається до 
громадянської та волонтерської роботи 
(допомога дитячим садочкам, 
багатодітним і неблагополучним сім’ям, 
будинкам пенсіонерів, лікарням, 
організаціям, клубам, центрам культури). 
Ця робота спрямована на ознайомлення 
кожного ізраїльтянина з нагальними 
проблемами та життєдіяльністю країни. 
Ізраїль активно ініціює та цілеспрямовано 
фінансує молодіжні рухи, які є невід’ємною 
частиною виховання молодого покоління 
(10–18 років). Молодіжні рухи (Бней-‘Акива, 
Бетар, Ха-Но‘арха-‘оведве-ха-ломед, Ха-
Цофим та інші) активно заповнюють 

вільний час ізраїльського юнацтва, 
долучаючи його до культурних заходів і 
добровільної громадсько-корисної діяль-
ності [9]. 

Німеччині більш притаманний 
конституційний патріотизм, коли люди 
пишаються досягненнями, наприклад, 
розбудовою вільної демократичної 
держави. У всіх шкільних законах 
федеральних земель Німеччини визначено, 
що метою освіти є розвиток демократії. 
При тому вона формує відповідального 
громадянина, який бере активну участь у 
політичному житті держави [26, с.35]. У 
закладах освіти створено спеціальні 
навчальні курси (політика, суспільство-
знавство, соціологія, політологія, основи 
демократії, цінності та норми, філософія та 
інше). Крім того, ідеї демократії інтегровані 
до інших предметів: історія, географія, 
етика, економічне навчання, вивчення 
речей, праця, право, економіка, соціальні 
науки.  

Серед демократичних, правових, 
економічних, політичних знань і дій 
молодого покоління Німеччина активно 
розвиває широкий спектр військово-
патріотичних умінь, пропагує міць 
обороноздатності, безпеку, громадянську 
позицію. 

Німецькі педагоги наголошують, що 
«освіту можна використовувати як 
інструмент у вихованні особистості, яка 
ототожнює себе з певним режимом, 
ідеологією, територією або національною 
ідеєю» [1]. 

У Великій Британії освіта в сфері 
громадськості розуміється як формування 
в молодого покоління громадянських 
якостей. Серед них права людини є однією 
з фундаментальних цінностей. [23, с. 6]. У 
доповіді Національної комісії з освіти 
зазначено, що школа має передавати 
молоді низку вартостей, серед яких 
толерантність, правдивість, любов до 
культурної спадщини, почуття поваги до 
людей та відчуття обов’язку стосовно 
суспільства. Головною метою шкільної 
освіти цієї країни є формування моральної 
стійкості особистості [6]. 
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___ У Сполученому Королівстві Велика 
Британія в скаутських загонах підлітків 
навчають не лише військовій справі, а й 
історії війн, соціальним наукам, основам 
держави. Військово-патріотичному вихо-
ванню молоді, особливо старшокласників, 
приділяється належна увага з боку воєнно-
політичного керівництва країни. Принцип 
КАРЕ (тримати армію під наглядом 
населення), який діє в країні, сприяє 
підняттю патріотичного духу серед молоді. 
Міністерство оборони реалізує певну 
кількість соціальних і навчальних програм. 
Однією з них є Сили кадетів (Cadet Force), 
що поділяються на Об’єднані сили кадетів, 
Армійські сили кадетів, Морський 
кадетський корпус та інші. До Сил кадетів 
залучено понад 120000 молодих людей по 
всій країні.  

Литовська Республіка цілеспрямовано 
впроваджує громадянську освіту через 
основні документи, що регулюють освітню 
політику в країні: Закон про освіту, 
Стратегія освіти, Довготривала програма 
національного громадянського виховання, 
Програма правової освіти. Громадянська 
освіта в Литві поєднує два блоки, в основі 
яких – формування навичок громадянської 
дії та розвиток «громадянського 
мислення». Для підвищення кваліфікації 
вчителів із громадянської освіти та 
залучення їх до участі в різноманітних 
програмах UNESCO та Ради Європи діє 
широкомасштабна неформальна освітня 
програма. Вона залучає людей різного віку 
до участі в роботі неурядових організацій, у 
шкільному самоврядуванні, суспільних 
рухах, гуртках тощо [20, с. 5]. 

У Республіка Латвія система освіти 
передбачає обов’язкове проходження 
учнями військової підготовки як одного з 
обов’язкових предметів. Програма навчан-
ня складається з чотирьох основних блоків: 
громадянське виховання, уміння 
спілкування, фізична підготовка, військова 
справа. 

У Польщі патріотичне виховання 
розпочинається з дошкільного віку. Дітей 
ще з садочка вчать, як виглядає прапор, 
навчають національного польського гімну, 
виховують у них локальний патріотизм . 

Держава підтримує різноманітні акції 

ня інформації про демократичні цінності, 
громадянські обов’язки, права людини, 
основи патріотичних настанов. У рамках 
виконання Всесвітньої програми освіти в 
сфері прав людини Міністерство народної 
освіти Польщі ініціювало розробку проекту 
глобальної просвіти в цій галузі. 

У багатьох країнах існує безпосередній 
зв’язок між патріотичним вихованням та 
освітою. Установлено, що в країнах 
Західної Європи в процесі розвитку 
демократичного способу життя патріотич-
не виховання трансформувалося на форму-
вання громадянськості, у основі якого 
покладені права та свободи людини [2]. 

Національно-патріотичне виховання 
молодого покоління в Україні є одним із 
пріоритетних напрямів діяльності держави 
та суспільства. В умовах зовнішньої 
військової агресії та інтеграції в 
європейське товариство в Україні 
актуальними стали питання щодо пошуку 
нових підходів до виховання молодого 
покоління патріотами, свідомими 
громадянами, гідними членами суспільства. 
Для реалізації цих задумів необхідно 
залучати як передовий зарубіжний досвід, 
так і формувати власну стратегію з 
урахуванням особливостей національного 
життя, українського досвіду державо-
творення.  

Згідно зі Стратегією національно-
патріотичного виховання, затвердженої 
Указом Президента України від 18.05.2019 
року № 286/2019 «Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання», в 
основу системи національно-патріотичного 
виховання покладено ідеї зміцнення 
української державності як консолідуючого 
чинника розвитку суспільства, формування 
патріотизму та утвердження національних 
цінностей [18]. 

У новій редакції Концепції національно-
патріотичного виховання в системі освіти 
України, затвердженої наказом 
Міністерст

ураховано 
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 незворотність європейського та 
євроатлантичного курсу України. Окремими 
напрямами реалізації цієї Концепції 
визначено: 
– упровадження громадянської освіти в 

Україні у відповідності до Концепції 
розвитку громадянської освіти в Україні, 
інших документів з розвитку 
громадянської освіти;  

– реалізацію положення про Всеукраїнську 
дитячо-юнацьку військово-патріотичну 
гру «Сокіл» («Джура») та плану заходів з 
його реалізації; створення сприятливих 
умов, установлених на законодавчому 
рівні для діяльності молодіжних 
організацій, насамперед для розвитку 
пластового руху в Україні та Спілки 
Української Молоді, що відновили свою 
діяльність в Україні із здобуттям 
незалежності [17]. 
Позитивною умовою впливу на розвиток 

і розповсюдження традицій патріотичного 
виховання в сучасній Україні є: 
– удосконалення нормативно-правової 

бази патріотичного виховання молоді 
(прийняття Стратегії національно-
патріотичного виховання (2019 р.); 

– затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання в системі 
освіти України (2019 р.),  

– установлення нового державного  
свята – Дня захисника України (2015 р.), у 
день Покрови Пресвятої Богородиці  
(14 жовтня) як одного із найголовніших 
свят запорізьких козаків; відзначення на 
всеукраїнському рівні в усіх закладах 
освіти таких свят, як Днів Миру, Пам’яті 
героїв Крут, Української писемності та 
мови, Пам’яті жертв голодоморів, 
політичних репресій і депортацій, 
Соборності України, Вишиванки, Пам’яті 
та примирення, Перемоги над нацизмом 
у Європі, Українського прапора, 
Незалежності України;  

– проведення в освітніх закладах тижнів 
національно-патріотичного виховання, 
уроків Мужності, всеукраїнських патріо-
тичних виставок, конкурсів, пленерів, 
фестивалів мистецтв, патріотичної пісні, 
військово-патріотичних і народних ігор. 
В Україні національно-патріотичне 

виховання для всіх освітян є стратегічним 
завданням, спрямованим на виховання в 
української молоді національної 
самосвідомості, стійкої громадянської 
позиції. 
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ГРА «СОКІЛ» («ДЖУРА»),  
У СИСТЕМІ РОБОТИ З НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Н.  СУКАЧОВА 

Удосконалення змісту, форм та засобів 
патріотичного виховання учнівської молоді 
вимагає чіткого розуміння законодавчої 
бази з цього питання. Для полегшення 
роботи педагогам на місцях методичною 
службою КЗ Сумський ОІППО були 
опрацьовані основні документи, що 
стосуються проведення Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»). 

«Сокіл» («Джура») є системною формою 
національно-патріотичного виховання дітей 
і молоді, важливим засобом громадянської 
освіти, формування національно-
патріотичної свідомості відпо-відно до 
ціннісних орієнтирів та індикаторів 
ефективності Стратегії національно-патріо-
тичного виховання дітей та молоді, 
затвердженої  Указом  Президента   України  
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від 18.05.2019 №286/2019. Проводиться 
Міністерством освіти і науки України за 
сприянням інших міністерств, відомств і 
громадських організацій на загальнонаціо-
нальному рівні з 2009 року.  

Гра проводиться з метою виховання 
громадян-патріотів, захисників державної 
незалежності та територіальної цілісності 
України як високоморальних особистостей, 
які плекають українські традиції, духовні 
цінності, володіють відповідними знаннями, 
вміннями та навичками, здатні реалізувати 
свій потенціал в умовах сучасного 
суспільства.  

Мета Гри реалізовується шляхом 
створення та розвитку національно- патріо-
тичних осередків самовиховання дітей та 
молоді у закладах загальної середньої та 
позашкільної освіти, громадських об’єднан-
нях і молодіжних центрах у тісній співпраці з 
громадськістю, зокрема студентським та 
учнівським самоврядуванням.  

Основні завдання Гри:  
1) виховання дітей та молоді в дусі 

відданості принципам державної незалеж-
ності і соборності Україні та Українському 
народу через плекання національних 
військово-патріотичних історичних тради-
цій та створення умов для дієвого плекання 
українських суспільно-державницьких 
цінностей: національної самосвідомості, 
ідентичності, самобутності, волі, 
соборності та гідності Українського народу; 
здобуття молоддю первинних загально-
військових і спеціальних компетентностей, 
у тому числі за окремими напрямами: 
«Джура-Оборонець», «Джура-Десантник», 
«Джура-Прикордонник», «Джура-Гвар-
дієць», «Джура-Поліцейський» тощо, 
необхідних для відстоювання державної 
незалежності та територіальної цілісності 
України, захисту державного кордону, 
підтримання безпеки та правопорядку в 
країні;  

2) організація змістовного дозвілля; 
запровадження найкращих практик та 
методик самовиховання як однієї з 
ключових форм самоврядування молоді;  

3) активізація процесу формування та 

ва, основ самоврядування в учнівських та 
студентських колективах;  

4) популяризація серед учнівської та 
студентської молоді здорового способу 
життя, активного відпочинку та життя в 
природі; розвиток навичок мандрівництва 
(туризму), орієнтування та таборування;  

5) зміцнення міжрегіональних зв’язків та 
дружби дітей та молоді, навичок успішної 
взаємодії з однолітками з інших регіонів 
України, молоддю діаспори (закордонних 
українців);  

6) заохочення дітей та молоді до 
вивчення історії боротьби за державну 
незалежність та територіальну цілісність 
України, формування шанобливого 
ставлення до жертв комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні через 
дослідження архівів тощо;  

7) забезпечення прозорості та 
створення позитивного іміджу процесу 
національно-патріотичного виховання в 
осередках самовиховання дітей та молоді 
Гри через інформування про їх діяльність в 
засобах масової інформації та в Інтернеті, 
через освітні веб-сайти та на сторінках у 
соціальних мережах;  

8) сприяння поширенню застосування 
дітьми та молоддю української мови, 
проводячи нею всі заходи включно з 
міжособистісним спілкуванням учасників у 
межах Гри. 

Історичною місією сучасного 
українського козацтва є відновлення в 
історичній пам’яті українців глибоких 
національно-патріотичних переконань та 
готовності до боротьби за незалежну і 
соборну Україну. 

Українці – єдина у світі козацька нація. 
Козацтво є дисциплінованою організацією 
українського народу, споконвічною 
формою його самоорганізації і самозахисту 

Волі як від кристалізованого етнічного 
розуму. Відомо, що за Козацької доби 
державотворчі процеси на українських 
землях були найбільш послідовними і дали 
світові перші зразки демократичного 
устрою суспільства, а на історичну арену 
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а на історичну арену вийшла велика 
кількість видатних державних діячів, 
організаторів військової справи, 
подвижників української духовності, які 
сповідували кращі принципи європейського 
лицарства та глибоко шанували українські 
народні традиції і звичаї. У козацькі часи 
нашому народові були притаманними 
високий рівень шляхетності, моральності, 
духовності, доблесті і звитяги, знання і 
бездоганне дотримання національних 
традицій і звичаїв. Епоха козацтва створила 
глибоку багатогранну духовність і стала 
підґрунтям для духовного та культурного 
об’єднання суспільства в Україні. 

Саме героїчні подвиги українського 
народу та видатні особистості і їх діяльність 
мають стати прикладами для наслідування 
дітьми, молоддю, усіма громадянами нашої 
країни. Актуальність національно-
патріотичного виховання громадян, 
особливо дітей та молоді, зумовлюється 
сучасними викликами, що стоять перед 
Україною і є важливою умовою для 
успішного розвитку країни. 

Серед напрямів роботи закладів 
загальної середньої освіти провідним 
залишається національно-патріотичне 
виховання як такий, що відповідає 
нагальним вимогам та сучасним викликам. 
Духовний розвиток особистості, формуван-
ня в учнів моральних пріоритетів і поваги 
до загальнолюдських цінностей на основі 
етнічної пам’яті є пріоритетним напрямом 
діяльності нової української школи. 
Сьогодні вчителям важливо усвідомити, що 
навчальні програми з усіх предметів  
формують духовний і культурний розвиток 
особистості.  

До формування національних 
цінностей, патріотизму та національної 
свідомості на прикладах героїчної 
боротьби українського народу за 
самовизначення і творення власної 
держави, ідеалів свободи, соборності та 
державності, формування цінностей 
здорового способу життя в учнівської 
молоді докладає зусиль кожний 
педагогічний колектив закладу загальної 
середньої освіти. 

У 2019-2020 навчальному році в 

дванадцяте проводиться всеукраїнська 
дитячо-юнацька військово-патріотична гра 
«Сокіл» («Джура»). Відтепер військово-
патріотична гра «Джура» проводитиметься 
за новими програмами, зокрема «Джура-
Оборонець», «Джура-Десантник», «Джура-
Прикордонник», «Джура-Гвардієць» та 
«Джура-Поліцейський». Відповідні зміни 
передбачає нове положення про гру та інші 
особливості її проведення, що були 
затверджені 17 жовтня 2018 року, під час 
засідання Уряду України. 

Здобуття молоддю первинних 
загальновійськових і спеціальних компе-
тентностей, у тому числі за окремими 
напрямами: «Джура-Оборонець», «Джура-
Десантник», «Джура - Прикордонник», 
«Джура-Гвардієць», «Джура - Поліцейський» 
тощо, необхідних для відстоювання 
державної незалежності та територіальної 
цілісності України, захисту державного 
кордону, підтримання безпеки та 
правопорядку в країні. 

З метою набуття учасниками Гри 
додаткової компетенції для їх 
самореалізації у певних суспільно-
державних сферах на базі цього 
Положення співорганізаторами Гри 
розробляються рекомендації з організації 
та проведення додаткових різновидів Гри 
за окремими напрямами: (наприклад, 
«Джура-Оборонець», «Джура-Десантник», 
«Джура-Прикордонник», «Джура-Гвар-
дієць», «Джура-Поліцейський» тощо), які 
погоджуються з Головним штабом і 
затверджуються МОН України та 
співорганізатором Гри, який є 
розробником рекомендацій. Рекомендації 
з організації та проведення додаткових 
різновидів Гри за окремими напрямами: 
«Джура-Десантник» та «Джура-Прикордон-
ник» погоджуються з Головним штабом і 
затверджуються МОН України, 
Мінмолодьспортом та співорганізатором 
Гри, який є розробником рекомендацій.  

Досвід роботи щодо організації та 
проведення гри «Сокіл» («Джура») доказав, 
що гра є дієвим засобом реалізації 
окреслених завдань у цій сфері. Нове 
положення розширило спектр впливу гри на 
розвиток української молоді. Крім того, воно 



31  

Інформаційний, науково-методичний журнал «Освіта Сумщини» № 1 ( 45 ) , 2020 
_________________________________________________________________________________________ 

ІЗ ДОСВІДУ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ШКОЛІ  

Т. ЖУКОВА 

залучених до організації гри – центральних 
органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, освітян та громадськості. 

Організація гри «Сокіл» («Джура») в 
закладах загальної середньої освіти 
здійснюється на основі Положення про 
Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-
патріотичну гру “Сокіл” (“Джура”), 
затвердженого  Постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 
845, та Умов проведення окремих видів 
змагань і конкурсів, що розробляються 
організаторами відповідних етапів 
(фіналів). 

Участь дітей та учнівської молоді у грі є 
добровільною.  

Перед початком організації роботи з 
проведення зазначеної гри у закладі 
загальної середньої освіти необхідно 
провести інформаційно-роз'яснювальну 
роботу серед учнів (вихованців), педагогів, 
батьків щодо місця гри «Сокіл» («Джура») в 
системі патріотичного виховання дітей та 
молоді, ознайомити всіх можливих 
учасників гри із змістом і формами окремих 
видів змагань, конкурсів. Таку інформаційну 
роботу можна здійснювати на загальних 
зборах учнівського та педагогічного 
колективів, а також батьківських зборах.  

Рішення про долучення навчального 
закладу до гри приймається на засіданні 
педагогічної ради, на підставі якого такий 
захід вноситься до річного плану роботи 

закладу . Зазначені збори вирішують також 
питання участі в грі «Сокіл» («Джура») 
закладу загальної середньої освіти в 
цілому, або окремих колективів (команд). 
В залежності від прийнятого рішення 
учасники гри організовуються в рої 
(найменша ланка), чоту (клас), сотню 
(паралель класів: молодші, середні, 
старші), курінь (навчальний заклад). 

До організації та проведення гри 
«Сокіл» («Джура») можуть залучатись 
педагогічні колективи або окремі педагоги 
навчального закладу, орган учнівського 
самоврядування, учні, студенти, а також 
представники громадських об’єднань, 
члени клубів за місцем проживання тощо.  

Особи, які залучаються до організації та 
проведення заходів Гри, повинні 
спілкуватися державною мовою без 
обмежень кількості перекладів на інші мови 
у публічному просторі, мати активну дієву 
позицію у питаннях захисту державної 
незалежності та територіальної цілісності 
України, виявляти шанобливе ставлення до 
пам’яті про борців за незалежність України 
та жертв комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталі-
тарних режимів в Україні, бути натхнен-
никами дієвого плекання українських 
суспільно-державницьких цінностей: 
національної самосвідомості, ідентичності, 
самобутності, волі, соборності та гідності 
Українського народу. 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Положення про гру «ДЖУРА» 2018 року; 
2. Лист Міністерства освіти і науки України від 10.09.2019 року № 1/9-566 «Щодо деяких 

змін до Умов проведення Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")» . 

Головною метою сучасного викладан-
ня історії у школі є формування соціально 
зрілої, працьовитої, творчої особистості, 

формування патріота й громадянина 
України.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/845-2018-%D0%BF
http://ukrjuntur.org.ua/images/ico/%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B0.pdf
http://ukrjuntur.org.ua/images/ico/%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B0.pdf
http://ukrjuntur.org.ua/images/ico/%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B0.pdf
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Патріотизм – це любов до Батьківщини, 
відданість їй і своєму народу. Без любові до 
Батьківщини, готовності примножити її 
багатства, оберігати честь і славу, а за 
необхідності віддати життя за її свободу й 
незалежність, людина не може бути 
громадянином. 

Національно-патріотичне виховання є 
складовою частиною загального процесу 
формування підростаючого покоління 
українців.  

Воно передбачає: 
• набуття молодим поколінням суспіль-

ного досвіду; 
• успадкування духовних надбань україн-

ського народу; 
• готовність до виконання громадян-

ських конституційних обов’язків, 
знання своїх законних демократичних 
прав; 

• досягнення високої культури міжнаціо-
нальних взаємин (тому що повага до 
народу – це повага до держави); 

• формування особистих рис громадя-
нина й патріота української держави; 
розвиненої, творчої, духовної, 
працьовитої, культурної особистості. 
В основу системи національно-

патріотичного виховання покладено ідею 
розвитку української державності як 
консолідуючого чинника розвитку 
українського суспільства та української 
політичної нації. І тому в своїй роботі з 
виховання молоді патріотами рідної країни 
я ставлю такі завдання: 
• виховувати почуття любові до рідної 

країни – України, гордості та вдячності 
до свого народу, історії; 

• вивчати давні традиції та героїчні 
сторінки історії українського народу та 
його збройних сил; 

• відновлювати історичну пам’ять про 
тривалі державотворчі традиції України; 

• розуміти героїчне минуле як ідеал 
духовної готовності боротися за славу й 
честь Батьківщини; 

• виховувати в учнів моральну 
відповідальність за все, що робиться на 
рідній землі, у рідній країні; 

• прагнення боротися за розквіт, велич і 
могутність України. 

Робота з національно-патріотичного 

ступенів №2 Середино-Будської районної 
ради Сумської області ведеться постійно й 
цілеспрямовано. Традиційно кожного року 
проводяться патріотичні заходи, присвячені 
визволенню міста від нацистських 
загарбників, Дню партизанської слави. До 
цього славного свята готуємося ретельно. 
Учні відвідують ветерана Другої світової 
війни П. Потебенькіна, якому в 2019 році 
виповнилося 90 років. Учасник 
партизанського руху на Серединобудщині, 
він часто розповідає учням про героїчний 
подвиг людей під час окупації. Зібраний 
цікавий матеріал його спогадів про війну. А 
коли приходить весна і усі святкують 
Велику Перемогу, ми проводимо зустрічі з 
ветеранами «Від усієї душі», «Слава нашим 
ветеранам», «Слава переможцям», де діти 
щиро вітають стареньких ветеранів, яких із 
кожним роком стає все менше й менше. У 
проведенні заходів мені завжди допомагає 
«Організація ветеранів-учасників Другої 
світової війни Середино-Будського району» 
на чолі з С. Гончаровим. 

До великих історичних подій, 
пов’язаних з Другою світовою війною, 
проводимо лінійки, презентації, тижні 
історії, відкриті уроки. У жовтні 2019 року 
на честь звільнення України від нацистських 
загарбників був проведений урок-проект 
«Україна 1941-1944 років. Війна. Окупація. 
Звільнення». Учні 10 класу протягом двох 
місяців вивчали події початку війни, окупації 
України й рідної Серединобудщини. Також  
збирали краєзнавчий матеріал про те, яке 
було життя під окупацією нацистів і як 
створювалися місцеві партизанські загони, 
яку роль зіграло партизанське об’єднання 
С. Ковпака  у звільненні нашого краю. Учні 
дізналися, вивчаючи історичні довідки, як 
мужність і патріотизм людей, повага до 
свободи привели до звільнення України. 

Участь у таких відкритих заходах, 
презентаціях, проектах  утверджує у 
свідомості дітей почуття патріотичних 
цінностей, поваги до мужності її народу, 
його великого подвигу під час Другої 
світової війни. 
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Ми пишаємося нашою країною, 
поважаємо її закони, Конституцію, 
державну символіку та державну мову. 
Кожен рік проводимо Тиждень державних 
символів України, мета якого виховати 
повагу до Державного Герба, Прапора, 
Гімну, формуємо в дітей гордість за країну. 
Також вивчаємо символіку Сумщини та 
рідної Серединобудщини. 

Цьому  допомагає співпраця з відділом 
прикордонної служби «Середина-Буда». У 
гості до учнів 6 класів на відкритий захід 
«Козацькому роду нема переводу», 
присвячений Дню українського козацтва та 
Дню захисника України, в жовтні 2019 року 

військовослужбовці-прикордонники. 
Щороку у травні учні старших класів 

відвідують військове містечко «Середина-
Буда», де знайомляться з традиціями 
прикордонників, технікою, вчаться 
розбирати та збирати автомат під наглядом 
майора М. Крушельницького, заступника 
начальника відділу з персоналу. Такі зустрічі 
формують в учнів мужність, почуття 
справедливості й відповідальності, готов-
ність  захищати свою Батьківщину.  

Протягом тривалого часу патріотична 
робота в класі ведеться в співпраці з 
Середино-Будськими районними організа-
ціями учасників афганської війни та 
ветеранів-чорнобильців. 

Проводимо уроки пам’яті з 
використанням фактичного краєзнавчого 
матеріалу: «Через війну до миру», 
«Афганістан – це пам’ять і біль», 
«Чорнобиль не має минулого часу», 
«Дзвони Чорнобиля» та інші. На цих уроках 
проходять зустрічі з учасниками цих 
страшних історичних подій: О.Білашем, 
А.Алхімовим, О.Дяченко, О.Шульгіним, 
М.Гончаровим.  

Учні 10-11 класів є учасниками 
міжшкільних і районних конференцій 
«Патріотично-виховні заходи – один з 

патріотичного виховання молоді» (2018 р.), 
«Майдан – територія Свободи» (2019 р.).  

Також проводяться заходи, присвячені 
державним, політичним, культурним подіям 
історії України: «Моя соборна Україна», «Бій 

під Крутами – наша слава і пам’ять», 
«Расизм. Фашизм. Голокост», «Революція – 
Майдан – Свобода», «Крим – це Україна», 
«Україна – європейська держава» та інші. 
Готуючись до таких бесід, виховних годин, 
презентацій, керуюсь принципом історичної 
й соціальної пам’яті, спрямованим на 
збереження духовно-моральної й 
культурно-історичної спадщини українців. 

Відновлення й вшанування пам’яті 
прийдешніх поколінь – це одне із головних 
завдань національно-патріотичного вихо-
вання дітей і молоді. У цьому допомагає 
шкільна музейна кімната. Тут є невеличкі 
розділи, присвячені історичним епохам в 
історії Серединобудщини. Краєзнавчий 
матеріал (книжки, костюми, речі) 
використовую під час уроків, лекцій, 
екскурсій. Тут відбулася презентація книги 
А. Нетудихаткіна «Доля людей і поселень 
краю», місцевого краєзнавця, а також 
зустрічі з ветеранами війни, поетами, 
композиторами студії «Чиста криниця». 

Займаємось і пошуковою роботою. 
Беремо участь у проекті «Книга пам’яті – 
Сумська область». Це завдання водночас 
було відповідальним і цікавим, бо 
передбачало опрацювання  матеріалу 
книги, збирання нових  відомостей про 
солдат Другої світової війни Середино-
Будського району, встановлення місць 
поховань воїнів, які зникли безвісти. Наші 
пошуки допомогли встановити дані про 40 
солдатів-учасників війни; знайти поховання 
3 бійців, раніше невідомі. Цей проект 
допоміг учням зрозуміти героїчну історію 
нашої країни, безсмертний подвиг патріотів 
України під час Другої світової війни.  

Героїчні й водночас трагічні події 
останнього часу спонукають учителя 
ознайомити своїх учнів не тільки з 
краєзнавчим матеріалом, новими публіка-
ціями, а й побувати з ними на екскурсіях. 
Кожного року під час літніх канікул ми 
відвідуємо місця бойової слави, музеї. Учні 
вже побували в селі Стара Гута, де 
відвідали землянку С.  Ковпака та музей 
А. Сабурова (2017 р.), у  Путивлі  в 
Спадщанському лісі, де ознайомилися з 
бойовою технікою, експонатами музею 
партизанської  слави   (2018 р.),  Глухові,   де  
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відвідали музей Другої світової війни і му-
зей героїв АТО. 

Молоде покоління українців має знати, 

вивчати, розвивати й зберігати нашу істо-
рію й культуру.  Саме так і формується спра-
вжній патріот незалежної України. 

З  Д О С В І Д У  Р О Б О Т И  

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК МЕТОД ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Л. ЧХАЙЛО  

«Жити – значить мати проблеми,  
вирішувати   їх  –  значить  рости  
інтелектуально».  

Конфуцій  

ного навчання на уроках літератури, що є 
підставою для творчого розвитку дітей, 
дозволяє звільнитись від однотипності 
традиційного навчання, розробляти нові 
ідеї, які  уможливлюють вирішення цікавих і 
складних проблем. 

Сучасний школяр – прагматик. Тому 
література може виявитися поза вибором 
багатьох, і треба знайти спосіб переконати 
учнів у її необхідності. Адже учень сприймає 
твори художньої літератури як читач, 
вступаючи з ними в діалог. Повнота 
сприйняття залежить від його 
індивідуальності, вікових особливостей, від 
часу, в який він живе, і багатьох інших 
чинників. У творі, який вивчається, слід 
знаходити те, що зачіпає інтереси кожного: 
ти теж кохатимеш; на тебе також чекають 
випробування; від історичної долі нації 
залежить і твоє існування в світі тощо. 

Проблемне навчання передбачає 
створення такої ситуації, яка змушує 
школяра, спираючись на отримані знання, 
самостійно шукати рішення. Але такі 
ситуації не виникають самі, а стають 
результатом дидактичної майстерності 
вчителя. І майстерність полягає в тому, щоб 
проблема являла собою якусь життєву 
ситуацію, привернула увагу учнів, 
зверталась до їхніх інтересів і досвіду. 

Найбільш суттєвою рисою проблемного 
знання є не постановка запитань, а 
створення навчальних проблемних 
ситуацій. Педагог тут виступає як 
сценарист, режисер і вихователь. 

Останнім часом не лише в роботах 
відомих українських методистів (Н. Воло-
шина, Л. Мірошніченко, Є. Пасічник), а й у 

чука, І. Соколової, І. Угринюка та інших) 
чимало уваги приділяється саме 
проблемному підходу до викладання 
навчальних дисциплін. Це свідчить про 
зростання ролі особистості учня в 
самостійному пошуку шляхів вирішення 
проблем, стійкому бажанні здобувати 
систематичні знання, необхідність яких 
диктує час. 

На основі узагальнення практики й 
аналізу результатів теоретичних 
досліджень М. Махмутов дає таке 
визначення поняття «проблемне навчання»: 
«Проблемне навчання – це тип навчання, в 
якому поєднуються систематична 
самостійна пошукова діяльність учнів із 
засвоєнням ними готових висновків науки, 
а система методів, побудована з 
урахуванням визначення мети й принципу 
проблемності; процес взаємодії викладання 
та навчання, орієнтований на формування 
пізнавальної   самостійності  учнів,  стійкості  
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мотивів навчання та розумових здібностей 
під час засвоєння ними наукових понять і 
способів діяльності, детермінованого 
системою проблемних ситуацій» [1; с. 154]. 

Проблемне навчання забезпечує 
здійснення школярем самостійної навчаль-
ної діяльності. Саме вона передбачає не 
запам’ятовування готових істин, а роздум, 
аналіз, самостійне розв’язання різноманіт-
них проблемних ситуацій, має бути 
вирішальним фактором у формуванні 
критичного мислення, основними ознаками 
якого є вміння виявити помилки судження 
в прочитаному тексті, обґрунтувати їх 
помилковість; уміння зіставляти різні 
джерела інформації та виділяти протиріччя, 
обґрунтовувати їх; уміння визначити 
недоліки послідовності суджень, 
необґрунтованість висновків; уміння 
будувати свою відповідь лаконічно, 
логічно, послідовно, правильно, аргумен-
товано. Проблемне навчання ґрунтується 
на теоретичних положеннях американ-
ського    філософа,    психолога   і   педагога  
Дж. Дьюї, що заснував в 1894 році в Чикаго 
школу, де традиційний процес навчання 
був замінений на ігрову та трудову 
діяльність. Автора досвіду зацікавили 
концептуальні положення теоретика: 
дитина засвоює матеріал, не слухаючи або 
сприймаючи органами чуття, а в результаті 
виникнення в неї потреби в знаннях, коли 
вона стає активним суб’єктом навчання. 

Головна особливість проблемного 
навчання на уроках зарубіжної літератури – 
пошукова, дослідна діяльність учнів. У 
проблемному навчанні виділяють 
навчальну проблему, проблемні ситуації, 
задачу та запитання. Така методика 
заснована на творчому співробітництві 
учня та вчителя, на розвитку в учнів 
аналітичного й творчого підходів до будь-
якого матеріалу. Вона орієнтується не на 
запам’ятовування фактологічного мате-
ріалу, а на постановку проблеми та пошук її 
вирішення. 

Технологія проблемного навчання – 
організація навчального процесу, яка 
передбачає створення проблемної ситуації 
та активну самостійну діяльність учнів у її 
розв’язанні. При цьому проблемна ситуація 

є своєрідною «драбиною», користуючись 
якою можна вийти на формулювання 
проблеми. Це засіб для формування 
інтересу учнів до конкретного питання.  

Мета і завдання технології: розвиток 
мислення та здібностей учнів, розвиток 
творчих умінь, засвоєння учнями знань, 
умінь, здобутих у процесі активного 
пошуку й самостійного рішення проблем. У 
результаті ці знання, вміння міцніші, ніж при 
традиційному навчанні. Одночасно 
здійснюється виховання активної творчої 
особистості учня, що вміє бачити, ставити і 
вирішувати нестандартні проблеми. 

Проблемна технологія пропонує такі 
алгоритми засвоєння знань проблемним 
шляхом. 
1. Створення проблемної ситуації. 
2. Формулювання проблеми (проблем-

ного питання). 
3. Висунення гіпотез вирішення проблеми. 
4. Перевірка найважливіших гіпотез. 
5. Висновок  і узагальнення. 

Враховуючи цілі проблемного навчання, 
можна виділити такі типи уроків: урок-
диспут, урок-відкриття, урок-діалог, урок-
пошук істини, урок-дослідження, урок-
творча лабораторія, урок-аукціон ідей, 
урок-літературна мозаїка, урок-гра.  

У чому полягають переваги 
проблемного навчання?  
– Вчить мислити логічно, науково, творчо. 
– Робить навчальний матеріал більш 

доказовим і переконливим для учнів, 
формує не тільки знання, а знання-
переконання, що слугує основою для 
формування наукового світогляду. 

– Сприяє формуванню стійких знань: 
матеріал, самостійно здобутий учнем, 
міцно зберігається в пам’яті. 

– Впливає на емоційну сферу учнів, 
формує такі цінні почуття,  як почуття 
впевненості у своїх силах, радість та 
задоволення від напруження розумової 
діяльності. 

– Формує в учнів елементарні навички 
пошукової, дослідницької діяльності. 

– Активно сприяє розвитку позитивного 
ставлення та інтересу як до конкретного 
навчального предмету, так  і до навчання 
взагалі. 
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Найбільш оптимальними є три рівні 
проблемності.  

– Перший: учитель допомагає учням 
організувати роботу й надає їм 
інформацію, необхідну для розв’язання 
проблеми. 

– Другий характеризується тим, що 
учитель спільно з учнями аналізує 
ситуацію і підводить їх до проблеми, а 
вони самостійно формулюють завдання і 
розв’язують його. 

– Третій рівень: учні самостійно 
формулюють і розв’язують проблему без 
сторонньої допомоги [3, с.124]. 
На якому б щаблі сприйняття і 

осмислення художньої літератури не 
знаходився читач, він повинен вирішувати ті 
чи інші проблеми героїв, вміти співставляти 
їх з життям, набуваючи досвіду. І розуміти: 
проблеми існують для того, щоб їх 
вирішувати. 

Проблемне навчання є одним з найбільш 
ефективних засобів активізації мислення 
учня. Суть активності, яка досягається при 
проблемному навчанні, полягає в тому, що 
учень повинен аналізувати фактичний 
матеріал і оперувати їм так, щоб самому 
отримати з нього нову інформацію. Отже, 
це розширення, поглиблення знань за 
допомогою раніше засвоєних знань або 
нове застосування вже набутих. Нового 
застосування колишніх знань не може дати 
ні вчитель, ні книга, воно шукається і 
знаходиться учнем, поставленим у 
відповідну ситуацію. Це і є пошуковий метод 
навчання як антипод методу сприйняття 
готових висновків вчителя (хоча останній 
метод теж викликає певну активність учня).  

У чому основна відмінність між 
проблемним і традиційним навчанням?  

Головною відмінністю двох видів 
навчання слід вважати цілепокладання та 
принцип організації педагогічного процесу.  

Мета сформованого типу навчання: 
засвоєння результатів наукового пізнання, 
озброєння учнів знанням основ наук, 
прищеплення їм відповідних знань і 
навичок.  

Мета проблемного навчання більш 
широка: засвоєння не тільки результатів 
наукового пізнання, а й шляху, процесу 

отримання цих результатів, вона включає 
ще й формування пізнавальної діяльності 
учня, і розвиток його творчих здібностей. 
Тут акцент робиться на розвиток мислення.  

Види проблемного навчання.  
Проблемне навчання не може бути 

однаково ефективним у будь-яких умовах. 
Практика свідчить, що процес проблемного 
навчання породжує різні рівні як 
інтелектуальних труднощів учнів, так і їх 
пізнавальної активності та самостійності при 
засвоєнні нових знань, ніж при застосуванні 
колишніх знань у новій ситуації.  

Види проблемного навчання краще за 
все розрізняти за відповідними видами 
творчості. На цій підставі можна виділити 
три види проблемного навчання.  

Перший вид («наукова» творчість») – це 
теоретичне дослідження, тобто пошук і 
відкриття учням нового правила, закону, 
теореми. В основу цього виду проблемного 
навчання покладена постановка та рішення 
теоретичних навчальних проблем.  

Другий вид («практична творчість») – 
пошук практичного рішення, тобто пошук 
способу застосування відомого знання у 
новій ситуації, конструювання, винахід. В 
його основі – постановка та рішення 
практичних навчальних проблем.  

Третій вид («художня творчість») – це 
художнє відображення дійсності на основі 
творчої уяви, що включає в себе літературні 
твори, малювання, написання музичного 
твору, гру.  

Всі види проблемного навчання 
характеризуються наявністю репродукти-
вної, продуктивної і творчої діяльності учня, 
наявність пошуку та розв’язання проблеми. 
Вони можуть здійснюватися при різних 
формах організації педагогічного процесу. 
Однак перший вид найчастіше зустрічається 
на уроці, де спостерігається індивідуальне, 
групове та фронтальне рішення проблем. 
Другий – на лабораторних, практичних 
заняттях. Третій вид – на уроці і на 
позаурочних заняттях.  

Цілком зрозуміло, що кожен вид 
проблемного навчання як внутрішньо-
диференційована діяльність має складну 
структуру, що дає залежно від безлічі 
чинників різну результативність навчання.  
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Кожен з них може протікати з різним 
ступенем пізнавальної активності учня. 
Визначення цієї міри має важливе значення 
для управління процесом формування 
пізнавальної самостійності школярів.  

Кожен вид відповідає одному з 

наявність певного рівня пізнавальної 
самостійності учня.  

Виникнення проблемних ситуацій та 
пошукової діяльності учнів можливо не в 
будь-якій ситуації. Воно, як правило, 
можливо в таких видах навчально-
пізнавальної діяльності учнів, як: рішення 
готових нетипових завдань; складання 
завдань та їх виконання; логічний аналіз 
тексту; учнівське дослідження; твір і ін. 

Тому створення вчителем ланцюга 
проблемних ситуацій у різних видах творчої 
навчальної діяльності учнів та управління 
їхньою розумовою (пошуковою) діяльністю 
по засвоєнню нових знань шляхом 
самостійного (або колективного) вирішення 
навчальних проблем складає сутність 
проблемного навчання. Враховуючи ідею 
розвитку пізнавальної самостійності учнів, 
всі різновиди сучасного уроку на основі 
принципу проблемності діляться на 
проблемні та не проблемні.  

Правила створення проблемних 
ситуацій 

1. Щоб створити проблемну ситуацію, 
перед учнями слід поставити таке практичне 
або теоретичне завдання, виконання якого 
вимагає відкриття нових знань і оволодіння 
новими вміннями; тут може йти мова про 
загальну закономірність, загальному способі 
діяльності або загальних умовах реалізації 
діяльності.  

2. Завдання має відповідати 
інтелектуальним можливостям учня. Ступінь 
труднощів проблемного завдання залежить 
від рівня новизни матеріалу викладання та 
від ступеня його узагальнення.  

3. Проблемне завдання пропонується до 
пояснення засвоюваного матеріалу.  

4. Проблемними завданнями можуть 
бути: засвоєння, формулювання питання, 
практичні будівлі. Проблемне завдання 
може призвести до проблемної ситуації 
лише в разі врахування вищезазначених 

правил.  
5. Одна й та ж проблемна ситуація може 

бути викликана різними типами завдань.  
6. Дуже важку проблемну ситуацію 

вчитель формулює «шляхом визначення 
учневі причин невиконання запропоно-
ваного йому практичного завдання або 
неможливості пояснення ним тих чи інших 
фактів» [3, с.100]. 

Навчальна проблема – форма реалізації 
принципу проблемності у навчанні. 
Навчальна проблема – явище суб’єктивне й 
існує у свідомості учня в ідеальній формі. 
Завдання – явище об’єктивне, для учня вона 
існує з самого початку в матеріальній формі, 
і перетворюється завдання на суб’єктивне 
явище лише після його сприйняття і 
усвідомлення.  

Вирішення навчальної проблеми – 
результат подолання суперечностей 
навчального процесу взагалі й основного 
протиріччя пізнавальної проблеми зокрема, 
результат активного розумового процесу, 
при якому відкидаються невірні гіпотези й 
обираються правильні, обґрунтовані. 
Рішення учнями проблеми, вважає 
польський дидакт В. Оконь, має величезну 
перевагу перед простим завчанням готової 
інформації [2, с.98].  Перевага полягає в 
тому, що при вирішенні проблеми учень 
активно мислить. А це призводить не тільки 
до міцності та глибини знань, набутих 
самостійно, але і до найціннішого якості 
розуму – вміння орієнтуватися в будь-якій 
ситуації, і самостійно знаходити шляхи 
вирішення будь-якої проблеми.  

Ця робота, спрямована на розуміння 
учнями теми, проблематики твору (що 
розкриваються через систему образів, 
окремі елементи композиції), тобто на 
розуміння авторської концепції світобачен-
ня, допомагає вчителеві застосовувати 
аналітичні форми діяльності. 

Переважно використовуються форми 
евристичної бесіди (це бесіда за наперед 
визначеними питаннями) та вільної бесіди. В 
їхній основі –  проблемний і частково-
пошуковий методи, що сприяють самороз-
витку та самореалізації особистості. 

Така проблемна постановка питання 
дозволяє розгорнути діалог (організовувати 
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відкрите колективне обговорення), розмір-
ковуючи про наслідування й розвиток 
античних традицій у культурі різних епох і 
народів, про те, що античність була 
колискою європейської культури. 

Для постановки проблемної ситуації 
необхідні: проблеми, труднощі, супереч-
ності між старим і новим, відомим і 
невідомим, недостатність стандартних 
засобів діяльності; наявність пізнавальної 
потреби. Учень при цьому повинен знайти 
вихід з інтелектуально складної ситуації. Як 
правило, про проблемну ситуацію свідчать 
запитання: «Чому?», «Як?», «У чому 
причина?», «Який зв’язок між цими 
явищами?» та ін. 

Чому вчителю-словеснику важливо 
володіти технологією проблемного 
навчання? Використання технології 
проблемного навчання, по-перше, 
забезпечує ґрунтовні результати 
навчання, оскільки здійснюється через 
розумове утруднення. Вирішуючи 
проблему, учень «включає» активні 
мисленнєві процеси, в результаті чого  
здобуті знання стають частиною власного 
досвіду школяра, а значить, 
усвідомлюються і запам’ятовуються 
надовго. 

По-друге, проблемне навчання 
пробуджує в учнів бажання пізнавати, 
сприяє виникненню інтересу до того, що 
вивчається, без чого, погодьтесь, навчання 
перетворюється на муштру.  

По-третє,  використання технології 
проблемного навчання на уроках 
літератури сприяє формуванню в учнів 
умінь вирішувати життєві проблеми, 
знаходити вихід із нестандартної ситуації, 
оскільки, аналізуючи художній твір, учні 
долучаються до вирішення змодельованих 
у них життєвих колізій.  

Під час проблемного навчання вчитель 
не повідомляє знання в готовому вигляді, а 
ставить перед учнем завдання (проблему), 
зацікавлює його, викликає в нього бажання 
знайти спосіб її розв’язання. 

Основу проблемного навчання 
складають проблемні ситуації, визначення 
проблем і їх вирішення учнями.  

 

Типи проблемних ситуацій 
За характером інформації проблемні 

ситуації бувають :  
– текстовими (виникають під час 

осмислення учнями тексту художнього 
твору); 

– навколотекстовими (критична літера-
тура, ілюстрації до творів, екранізація, 
прототипи тощо). 
Створення проблемної ситуації – 

найвідповідальніший етап у проблемному 
навчанні. Уміння побачити проблемну 
ситуацію в художньому творі – це показник 
майстерності вчителя-філолога. Йому 
необхідно бути дуже уважним, щоб 
побачити суперечності в художньому  
тексті.  

Проблемна ситуація на біографічних 
уроках. Розгляд проблемних ситуацій, які 
виникають на основі суперечливих фактів із 
життя письменників, сприяють зацікавле-
ності учнів особистістю письменника.  

 Учитель, який пропонує учням 
розпочати знайомство з письменником не з 
традиційного повідомлення про його дату 
народження, а з розповіді про якісь 
суперечливі факти його життя, не лише 
активізує увагу своїх учнів, але й створює 
умови для активного особистісного 
сприйняття життєвого і творчого шляху 
митця.   

Проблемна ситуація на уроках з 
вивчення літературознавчого матеріалу. 
Проблемну ситуацію, коли учні відчувають 
недостатність знань для пояснення якогось 
явища, доцільно використовувати на 
уроках з вивчення нового літературо-
знавчого матеріалу.  

Вчителю варто дати можливість учням 
висловити свої припущення щодо різного 
художнього втілення однієї теми, що 
дозволить підготувати школярів до 
сприйняття нового матеріалу (наприклад, 
теорія модернізму). 

Основні етапи процесу засвоєння знань 
проблемним шляхом 

Ми розглянули з вами, як створюється 
проблемна ситуація та формулюється 
проблемне питання. Проте для вчителя 
важливо не лише сформулювати проблему 
для учнів, але й  організувати її вирішення.  
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Види діяльності учнів: 
– підбір матеріалу з тексту (цитати, тези); 
– перекази з елементами аналізу; 
– аналіз епізода, сцени, всього твору за 

питаннями, поставленими вчителем; 
– аналіз образу героя; 
– порівняльний аналіз героїв, епізодів, 

пейзажів, стильових особливостей 
твору; 

– складання плану до розгорнутої 
відповіді, розповіді, твору; 

– конспективний виклад результатів 
аналізу творів різних жанрів; 

– виступ на диспуті; 
– написання самостійного твору з 

проблематики художнього тексту; 
– самостійний аналіз частини, епізода чи 

цілого твору, що не вивчався за 
програмою; 

– зіставлення в тематичному, проблем-
ному, теоретико-літературному плані 
двох чи кількох творів; 

– зіставлення, аналіз двох чи кількох 
точок зору на твір в цілому, образ з 
обґрунтуванням своєї думки; 

– зіставлення літературного твору з його 
екранізацією (чи спектаклем); 

– самостійна оцінка спектаклю, різної 
інтерпретації акторів героя; 

– оцінка переглянутого кінофільму,  
живопису; 

– краєзнавчі дослідження [4, с. 80]. 
Результати цих видів діяльності можуть 

бути оформлені в доповіді, творі, рефераті, 
статті для газети, проекті. 

Рекомендуємо вчителям зарубіжної 
літератури пошуково-дослідницькі завдання 
на уроках: 
• дослідження спостереження з елемента-

ми зіставлення й обґрунтування; 
• дослідження моделювання; 
• дослідження пошук; 
• лінгвістичний експеримент; 
• демонстраційний експеримент; 
• навчальні міні-диспути.  

Пропонуємо проблемно-ситуативні 
завдання на уроках зарубіжної літератури. 
1. Дослідження світогляду автора. 
2. Озвучування неправильного тверджен-

ня. 
3. Просте проблемне запитання, спрямо-

ване на активізацію мислення та 
емоційно-ціннісну сферу пізнання на 
основі знання тексту. 

4. Проблемне запитання на основі 
власного досвіду учнів. 

5. Письмове проблемне завдання. 
6. Створення проблемної ситуації за 

допомогою епіграфу до уроку.   
7. Твір, тема якого сформульована як 

проблема. 
8. Завдання, що передбачає смислову й 

емоційну паралель для компаративного 
аналізу твору. 

9. Формулювання проблемної теми уроку.  
10. Проблемна ситуація, створена за 

допомогою наочного зображення [3, 
с.117]. 
Доцільно використовувати компоненти 

проблемного навчання саме на етапі 
мотивації навчального заняття, коли в учнів 
формується пізнавальний інтерес та чітке 
усвідомлення того, що очікувати від уроку: 
• «Здивуй!» (подача цікавого факту, події, 

неоднозначного епіграфа);  
• «Фантастична добавка» (перенесення 

реального або літературного героя в 
часі);  

• «Кросворд» (розгадати, заповнити, 
визначити ключове слово або створити 
самому);  

• «Картинна галерея» (на основі кількох 
картин або однотипних зображень 
знайти і визначити спільну ознаку);  

• «Асоціації» (опрацювання нових слів у 
творі за допомогою асоціацій); 

• «Інтелектуальна розминка» (два-три 
складних запитання для з’ясування 
нових понять), 

• «Так-ні» (універсальна вправа, яка 
навчає систематизувати уже відому 
інформацію, зв’язувати воєдино окремі 
поняття, уважно слухати й аналізувати 
питання); 

• «Вірю-не-вірю» (учні погоджуються або 
заперечують запропоноване тверджен-
ня);  

• «Знайди помилку» (учитель навмисне 
припускається помилки, яку необхідно 
виявити);  
«Бліц-опитування  ланцюжком» (кожен 
учень  ставить  питання  сусіду  по  парті,  
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даючи кілька секунд на відповідь). 
Звертаємо увагу на основні показники 

результативності впровадження компо-
нентів проблемного навчання – це: 
• самостійне перенесення знань і умінь у 

нову ситуацію; 
• бачення нових проблем у знайомих, 

стандартних умовах; 
• уміння бачити альтернативу рішення; 
• уміння створювати оригінальний спосіб 

розв’язання проблеми [5, с.17]. 
Отже, вчитель, який активно застосовує 

технологію проблемного навчання, 
цілеспрямовано розвиває проблемну 
активність учнів. А це, як відомо, одна із 
центральних проблем педагогіки. І не 
випадково, оскільки сам процес людського 
пізнання носить активний, творчий 
характер, а здібності людські, в тому числі і 
пізнавальні, розвиваються лише в активній 
самостійній діяльності. Тож, створюймо 
необхідні умови для того, аби наші учні 
постійно відчували, що вони вчаться, а не 
лише, що їх навчають.   
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РОЛЬ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ  

ВИХОВАННІ УЧНІВ 

М. ЛАЗУТКІНА 

Наша Україна – молода держава, яка 
потребує на шляху радикальних 
політичних, соціальних та економічних 
перетворень, обравши шлях переходу від 
тоталітарних ідеологій до свободи й 
демократії, національного відродження, 
цивілізованої, соціально зорієнтованої 
економіки, побудови нового 
громадянського суспільства. 

Ось чому національне виховання 

виховному процесі школи. Відомо, що 
патріотизм починається з любові до своєї 

оселі, із колискової, яку співала мати, із 
рідної мови та пісні. Саме ці фактори 
формують поняття «малої батьківщини». 
Пізніше приходить усвідомлення себе 
сином чи донькою великої Батьківщини – 
України, гордість за її славне минуле й 
розуміння того, що треба працювати для її 
майбутнього. Г. Сковорода писав: «Кожен 
повинен пізнати свій народ і у народі 
пізнати себе. Якщо ти українець, будь ним. 
Усе добре на своєму місці і у своїй 
мірі» [5] . 
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Державна національна програма 
«Освіта» (Україна ХХІ століття) так визначила 
головну мету виховання: «Набуття молодим 

ня духовних надбань українського народу, 
формування в молоді, незважаючи на 
національну належність, особистісних рис 
громадян Української держави» [5].  

Згідно із положеннями Закону України 
«Про освіту», Національної стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року [12], «Основних орієнтирів 
виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів» [11], Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей 
і молоді [8], виняткового значення набуває 
національно-патріотичне виховання. Воно  
має забезпечити різнобічний розвиток, 
соціальну активність і цілісність особистості, 
здатної до самостійного мислення, 
суспільної діяльності, успадкування 
духовних надбань українського народу, 
патріота, формування національної 
свідомості й людської гідності, любові до 
рідної землі, родини, свого народу, бажання 
працювати задля розвитку держави, 
готовності її захищати. 

Система національного виховання 
ґрунтується на таких фундаментальних 
принципах: народність, гуманізація, 
демократизація, безперервність, етнізація, 
диференціація та індивідуалізація виховного 
процесу; систематичність і творча ініціатива 
учнівської молоді, поєднання педагогічного 
керівництва з ініціативою й самодіяльністю 
учнів; зв’язок виховання з життям, 
трудовою діяльністю народу й 
продуктивною працею. 

Сутність основи національного вихован-
ня відзначається ідеями національного 
світогляду, філософії, ідеології, засадами 
родинного виховання, народної педагогіки, 
наукової педагогічної думки, що увібрали в 
себе надбання національної виховної 
мудрості. 

Національне виховання – це створена 
протягом віків самим народом світоглядно-
філософська система переконань, ідей, 
ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних 
формувати свідомість і вартість орієнтації 
молоді, передавати їй соціальний досвід, 

надбання попередніх поколінь. 
Основи національного виховання 

закладено вітчизняними філософами та 
громадськими діячами: Г. Сковородою, 
М. Драгомановим, М. Грушевським. Спосо-
би реалізації принципів національного 
виховання в практичній діяльності педагогів 
розглянуто в дослідженнях І. Беха, 
Л. Кацинської, М. Красовицького, А. Розен-
берга й інших. Проблеми формування 
національних і загально людських цінностей 
в учнівської та студентської молоді в процесі 
освіти досліджують О. Вишневський, 
О. Гречаник, В. Іванчук, О. Попова, Л. Рибал-
ко, М. Таланчук, А. Троцко та інші. Питання 
вивчення, узагальнення й використання 
досвіду організації національного виховання 
розробляють Л. Кацинська, О. Киричук, 
М. Красовицький, О. Кузьменко, Т. Рабче-
нюк. 

На сучасному етапі розвитку 
педагогічної науки окремі аспекти 
виховання учнів загальноосвітніх шкіл на 
національних культурних традиціях україн-
ського народу розглядались у дослідженнях  

В. Кузя, Ю. Руденко, М. Стельмаховича, 

ко.   Видатні   вчені   та   педагоги   минулого  
О. Духнович, Г. Ващенко, С. Русова, К. Ушин-
ський, Я. Чепіга, А. Макаренко, В. Сухомлин-
ський та інші у своїх працях приділяли 
велику увагу вихованню любові до своєї 
землі, рідної мови, поваги до історичного 
минулого, формуванню національної 
самосвідомості [2, с. 63]. 

Визначний український педагог С. Русова 
високо цінувала патріотизм  як моральну 
силу особистості. За її словами, природне 
національне оточення є невичерпним 
джерелом патріотичного гартування 
шкільної молоді. «Любов до рідної країни, – 
наголошувала вона, – се перший найкращий 
крок до широкої людської гуманності, 
пошани до людей, се вияв самоповаги, 
бажання собі й другим волі та  
незалежності» [ цит. за: 17, с.46]. 

У праці «Нова школа» С. Русова ставить 
головну вимогу до національної школи – 
викладання рідною мовою: «Рідна мова у 
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інтимний     провідник     думок,     почувань, 
вражень» [13, с.294]. 

Рідна мова, на думку С. Русової, є не 
лише засобом вираження національного, а 
й індивідуального в людині. Подібне 
обстоював і видатний український педагог і 
педолог Я. Чепіга. У статтях «Національність 
і національна школа» (1910), «Національне 
виховання» (1913) він обґрунтував думку 
про те, що рідна мова є важливою умовою 
розвитку дитини, що  освіта має бути 
глибоко національною, а розвиток дитини 
має  поєднуватися з розвитком нації [16, 
с.24]. На таких позиціях стояв й інший 
визначний громадсько-культурний діяч 
Б. Грінченко. Актуальною є його думка в 
одній із статей «Якої нам треба школи?». 
Педагог називає злочином те, що чужа 
мова витісняє, заступає рідну: «З 
чужомовної науки дитина дуже часто стає 
якоюсь недотепною, важкою на 
думку» [цит. за: 2, с.118].  

Ідеї демократизму, народності, 
гуманізму, започатковані видатними 
світочами педагогіки С. Русовою, Б. Грін-
ченком, Я.Чепігою, надають навчанню та 
вихованню національного змісту у 
формуванні якісно нової особистості як 
учителя-вихователя, так і учня сьогодніш-
ньої доби. Неможливо заперечити 
актуальність сказаного С. Русовою: «Життя 
не жде: воно нас кличе до роботи, і доля, 
щастя нашого народу залежить від того, як 
ми переведемо в життя дороге, велике 
гасло: вільна національна школа для 
виховання вільної, свідомої, дужої 
нації» [13, с.206]. 

Звісно, українській літературі в 
національному вихованні відведена особ-
лива роль. Формування громадянина – 
патріота України, підготовленого до життя, 
із високою національною свідомістю, 
виховання підростаючого покоління, яке 
здатне побудувати громадянське 
суспільство, в основу якого були б 
закладені та постійно втілювалися 
демократія, толерантність та повага до 
прав людини, набуває сьогодні особливого 
значення. Феномен національного складний 
і багатогранний, тому потрібен системний і 
комплексний підхід у формуванні 

національної свідомості школярів. У цьому 
процесі уроки української літератури 
стають основою національної вихованості 
учнів, їхнього громадського змужніння, 
високої моральності та працелюбства, 
естетичної насолоди.  

У красному письменстві (народній казці, 
пісні, поезії, драмі,романі чи повісті автора) 
живуть реальні українці. Поринаючи у світ, 
сформований героями, ідучи їхніми 
тернистими шляхами, відчуваєш усю 
складність життєвих колізій і вчишся, як 
треба і як не треба чинити, щоб завжди 
залишитися людиною серед людей [7, с.3]. 

Українська література є найуніверсаль-
нішою формою мистецтва, що поєднує в 
собі настрій, мрію, передчуття й 
переживання, досвід, уявлення, образи 
існуючого поза людиною світу, процес 
внутрішнього самовираження любові чи 
ненависті. А тому найповніше виражає 
буття та свідомість, долі й характери людей 
та нації, пізнання та самопізнання, творення 
світу й самотворення особистості є 
могутньою енергією духу, спроможного 
виховувати нові покоління. Як писав 
Т. Шевченко, художнє слово – це голос 
народу, свідомість  нації, дух Прометея. 

Національне виховання шляхом 
пізнання минулого потребує цілісного та 
об’єктивного підходу. Завдання педагога 
полягає в доборі таких форм і методів його 
розкриття, які б допомогли молоді 
усвідомити, що історія її рідного народу 
неодмінно є й історією іншого народу, тому 
правда про неї неможе бути різною, адже 
істина завжди єдина. Тільки в руслі такого 
підходу уможливлюється становлення 
характеру, у якому національна гідність 
тісно пов’язана з повагою до інших народів 
і націй. Тож на основі поєднання 
національної пам’яті та усвідомлення 
сучасних надбань культури формується 
національна гідність, духовно розкріпа-
чується людина. Тому особливо 
актуальними видаються слова М. Грушев-
ського про те, що часи романтичної 
ідеалізації старовини минули і тепер свої 
ідеали ми маємо шукати не в минулому, а в 
майбутньому [4, с. 25]. 
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Вивчаючи українську літературу в 5-8 
класах, учитель акумулює свою увагу на 
наступності поколінь, пояснює учням, що 
справжні герої були не лише в минулому, а  
є й серед нас. І про це свідчать події 
Революції Гідності та воєнні дії на Сході 
нашої держави. Крім текстуального 
вивчення творів усної народної творчості та 
творів українських письменників, на уроках 
української літератури варто використо-
вувати сучасні засоби навчання, які 
допоможуть унаочнити літературно-
історичний матеріал через демонстрацію 
архітектурних пам’яток, що є найкращим 
свідченням обдарованості наших предків. У 
ході вивчення української літератури 
потрібно використовувати нові види 
роботи, наприклад, очні та заочні екскурсії. 
Так, вивчаючи в 5 класі поезію П.Тичини «Не 
бував ти у наших краях…», учитель може 
сам створити або  запропонувати учням 
завдання створити презентацію про 
наймальовничіші куточки природи рідного 
краю. Це покращить сприйняття твору, 
сприятиме вихованню любові до рідної 
землі. 

Багатий матеріал для формування 
національного виховання на уроках 
української літератури  містять літописні 
джерела. Проблема національної свідомості 
народу в них є однією з найактуальніших. 
Вона природно випливає зі змісту творів, 
підтверджується окремими фактами, 
думками. Олександр Потебня вважав рівень 
розвитку національної свідомості критерієм 
моральності людини. Основними виразни-
ками національної свідомості були самі 
літописці, які активно цікавилися історичним 
минулим України, фіксували його, 
переказували історичні легенди, які 
передавалися з вуст в уста, висували свої 
версії давніх подій. Вони, як патріоти, 
культурні й політичні діячі, прагнули 
виразити особливості станової, а через неї й 
національної свідомості в доборі й 
висвітленні поданого ними матеріалу. 

У 9-11 класах учні засвоюють системний 
курс літератури за хронологічним і 
мистецько-стильовим принципами. Вивчати 
творчість І. Котляревського, Т. Шевченка, 
М. Коцюбинського, сучасних українських 

письменників слід у міжнаціональному та 

товувати активні методи навчання через 
застосування особистісно орієнтованого 
підходу, проблемно-пошукових завдань, 
проектних технологій, компаративного 
аналізу. Разом із тим учителю необхідно 
встановлювати міжпредметні зв’язки із 
зарубіжною літературою, іноземними 
мовами, історією України, Всесвітньою 
історією, географією, приділяти увагу 
мистецькому контексту (живопис, 
архітектура, скульптура, музика). 

«Повість минулих літ» – найяскравіша 
пам’ятка давньоруського літописання. 
Варто звернути увагу учнів передовсім на 
заголовок: «Се повісті минулих літ, звідки 
почалась Руська земля, хто в Києві перший 
став князювати й звідки Руська земля  стала 
буть». Уже в ньому прочитується 
патріотичний намір автора, який працював 
не лише на свій час, а й на майбутнє, 
закликаючи потомків примножувати добру 
славу рідної землі. 

Аналіз літопису  вчитель має провести  
так, щоб у школярів збагатилася історична 
пам’ять, виникло бажання знати минуле 
своєї землі, з’явилося почуття гордості за 
культуру та літературу наших пращурів. 
Автор прославляє мудрих князів, 
возвеличує просвітницьку діяльність 
Ярослава Мудрого й розумне рішення 

во, показує Київську Русь як одну з 
найрозвиненіших європейських країн. То 
хіба ж не можна  пишатися нам, українцям 
XXI століття, такою історією? Адже в ній – 
наші генетичні корені. На матеріалі літопису 
доречно буде провести дискусію, зіставити 
той час і ті проблеми з сучасними, як у 
розбудові держави, так і в з’ясуванні причин 
нашого відставання від інших демократич-
них європейських держав. На таких уроках 
варто використати історичні тексти і твори 
фольклорних жанрів (думи, козацькі пісні, 
легенди, перекази), які утверджують думку 
про значущість, європейськість української 
нації й формують національну свідомість 
учнів. 

Роль уроків української літератури у 
формуванні    національної    самосвідомості  
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учнів особлива, бо слово, одягнене в 
яскраву художньо – естетичну форму, є 
потужним носієм духовної енергії народу, 
має властивість випромінювати цю енергію, 
заряджаючи нею читача. 

На щастя, високохудожніх, націона-
льних за змістом творів у шкільній програмі 
вистачає. Наприклад, «Слово о полку 
Ігоревім». Вивчаючи поему, намагаюся 
розкрити глибокий патріотизм наших 
предків, які в жорстоких боях відстоювали 
свою незалежність, викликати в учнів 
почуття національної гордості за славні діла 
наших пращурів. 

Із Сумщиною пов’язане життя й 
творчість Т. Шевченка. Ми щиро захоплює-
мося образом Кобзаря, його громадянсь-
кою принциповiстю й моральною 
чистотою, почуттям соцiальної 
нацiональної справедливостi, вiдданiстю 
правдi й свободi. Поет звеличує 
національно-визвольний рух, прагнення 
народу до незалежності в поемі 
«Гайдамаки». У посланні «І мертвим, і 
живим, і ненарожденим землякам моїм в 
Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє» 
закликає українців задуматися над долею 
Батьківщини та й визначитися, хто ми, чого 
варті, чиїх батьків діти. Великий Кобзар 
намагався розбудити національну 
свідомість свого народу, відновити його 
історичну пам’ять, пробудити власну 
гідність. Його педагогічна спадщина 
адресована народу. У ній роздуми про те, 
як просвітити український народ, як 
допомогти йому вибрати кращу долю, як 
виховати Людину в людині.  

Значну роль  у національному вихованні 
відіграє творчість Л. Костенко – нашої  
сучасниці. В. Стус так писав про неї: «Вона 
не уявляє себе поза інтересами народу, її 
слово падає «зерням в рідній борозні». По - 
справжньому державне мислення, 
формування національної свідомості 
виявляють у романі у віршах Л. Костенко 
«Маруся Чурай». Соціальна активність 
героїв не однакова, але кожен із них бере 
участь у державотворенні. Згадаймо: козак 
Іван Іскра, захищаючи на суді Марусю 
Чурай, одним із аргументів висуває те, що її 
пісні потрібні саме для висоти духовного 

життя народу: 
Ця дівчина не просто так, Маруся. 
Це – голос наш. Це – пісня. Це – душа 
[цит. за: 1, с. 35] . 
Узагальнюючи тему, школярі доходять 

висновку, що творчість Л. Костенко, 
увібравши в себе національні ідеали й 
кращі риси живої народної мови, ідейною 
вагомістю, образною довершеністю 
ставить українську літературу на рівень 
кращих зразків європейської художньої 
творчості. Національні проблеми, які 
досягли в її творчості  вищого ступеня 
узагальнення, проникають у свідомість 
читача, викликають активне співпере-
живання. Саме тому в наш час, коли 
закладаються підвалини майбутнього 
духовного вівтаря, ім’я якому Україна, 
твори цієї талановитої поетеси повинні 
глибоко вивчатись і широко популяри-
зуватись. 

В. Стус – люблячий син України, борець і 
мученик. Митець осуджував психологію 
українців, які не можуть 
самоорганізуватися, осмислити свою 
значущість, згуртувати національні сили й 
дати відсіч агресорам, що захопили не 
тільки землю, а й полонили душі багатьох 
українців (поезія «За літописом 
Самовидця») [3, с.21]. 

Тема національної зради, думка про те, 
що стати перевертнем – то страшне зло й 
гріх, об’єднує романи І. Нечуя – Левицького 
«Князь Єремія Вишневецький» і «Гетьман 
Іван Виговський». Письменник наголошує 
на тому, що стати перевертнем, «одступити 
од своєї віри й мови» та ще й бути катом 
власного народу –  то найстрашніше зло. І 
кара за нього спадає страшна. Численні 
історичні постаті населяють сторінки цих 
романів, збагачують читача маловідомою, 
свідомо замовчуваною інформацією.  

Гострі питання поставлені в романі 
«Чорна рада» П. Куліша. Найголовніше – 
неспроможність жити сім’єю вільною, 
новою, невміння навести лад у своїй хаті. 
Не приведи, Господи, до саморуйнування 
України її ж знедоленим людом, їїж 
самозасліпленими проводирями. Розкри-
ваючи   діалогічні   відносини     художнього  

_________________________________________________________________________________________
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тексту з історичною епохою, минулою й 
сучасною, ми виховуємо справжнього 
громадянина – українця, формуємо активну 
суспільну позицію молоді. Шкода, що до 
чинних програм з української літератури не 
ввели новел Леся Мартовича. Виховний 
потенціал його кумедних творів 
(«Смертельна справа», «Іван Рило», «Квіт за 
п’ятку») у наш час, коли молодь не 
приходить на вибори, неусвідомлено 
віддаючи своє майбутнє  в руки старшого 
покоління, є неоціненним.  Ось  матеріал 
для сучасних школярів, де автор спонукає 
читача замислитись,що буде з українцями, 
чи збережуть вони свій національний дух, 
чи займуть гідне місце у світі. 
В. Сухомлинський підкреслював, що 
справжнє народження громадянина 
відбувається тоді, коли дитина відчуває 
себе часткою народу і в ній, як сонячний 
промінь в краплі води, відображається 
багатовікова історія цього народу, його 
велич і слава [14, с.228]. 

Велике значення у процесі для 
формування громадянина-патріота мають  
уроки літератури рідного краю. Особливо 
плідними вони є тоді, коли проходять у  
співпраці із бібліотеками та музеями 
нашого міста. Різноманітні екскурсії, 
музейні та бібліотечні уроки, зустрічі із 
письменниками рідного краю – Г. Майо-
ровою, В. Плющик, Л. Мазур – допоможуть 
учителю виховати почуття гордості за 
рідний край, що плекає такі таланти.  

Великий вплив на формування 
національного виховання старшокласників 
мають і курси за вибором та факультативи, 
які спрямовані на формування ціннісних 
орієнтацій, естетичних ідеалів учнів: «Сонет 
в історії української та світової літератур», 
«Історія давнього українського письменст-
ва», «Історія українського письменства», 
«Доба козаччини в українській літературі». 

Особливу увагу слід звертати на зв’язки 
української та зарубіжної літератур. Твори 
зарубіжних письменників вивчаються в 
українських перекладах. Це дає змогу 
зосередити увагу учнів на майстерності 
художніх перекладів, яскравих барвах 
української мови, а отже, допоможе у 
вихованні любові до рідної мови та 

літератури, викличе прагнення до 
збереження національних традицій та 
цінностей. 

Іноді дивуєшся, як щедро наділяє 
природа окремих людей своїми дарами. 
Рясно впала  Божа благодать  не тільки на 
українську прозу, але й на поезію. 

Багатий матеріал для виховання 
національних почуттів, гордості за великий 
внесок, зроблений українською літерату-
рою у світову художню скарбницю, дає 
творчість літературно – мистецького 
угрупування неокласиків (10 клас). Лідер 
цього угрупування  Микола Зеров та його 
члени –  Освальд Бургардт, М. Рильський, 
П. Филипович, М. Драй-Хмара орієнту-
валися на вершинні досягнення світової 
літератури, по-новаторськи використо-
вували  поезії видатних митців античності. 
На що спрямована думка  М. Рильського  у 
творі «Слово про рідну матір»? Що єднає цю 
поему з визначною пам’яткою  Київської 
Русі «Словом о полку Ігоревім». Митець 
прагне підняти дух народу, щоб сказати: 
«Ми були , є і будемо!». 

Ким у сфері рідної літератури можуть 
пишатися юні українці? Передусім тими 
представниками творчої інтелігенції, яких 
не могли зламати  ні вилучення з 
літературного процесу, ні тюрми, ні 
заслання [9, с. 50].  

На прикладі творчості неокласиків я 
намагаюся пробудити в учнів історичну 
пам’ять, національну гордість за те, що 
Україна таки вистояла в усі тяжкі часи й 
відновлює свою державність. 

Трагічним оптимізмом пройнята поезія 
П. Тичини, присвячена пам’яті юнаків, які 
загинули під Крутами. Поет тяжко сумував 
за цим знищеним поколінням молодої 
української інтелігенції, у якому вбачав 
надію нації, і назавжди увічнив образи юних 
патріотів у вірші «Пам’яті тридцяти». Ідея 
національного єднання, невмирущості 
українського    народу   –   вершина     поеми   
П. Тичини «Золотий гомін». 

Важливо, щоб робота над змістом цих 
творів проводилася у вигляді діалогу між 
учителем і учнями, щоб учні зачитували 
рядки із поезій, які, на їхню думку, несуть 
найвище   ідейне   навантаження.   Школярі  
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аргументують свої твердження, розкри-
вають асоціації, які викликані назвою твору, 
доводять, чи перегукується поема 
«Золотий гомін» із «Молитвою за Україну», 
створеною видатними діячами української 
культури  – О. Кониським і М. Лисенком. 

Жагучі й емоційні рядки про палку 
любов до України ми знаходимо у творчості 
О. Олеся («О слово рідне! Орле скутий!), 
В. Сосюри ( « Любіть Україну»), а поезія Лесі 
Українки «Contra spem spero!» прийде на 
допомогу, коли буде розбите серце й 
знесилено опустяться руки. У цій поезії 
живе українське слово й українська душа. 

Сьогоднішня перемога Революції 
Гідності, прийняття пакету Законів щодо 
декомунізації суспільного життя сформу-
вали умови для відновлення історичної 
правди про Другу світову війну, давню й 
Новітню історію нашої країни, надали 
можливість віддати шану усім борцям за 
свободу України. 

У сучасних суспільно-політичних 
умовах, коли Україна ціною життя Героїв 
Небесної Сотні, зусиллями українських 
військових, добровольців, волонтерів 
відстоює свободу й територіальну 
цілісність, пріоритетного значення набуває 
національне виховання дітей, учнівської та 
студентської молоді, формування самосві-
домості та високих моральних якостей 
громадянина України [10, с.21]. 

На уроках  української літератури зі 
старшокласниками слід використовувати 
такі форми роботи: «круглі столи», години 
спілкування, диспути, КВК, конференції, 
вікторини, конкурси, випуск бюлетенів, 
газет, проведення фестивалів, турнірів. 
Варто організувати пошукову роботу: 
записувати спогади про минуле, вивчати 
історичні місця, знайомитися з подіями, 
пов’язаними з бойовими діями в роки 
Другої світової війни, збираючи цікавий 
матеріал про героїв АТО. Можна 
проаналізувати зібрані нові вірші молодої 
вінницької поетеси про солдат АТО, які 
неодноразово побували і на передовій, і у 
військових госпіталях. Серед них такі, як 
«Друже!», «Привіт!», «Пісня Донбаської 
чайки», «Звідси до війни», сповнені віри, 
надії та щирого юнацького патріотизму [15, 
с.126].  

В усі часи, в усіх державах суспільство 
ставило перед собою завдання – виховати 
громадянина, патріота своєї країни. Саме 
школа покликана формувати національну 
свідомість. Тому завдання педагогів – 
виховати своїх учнів свідомими 
громадянами, які б любили Україну, були 
готові захистити її, дбали про розквіт нашої 
культури, цінували звичаї та традиції своїх 
батьків і українського народу. Від успішного 
розв’язання цих завдань залежить 
майбутнє нашої країни.  
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АВТОРСЬКА МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ЛЯЛЬКИ-ЗЕРНОВУШКИ 

К. ЧОРНОШВЕЦЬ 

Етнокультурне виховання є одним із 
основних напрямів діяльності держави, і 
набуває важливого значення в контексті 
становлення суспільства, процесів глобалі-
зації, визначення Україною курсу на 
європейську інтеграцію.  Проте наслідком 
глобалізації є  переймання чужих духовних 
цінностей. І в такі моменти важливо не лише 
пізнати найкращі взірці західної культурної 
спадщини, а й ствердити унікальність своєї 
культури, спираючись на національні 
традиції та цінності. Це спонукає 
педагогічний загал до пошуку ефективних 
технологій виховання особистості у 

тального відпрацювання шляхів його 
 

В умовах становлення української 
держави одним з найважливіших завдань є 
створення національної системи освіти, яка 
сприятиме розвитку компетентностей 
особистості на основі культури та мистецтва 
українського народу, народних традицій, 
залученню молодого покоління до надбань 
духовної культури [1]. Тому етнокультурне 
виховання дітей засобами декоративно-
ужиткового мистецтва є актуальною 
проблемою педагогічної теорії та практики. 

Основним напрямом етнокультурного 
виховання дітей засобами декоративно-
ужиткового мистецтва, на нашу думку, є 
формування етнокультурних знань, 
практично-художніх умінь і гуманістичних 
ціннісних орієнтацій. Вони здійснюються 
через такі види діяльності з 

творча передба-
чає засвоєння особливостей народного 
мистецтва своєї країни та регіону зокрема, 
технології виготовлення виробів 
декоративно-ужиткового мистецтва та 
народних звичаїв, традицій; пізнавальна в 
галузі традиційної регіональної культури; 
ціннісно-орієнтаційна спрямована на 
засвоєння цінностей традиційної культури 
та формування етнокультурних поглядів, 
оцінок під час безпосередньої участі 
особистості у різних формах навчально-
виховного процесу; комунікативна 
заснована на емоційному спілкуванні під час 
навчально-виховного процесу; 
розважальна, яка базується на спілкуванні 
за етнокультурними інтересами [6, с. 63].  

Саме на технології виготовлення виробів 
декоративно-ужиткового мистецтва та 
народні звичаї хотілось би звернути увагу. 
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Декоративно-ужиткове мистецтво має 
значний потенціал щодо формування 
етнічних цінностей у підростаючого 
покоління. Формування інтересу до 
народів, які мешкають на території рідного 
краю, його традицій, звичаїв сприяє 
вихованню свідомого юного громадянина, 
який шанобливо ставиться до духовних і 
матеріальних надбань свого народу. 
Національна культура, національна 
символіка та народне мистецтво, яке 
належить до багато етнічної загально-
людської культури, є органічними 
складовими цілісної системи української 
етнопедагогіки [4, с.17-18]. Саме етнічний 
момент, що присутній у художніх ремеслах 
і промислах (гончарстві, художній обробці 
металу та дерева, художній вишивці, 
бісерному рукоділлі, плетінні гачком і 
спицями, народній ляльці тощо), допомагає 
вирізнити такі риси своєрідності народного 
мистецтва, завдяки яким новим поколінням 
передаються у спадок традиції, практичний 
досвід виконання виробів. Виготовлення 
ляльок є найцікавішим і найбільш 
ефективним видом роботи. Власноруч 
виготовлена лялька для дітей старшого 
дошкільного віку стає цінним надбанням, 
справжнім оберегом. 

Лялька нерозривно пов’язана з 
людиною, зі способом її життя, міфологією 
та віруваннями. На нашу думку, ляльку 
можна розглядати навіть як  еволюцію 
відносин людини з навколишнім світом. Це 
справді мистецьке явище нерозривно 
пов’язане з українською культурою. 
Відзначаючи великий емоційний потенціал 
ляльки, провідні науковці В. Абраменова, 
О. Вовчик-Блакитна, В. Мухіна, О. Смірнова 
зазначають, що лялька є потужним засобом 
впливу на психічний розвиток дитини. Вони 
виокремлюють три типи сучасних 
традиційних народних ляльок. Серед них: 
автентичні традиційні вузлові ляльки, 
сконструйовані за образно-пластичними 
формами певної місцевості, та авторські 
традиційні ляльки [4, с.48]. Традиційна 

українська лялька несе в собі простоту 
форм, що водночас характеризує її як 
витончений виріб, а традиції створення 
ляльок вказують на зв’язок із сімейними 
традиціями й обрядовістю. 

Авторські ляльки розрізняються за 
жанрами (реалістична, фантазійна лялька, 
етнічна), техніками виконання (пластик, 
фарфор, текстиль) і за призначенням 
(колекційні, інтер’єрні). У своїй авторській 
методиці створення льльки-зерновушки 
нами запропоновано використання різних 
видів  текстилю  та різних видів зерна. 
Завдяки чому діти можуть вільно проявляти 
свій творчий потенціал, обираючи і 
текстильну основу, і внутрішнє наповнення. 

Робота над створенням ляльки дає 
можливість експериментувати, відпрацьо-
вувати власні прийоми роботи з тими чи 
іншими матеріалами, ґрунтуючись на 
особистому досвіді. Це розширює межі 
творчості, формує такі важливі якості 
творчої майстерності як винахідливість, 
неповторність, фантазія. Робота над 
лялькою дозволяє розвивати просторове 
мислення, творче самовираження, 
здатність аналізувати композиційне 
рішення форми. Отже, процесс роботи 
включає в себе як певні знання  (спеціальні 
та загальні), так і творчу інтуїцію, новизну. 
Творча робота з виготовлення ляльки 
передбачає послідовне ускладнення 
завдань, спрямованих на розвиток у дітей 
навичок маленького скульптора, 
живописця, дизайнера одягу та інших умінь 
творчої особистості. На перших заняттях 
дошкільники знайомляться з історією 
виникнення та еволюцією ляльки, вивчають 
традиційну народну ляльку й сучасне 
мистецтво авторської ляльки, а згодом 
переходять до самостійного творення 
ляльки-зерновушки. 

Вашій увазі пропонуємо фрагмент 
заняття з виготовлення такої ляльки. 

Необхідний матеріал: зразок керівника 
гуртка, ноутбук, різні зразки тканин, нитки,  
голки, ножиці, картон. 

Хід заняття 
1. Вступна частина. Привітання.   
Доброго  ранку,  сонечко  любе.  
Доброго  ранку,  небо  безкрає.  
Доброго  ранку,  вам  дітлахи. 
Гурток  «Умілі  рученята»  вітає вас! 
 

 

_________________________________________________________________________________________
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2. Вірш   (авторський) 
Діти  люблять  іграшки. Ними  бавляться  
вони. 
У сучасних  діточок  багато  різних  іграшок.  
А  колись у  сиву  давнину іграшок багато  
не  було. Були  коники  різьблені,  глиняні  
баранці із  тканини  ляльки.   
Їх  виготовляли  мами,  бабці,  народні  
майстрині,  умільці, вкладаючи в  них  свою 
любов  і  душевні  сили. 

3. Розповідь  керівника  гуртка  про  
історію  виникнення  ляльки-зерновушки. 

Лялька-зерновушка, круп’яночка-народ-
на іграшка, лялька символ, родинний 
оберіг. Здавен у кожній родині вона була 
символом благополуччя та достатку, 
виконувала роль оберегу, а також нею 
бавилися  діти. Ляльку виготовляли  у 
вигляді дівчинки або хлопчика – багатія з 
тканини та наповнювали зерном (крупою-
пшеницею, гречихою, пшоном, вівсом, 
квасолею, рисом або одразу всіма видами  
зерна). Лялька-зерновушка  мала кілька  
імен: крупеничка, горошинка, гречишниця.  
В залежності від того, в якому краї якому 
зерну надавали більше переваги. Зерно  
мало певне значення: пшениця – символ 
багатства, овес – сила, гречка – здоров’я, 
квасоля – гроші.  

Ляльку наповнювали відбірним зерном, 
ставили на видне місце в червоному куті 
хати там, де була їжа. Зберігали цілий рік, а 
на весні з ляльки висипали зерно, 
змішували з іншим і засівали ним поле з 
побажаннями гарного врожаю. 

За лялькою можна було дізнатися про 
родинний достаток. А коли худа, то не 
завжди вистачало їжі, й з ляльки могли 
відсипати зерна для страви. Було прийнято 
зерновушку дарувати на свята друзям, 
родичам, діткам з побажанням 
благополуччя, достатку. 

А чи не хотіли б ви навчитися робити 
таку ляльку-зерновушку?  

4. Розглядання зразка. 
Яка лялька? Красива, невелика, 

виготовлена з тканини, наповнена зерном. 
Складається з голови і тулуба, на голові 
волосся з ниток, має прикраси: на шиї 
намисто, на голові стрічки.  
 

5. Показ виконання роботи. 
Для виготовлення ляльки потрібний 

матеріал: тканина, шерстяні нитки, 
пшениця, квасоля, горох, прикраси для 
ляльки. 
• Перший крок. Виготовлення тулуба. 

Беремо строкату тканину, прошиваємо 
по краю  шов «вперед голка», рівномірно 
розправляємо, призбируємо і стягуємо 
край тканини, утворюючи торбинку. 
Наповнюємо торбинку пшеницею, 
крупою або іншими злаками, затягуємо 
міцно нитками і зав’язуємо  на вузлик. 

• Другий крок. Виготовлення голови 
ляльки. 
Беремо білу тканину круглої форми, по 
середині кладемо вату – обвиваємо 
тканиною, утворюючи голівку. 

• Третій крок. 
З’єднання тулуба з голівкою. 
Пришиваємо голівку  до  тулуба. 

• Четвертий крок. Виготовлення волосся 
для ляльки. 
Шерстяні нитки намотуємо на картон, 
робимо декілька витків (чим більше, тим 
пишніше волосся). Обережно знімаємо 
нитки з картону. Шукаємо середину і 
злегка перев’язуємо ниткою (це 
проділь). Приєднуємо волосся до голови 
ляльки, залишаючи обличчя ляльки 
чистим, а потилицю повністю 
закриваємо. Щоб волосся міцно 
трималося на голові, пришиваємо  
нитками.  

• П’ятий крок. Даруємо ляльці прикраси. 
Надіваємо на шию намисто,  прикра-
шаємо голівку стрічками. 
Ось така вийшла красива чарівна та 
незвичайна лялька - зерновушка. 
6. Повторення покрокового виготов-

лення ляльки. 
7. Самостійна робота дітей. 
Під час роботи керівник гуртка 

допомагає дітям, які відчувають труднощі у 
виготовленні того чи іншого елементу 
ляльки. 

Діти  пригадують прислів’я  про  працю  
майстрів: 
– Діло  майстра  величає. 
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– У  вмілого  руки  не  болять. 
– Золотим  рукам  хвала  і  слава. 
– Майстра  по  роботі  видно. 

8. Фізкультхвилинка (авторська). 
Діти  ляльку  готували. 
Зернятками  наповняли. 
Мотали,  прикрашали. 
Гарно  ляльку  змайстрували. 
Раз,  два,  три  взяли:   
Крупничку,  квасолинку,  горошинку. 
Змайстрували  оберіг. 
Щоб  від  різних  бід  зберіг. 

В  зерновушку  душу  вклали. 
На  щастя  рідним  дарували. 
 
9. Виставка дитячих робіт «Лялька  свої-

ми  руками». 
Чи подобається вам ваші роботи? Які 

саме? Чому? Що було легко виготовляти? В 
чому відчувались труднощі? 

10. Підсумок заняття. 
Ви всі були вправні. Дуже гарні вийшли 

ляльки. 
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Акад. кул-ры и искусств, 2013. – 220  

ШКОЛА МЕТОДИСТА 

МОТИВАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ  
ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

О. КАЛЕНИК 

Понад двадцять років у нашій державі 
спостерігається зростання вивчення 
досвіду, спрямованого на підтримку 
обдарованої молоді, а саме збільшення 
наукових досліджень та наукових праць, 
розробка індивідуальних освітніх програм, 
проведення занять для обдарованих учнів, 
конференцій, тренінгів, майстер-класів для 
учителів. Впровадження інновацій свідчать 
про необхідність перебудови системи  
освіти  обдарованої молоді. 

Як зазначає О. Кульчицька, залежно від 
міри свого таланту і його спрямованості 
кожна людина робить свій внесок у зміни, 
що відбуваються у світі: одна – менший і в 
якійсь певній галузі, інша – більший, а хтось 
здатний глобально змінити, зламати 
правила, порядки, сталі принципи. У наш 
час стало ясно: талановиті й обдаровані 
люди – це золотий скарб держави, її 
майбутнє, її висока духовність і розвинута 
економіка [3]. 
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Мотивація є одним із найважливіших 
компонентів процесу підтримки розвитку 
творчих здібностей обдарованої молоді. 
Вона є складником усіх теоретичних 
концепцій обдарованості і розуміється як 
прагнення до самоствердження або 
зростання значимості власної особистості. 
Оскільки обдаровані учні працюють 
швидше, більше, виконують найскладніші 
завдання, ніж їхні однолітки, то у такому 
випадку мотивація є рушійною силою і 
умовою досягненні успіху. Мотивують 
обдаровану молодь батьки, вчителі, 
однолітки, знайомі. Найсприятливішим 
середовищем для розвитку творчих 
здібностей є домашня атмосфера закладу 
загальної середньої освіти та спеціально 
розроблені індивідуальні освітні програми. 

При тому необхідною є така організація 
навчальної діяльності, за якої зростала б 
пізнавальна активність учнів як умова їхньої 
успішності, їхня вибіркова мотиваційна 
спрямованість. Без неї неможливе 
засвоєння складних, особливо фізико-
математичних чи гуманітарних знань. 

Мотивація (moveo – рухаю) – це  
реалізація мотиву у конкретній діяльності в 
процесі вибору можливих дій, спрямованих 
на досягнення певних цілей. Мотив – 
спонукання або прагнення досягнення мети 
та усвідомлення дії щодо її досягнення [5].  

Мотивація навчально-пізнавальної діяль-
ності учнів є однією з фундаментальних 
педагогічних проблем сьогодення. Її слід 
віднести до обов’язкових умов сучасного 
освітнього процесу. Ставлення до 
значущості виховання мотивації учнів до 
навчання залежить від рівня фахової 
підготовки педагога, його майстерності і 
професійної культури.  

Мотивація – це система мотивів, або 
стимулів, яка спонукає людину до 
конкретних форм діяльності або поведінки 
[2]. Мотив – спонукальна причина дій і 
вчинків людини, що штовхає її до дії. 
Основою мотивів людини є її різноманітні 
потреби [2]. Мотивація є складовою 
більшості теоретичних моделей обдаро-
ваності, структурно-інтерактивних моделях 
(Дж. Рензуллі, Ф. Монка, С. Попека) та 
універсальних (Ф. Ганьє, Дж. Піїрто, К. Хел-

лера). Ці моделі містять різні види 
здібностей і залежать від впливу 
особистісних змінних і навколишнього 
середовища. Існування самого потенціалу у 
вигляді загальних, спеціальних або творчих 
здібностей є недостатніми для досягнення 
успіху в будь-якій галузі без постійної  
мотивації. Польська дослідниця В. Лімонт 
зазначає, що в освітній практиці 
застосовуються різні концепції навчання 
обдарованих учнів. У них вказується на 
взаємозв’язок між навчанням і існуванням 
певних  властивостей учня, які включають 
загальні, спеціальні або творчі здібності, 
риси характеру та мотивацію [4].   

Формування мотивації – складна 
дидактична проблема. Дослідження 
науковців, спостереження й висновки 
вчителів-практиків свідчать про загальне 
зниження мотивації до навчання як серед 
учнів молодших класів, так і серед 
старшокласників і навіть серед студентів 
ВНЗ. Зниження мотивації у молодших 
школярів частково пов’язане з тим, що 
необов’язкова ігрова діяльність у 
дошкільному віці (коли дитина грається за 
бажанням) змінюється обов’язковою 
навчальною діяльністю. Мотивами 
навчальної діяльності в учнів молодшої 
школи стає прагнення зрозуміти явища 
навколишньої природи, з’ясувати зв’язки, 
причини виникнення. При цьому 
формується уміння групувати, узагаль-
нювати, застосовувати результати 
узагальнення [7]. 

У підлітків мотивація до навчально-
пізнавальної діяльності посилюється, адже 
змінюється співвідношення між конкретно-
образним і абстрактним мисленням на 
користь останнього. Розвивається здатність 
до розумових експериментів. Уміння 
оперувати гіпотезами під час вирішення 
інтелектуальних завдань є найважливішим 
досягненням підлітків для аналізу 
навколишнього світу.  

У старшокласників мислення стає 
системним, знання трансформуються у 
модель переробки інформації, що слугує 
основою для формування світогляду. 
Мотиви до навчально-пізнавальної діяль-
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формування відповідних потреб у набутті 
знань і виборі спочатку профільних 
предметів, а потім і професійного 
самовизначення [7]. При цьому постановка 
учнем реалістичних цілей і потреб та їх 
досягнення зумовлює мотиваційне 
здоров’я особистості [8].  

Заклади загальної середньої освіти 
пропонують широкий спектр освітніх  
послуг, особливо обдарованій молоді. 
Обдаровані учні невеликих, погано 
оснащених сільських закладах освіти 
досягають успіху завдяки своїй 
наполегливій праці з учителями, які їх 
зацікавлюють новими знаннями, самоосвіті 
та відповідальності. 

Для підтримки мотивації та творчих 
здібностей учнів потрібно створити 
сприятливі умови у закладах освіти, які 
будуть забезпечувати широкий спектр 
освітніх послуг, особливо обдарованим 
дітям, а саме добре оснащені кабінети 
природничо-математичного циклу (сучасні 
хімічні, фізичні, біологічні лабораторії), 
кабінети SТЕМ-освіти тощо.   

Принципи стимулювання мотивації, 
які сприяють творчій активності 
обдарованих учнів, за О. Токаж:   
1. У роботі з учнями потрібно брати до 

уваги ті потреби, які існують і ті, які 
потрібно задовольнити.   

2. Завжди повинен бути тісний зв'язок між 
активністю і уміннями, можливостями і 
навичками.   

3. Запропоновані завдання мають бути 
цікавими для учнів.   

4. Створена ситуація повинна моделювати 
самостійну або інструментальну 
мотивації.   

5. У роботі з учнями необхідно вміло 
оперувати такими поняттями як: 
покарання і нагороди.  

6. Коли мотивація є слабкою стимуляція 
автономної мотивації  є неможливою.   

7. Низька мотивація у виконанні 
конкретних видів діяльності вимагає 
зовнішніх нагород, які можуть її 
підвищити.   

8.Джерелом стимулювання автономної 
мотивації є створення ситуації, яка 
викликає зацікавлення у дитини та прояв її 

фантазії [6].   
Таким чином, мотивація відіграє 

важливого значення для розвитку 
здібностей обдарованої молоді. Вона 
розуміється як прагнення до самостверд-
ження або зростання значимості власної 
особистості. Існує два види мотивації: 
внутрішня та зовнішня. Перша – сприяє 
отриманню задоволення від навчання, 
роботи над проектами (дослідами), 
викликає інтерес, зацікавлення, підвищує 
самоповагу до особистості. Розрізняють: 
пізнавальну та соціальну мотивації. 
Пізнавальна мотивація пов’язана з 
захопленнями та інтересами, виражається у 
прагненні учнів до інтелектуальної 
майстерності. Зовнішня мотивація 
заснована на заохоченнях, покараннях та 
інших видах стимуляції, які або 
спрямовують, або гальмують поведінку 
учнів; формується під впливом очікувань 
нагород, перемоги та високих оцінок. По 
мірі реалізації  потреб зовнішня мотивація 
слабшає, внутрішня, навпаки зростає, 
задоволення однієї потреби спонукає до 
задоволення іншої. Мотивація, зазвичай, 
супроводжується позитивними емоціями 
(надія, гордість), які впливають на 
наполегливість у прагненні до мети. 
Яскравим прикладом задоволення потреб і 
мотивації є обдаровані діти, які 
характеризуються темпом праці, відрізняю-
ться якістю виконання завдань і швидким 
інтелектуальним розвитком. Обдаровані 
діти потребують мотивації, особливо під 
час навчання в закладі загальної середньої 
освіти. Саме у цей період вони наполегливо 
і багато працюють, концентруючись на 
виконанні складних завдань. Кількісні дані 
польської дослідниці Т. Гізи свідчили про те, 
що дванадцятирічні обдаровані учні 
присвячували щотижнево стільки часу 
розвитку своїм здібностям, скільки їх 
однолітки проводили біля телевізору [4]. 
Обдаровані діти багато часу приділяють на 
заняття в гуртках, МАН, на написання 
наукової роботи, багато часу займаються з 
учителями, які їх готують до олімпіад з 
навчальних предметів та творчих 
конкурсів, змагань, зайняті багато годин на 
тиждень   і    завжди   зосереджені   на  своїй  
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справі. Оскільки доведено, що обдаровані 
учні працюють швидше, більше, виконують 
найскладніші завдання, ніж їх однолітки, то 
мотивація, у такому випадку є рушійною 
силою і умовою у досягненні успіху.  

Велике значення для становлення 
мотивації має здатність протистояти норма-
тивним мотиваційним схемам, які неминуче 
супроводжують процес їх відбору та індиві-

дуальної трансформації. Саме ця здатність 
чинити опір чинникам, що стоять на заваді 
розвитку і є, на наш погляд, визначальною у 
формуванні мотивації творчо обдарованої 
особистості, оскільки сприяє розвитку са-
мостійності, оригінальності, творчої спря-
мованості, мотивації досягнення – якостей, 
які вирізняють обдаровану особистість з-
поміж інших людей [10].  
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«МИСТЕЦТВО» ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ ПРЕДМЕТІВ У ШКОЛІ 

О. СЕРДЮК 

Ніхто не буде сперечатися з тим, що 
мистецтво відіграє пізнавальну, виховну, 
розвиваючу роль у формуванні особистості. 

З давніх-давен мистецтво допомагало 
людині усвідомлювати і перетворювати 
дійсність, представляючи її в образах і тим 
самим пов’язуючи її в єдине ціле. При цьому 
в людини розвивалося абстрактне й 
образне мислення, збагачувалася фантазія. 
Сила уяви належить до числа не тільки 

найбільш дорогоцінних, а й загальних, 
універсальних здібностей, що відрізняють 
людину від тварини. Людство, позбавлене 
фантазії, було б приречене на зникнення. 

Зразки музичних творів, творів 
живопису, архітектури – це відображення 
багатовікового прагнення наших предків до 
краси, ідеалу та мудрості. Всі вони 
виховують в людині чуттєвість і 
моральність.   Твори   мистецтва  впливають  
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http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/pislya_dyplom_osvina/1_2016/%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14846/1/Muzyka_O_O_%D0%9CTASTOO_KPP.pdf
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не тільки на людські почуття. Вони 
одночасно впливають і на свідомість 
людини, цілісно перетворюючи її. Завдяки 
мистецтву розвиваються такі якості, як 
дружба, совість, патріотизм, любов, 
справедливість тощо. Більше того, саме 
мислення було б неможливе, без розвитку 
чуттєвого сприйняття, розвитку здатності 
бачити, чуттєво споглядати, сприймати 
навколишній світ. 

Ще давньогрецькі філософи почали 
активно вводити мистецтво до змісту 
навчання молоді з метою збереження її 
«здоров’я душі» та «досягнення нею 
калокагатії як ідеалу особистісного 
розвитку й мети виховання»[1, с. 196–256]. 

Мистецтво є не лише безпосереднім 
втіленням культури, а й могутнім засобом 
становлення особистості. Багатовікова  
традиція поєднує феномен культури зі 
сферою музичного мистецтва, адже, як 
свідчать дослідники, ще за часів Платона 
«під словом «музіке» розуміли широке коло 
понять, пов’язаних із загальною культурою 
людини» [7, с.265]. 

В Україні одним із перших звернув увагу 
на педагогічний і виховний потенціал 
мистецтва П. Юркевич. Його «філософія 
серця» наскрізь просякнута ідеями 
педагогіки мистецтва, якому він надавав 
величезного значення «як чиннику 
саморозвитку людської індивідуальності та 
засобу формування в людини умінь 
перекладати всі мови, якими «розмовляє» з 
нею дійсність, на мову почуттів» [5]. При 
цьому П. Юркевич вважав, що «вихованцям 
слід прислухатися до того, що розпо-
відають про світ і життя прекрасні музи, не 
з метою стати художниками, компози-
торами чи поетами, а для того, щоб 
збагатитися досвідом та ідеями, щоб дух 
звикав до чистих, високих настроїв» [4]. 

У дослідженнях з філософії, культу-
рології, естетики (Б.Асаф’єв, М.Бахтін, 
В.Біблер, М.Каган, С.Кримський, А.Сохор, 
Р.Тельчарова та ін.) культура особистості 
трактується з позицій зв’язків із 
суспільством, діяльністю, досвідом і 
становленням людини: як результат впливу 
мистецтва суспільства; як досвід 

особистості в сфері мистецтва та спосіб 
існування й функціонування мистецької 
свідомості людини; як частина загальної 
духовної культури особистості й умова її 
художньо-творчого розвитку тощо. 

Педагогічні основи розуміння ролі 
мистецтва в становленні особистості 

 

левського, Л. Школяр, українських 
учених    Л.  Ващенко,    Л.  Масол,    О.  Отич,  
Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької, 
О. Хижної, Л. Хлєбникової, О. Щолокової та 
ін.  

Підкреслюючи соціальну функцію 
мистецтва, творчий характер сприймання, 
процес поєднання «соціального й 
особистісного» у мистецтві, Л. Виготський 
зазначав: «Сприймання мистецтва вимагає 
творчості, тому що для сприймання 
мистецтва недостатньо пережити ті 
почуття, які охопили автора, недостатньо 

необхідно ще творчо подолати своє власне 
почуття, знайти його катарсис, і лише тоді 
дія мистецтва виявляється повністю» [9, с. 
237]. 

Окрім того, що мистецтво – невід'ємна 
частина духовної культури суспільства,  
воно має великі терапевтичні якості. 
Найдавніша притча, пов’язана з 
використанням музики як лікувального 
засобу, представлена в Старому Завіті, де 
говориться, що Давид, граючи на арфі, 
вилікував Саула від нервової депресії. 
В.Бєхтєрєв у 1913 році зініціював заснування 

них ефектів, до якого увійшли видатні лікарі 
і представники музичної культури. В 
результаті було визначено, що музика має 
позитивний вплив на різні системи організму 
людини: серцево-судинну, рухову, дихальну, 
центральну нервову [6].Також психологами 
було доведено, що малювання допомагає 
людині заспокоїтися, відволіктися від 
наявних проблем, повністю переключивши 
свою увагу на процес. 

Мистецтво виховує, дає можливість 
пізнати світ через його образний вислів за 
допомогою   звуків   і  кольорів,  а  слідом за  
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цим і створити свій образ світу. Мистецтво, 
створене за законами добра та краси, 
очищає, просвітлює, відкриває нові 
горизонти. Саме звернення до нього стає 
імпульсом до співтворчості, причиною 
зародження бажання створити щось своє, 
неповторне, щоб особистість розквітала, 
стала унікальною. Кожен митець – це 
цілісний світ [10]. 

Саме завдяки залученню до мистецтва, 
особистість збагачує себе, обирає творчу 
діяльність, відчуває повноту буття. Воно 
впливає на людину всебічно у всій повноті 
його духовної природи, розвиває цілісну 
особистість. Розумні емоції, які несе 
мистецтво, покликані внести гармонію в 
духовний світ особистості, впливаючи на неї 
комплексно та багатогранно. Саме 
мистецтво допомагає освіті, адже за 
допомогою його деякі нудні речі стають 
яснішими і яскравішими. 

Сьогодні у системі освіти України 
відбуваються докорінні зміни: перехід від 
школи знань до школи компетентностей. 
Перед сучасною школою стоїть важливе 
завдання – виховати особистість, здатну до 
життєдіяльності, тобто компетентну 
особистість, яка зуміє обрати свій шлях у 
житті, навчиться ставити перед собою 
завдання самовдосконалення та самороз-
витку, стане успішною в різних сферах 
діяльності. 

Метою навчання мистецтв у школі є 
виховання в учнів ціннісно-світоглядних 
орієнтацій у сфері мистецтва, розвиток 
комплексу ключових, міжпредметних і 
предметних компетентностей у процесі 
опанування художніх цінностей і способів 
художньої діяльності, формування потреби 
в творчому самовираженні та естетичному 
самовдосконаленні. 

Нова українська школа спрямовує 
освітній процес, починаючи вже з перших 
шкільних кроків, не лише на формування в 
учнів комплексу ключових і предметних 
компетентностей, а й на розвиток у них 
емоційного інтелекту, комунікативних і 
творчих здібностей, які закладають 
підґрунтя для особистісної самореалізації 
дитини в суспільстві, її успішності в житті. На 
важливості саме таких завдань наголошено 

в Державному стандарті початкової освіти 
та чинних Типових освітніх програмах з 
мистецької освітньої галузі. 

Справжньою інновацією Нової 
української школи стало масове 
впровадження інтегрованого курсу 
«Мистецтво», який до цього часу мав статус 
альтернативного, адже вчителі могли 
обирати його лише за бажанням замість 
традиційних автономних предметів 
музичного та образотворчого мистецтва [2, 
с. 5-6]. 

Відповідно до окресленої мети, 
головними завданнями навчання мистецтва 
є:  

– збагачення духовного світу учня / 
учениці під час сприймання мистецтва та 
художньої творчості; виховання шани до 
національної та світової культурної 
спадщини;  

– набуття досвіду творення художніх 
образів через опанування елементарними 
мистецькими вміннями; розвиток загальних 
і спеціальних мистецьких здібностей;  

– розкриття творчого потенціалу 
особистості; стимулювання образного 
мислення, художніх інтересів; виховання 
естетичного смаку; сприяння творчому 
самовияву та розвитку індивідуального 
стилю учня / учениці через мистецтво;  

– розвиток уміння інтерпретувати твори 
мистецтва, висловлювати враження та 
особистісне ставлення до них; засвоєння 
початкових знань про види мистецтва, 
особливості їхньої художньо-образної мови, 
зокрема у взаємозв’язках;  

– формування вміння презентувати й 
оцінювати власну творчість, плекання 
потреби у самовдосконаленні;  

– формування вміння взаємодіяти з 
іншими через мистецтво, виявляти зв’язки 
мистецтва з природним і соціокультурним 
середовищем;  
– виховання здатності застосовувати 

мистецтво для отримання задоволення 
та емоційного самопізнання.  

– Зазначені мета та завдання у Типових 
освітніх програмах з мистецької освітньої 
галузі, реалізуються за чотирма 
змістовими лініями. Змістова лінія 
«Художньо-практична діяльність» націлює 
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на розвиток креативності та мистецьких 
здібностей учнів через практичне 
засвоєння основ художньої мови різних 
видів мистецтва та способів художньо-
творчого самовияву. Змістова лінія 
«Сприймання та інтерпретація мистецтва» 
спрямована на пізнання цінностей, що 
несуть твори мистецтва. Реалізація 
змістової лінії «Комунікація через 
мистецтво» націлена на соціалізацію учнів 
через мистецтво, усвідомлення ними свого 
«Я» (своїх мистецьких можливостей) [8]. 

Саме на уроках «Мистецтва» учні 
вчаться усвідомлювати, аналізувати, 
формувати своє ставлення, свої думки з 
будь-якого питання, розвивають емоційний 
інтелект.  

Аналізуючи відмінність та красу творів 
мистецтва, емоційний інтелект отримує 
дуже великий поштовх. Науковцями 
проведені дослідження щодо впливу 
мистецтва на головний мозок: Д. Гоулман 
(теорія емоційної компетентності), Р. Бар-
Он (некогнітивна теорія емоційного 
інтелекту), Х. Вайсбах і У. Дакс (емоційний 
інтелект як уміння «інтелектуально» 

 

Дж. Майєр, П. Селовей, Д. Карузо (теорія 
емоційно-інтелектуальних здібностей) та 
інші.  

У вітчизняній психології ідею єдності 
афективних та інтелектуальних процесів, 
що   належала  Л.  Виготському,  розвивали  
С. Рубін-штейн (інтелектуальний процес не 
можливий без участі емоцій) і О. Леонтьєв 
(мислення має емоційну – афективну – 
регуляцію). Одне з досліджень довело: 
діти, які вивчають музику, краще 
запам’ятовують, сприймають тексти на 
слух, вивчають іноземні мови, у них 
багатший словниковий запас і розвинена 
логіка. Дуже часто музику порівнюють з 
вищою математикою, тому що там так 
само все дуже структуровано, існує своя 
система та свій окремий космос.  

Отже, розвиток емоційного інтелекту  
забезпечується системним навчанням 
мистецтву, поетапним опануванням мовою 
мистецтва, оволодінням засобами твор-
чого самовираження через художньо-
творчу діяльність (малювання, ліплення, 
спів, музичні імпровізації тощо), набуттям 
умінь інтерпретувати твори мистецтва.  
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ВИКЛИКИ XXI СТОЛІТТЯ НА УРОКАХ  
СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

О. ТРЕТЬЯКОВА  

Запорука щасливого та комфортного 
життя у майбутньому криється не у високих 
тестових балах, а в отриманні учнями 
можливості розвитку, зростання та повної 
реалізації свого потенціалу. 

Наразі докорінні зміни в освіті 
орієнтують учителів на відмову від 
авторитарного стилю навчання на користь 
гуманістичного підходу й застосування 
методів, що сприяють розвитку 
особистості. 

Активність, самостійність, творчість – ці 
риси особистості дуже важливі на 
сучасному етапі, а їх формування   потребує 
реалізації нових підходів до процесу 
навчання. 

Ми, сучасні вчителі, маємо 
усвідомлювати, що головним є не предмет, 
який ми викладаємо, а особистість, яку ми 
формуємо.  

Сучасний випускник закладу загальної 
середньої освіти має бути всебічно 
розвиненим, здатним приймати відпові-
дальні  рішення, бути людиною з активною 
позицією. Тому в умовах реформ середньої 
освіти особливого значення  набуває 
формування в учнів системи компе-
тентностей і ключових умінь XXI століття: 
критичного мислення та розв’язування 
проблем, креативності та уяви, спілкування 
та співпраці, цифрової грамотності, 
громадянськості, лідерства та особистого 
розвитку. 

Освітнє середовище має вибудову-
ватись у такий спосіб, щоб учні опинялися в 
ситуаціях, які сприяють формуванню 
ключових умінь. 

Навчити мислити самостійно, зважу-
вати, брати відповідальність за свої думки й 
рішення – це одне з найважливіших завдань 
учителя.  

Уміння критично мислити особливо 
важливо сьогодні, коли постійно в засобах 
масової інформації відбувається обробка 
людської свідомості, розгортаються 
підготовлені професіоналами рекламні 
кампанії.  

Для того, щоб учні могли скористатися 
своїми можливостями критичних 
мислителів, необхідно розвивати низку 
важливих якостей, серед яких готовність 
до планування, наполегливість, 
усвідомлення, пошук компромісів [3, с.3]. 
Критичне мислення на уроках історії – це 
вміння усвідомлювати проблему, 
знаходити контраргументи, помічати 
факти, що суперечать, можливо, власній 
думці, обґрунтовувати, спростовувати, 
узагальнювати, робити висновки. Щоб 
навчити учнів  критично та правильно 
мислити, необхідно навчити їх ставити 
продумані запитання. Правильно 
сформульоване запитання може допомогти 
зіставити факти та проаналізувати свої 
думки. Запитання, поставлені з метою 
допомогти навчанню інших, відомі як 
«запитання Сократа» або «сократичний 
діалог». Під час такого діалогу розвивається 
мислення учнів чи достатньо обґрунтована 
ваша позиція? чи пояснює ваша позиція 
конкретні ситуації? чи доказовими є ваші 
аргументи? чи доведений фактичний 
матеріал? що є наслідком вашої  позиції? 
(історія України,  11 клас, тема «Суспільно-
політичне життя. Особливості формування 
багатопартійності в незалежній Україні. 
Конституція України (1996 р.»). 

На уроках історії під час вивчення 
матеріалу доцільно учням ставити такі 
запитання: як би, ви були на місці героя,…?; 
щоб, змінилося б, якби…?; чи 
правильно…?;  що   відбулося  б,  якщо...;   у  
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чому полягають сильні та слабкі сторони...; 
яким чином впливає на...; поясніть, чому...; 
поясність, як...; чому важливо...; який 
аргумент можна навести проти...; який 
аргумент є кращим і чому...; погоджуєтеся 
ви із твердженням, що...; як, на вашу думку, 
подивився б... на проблему...? та ін. Варто 
використовувати прийом «ЗаХіД», який 
можна адаптувати до індивідуальної, парної 
чи колективної роботи. Він сприятиме 
активізації набутих раніше знань та 
ефективності контролю засвоєного 
матеріалу, коли учні мають відповісти на 
питання: що я знаю по темі, що хочу 
дізнатись і що дізнався. Вправа «Барометр» 
також стане корисною, у процесі 
обговорити питання, стосовно якого учні 
мають різні думки та точки зору.  

Отже, уміння ставити запитання, 
добирати аргументи чи контраргументи, 
приймати незалежні та неординарні 
рішення на уроках – усе це сприятиме 
формуванню критичного мислення в учнів. 

У сучасній освіті особливого значення 
набуває і розвиток креативних здібностей. 
Здійснення освітнього процесу у 
креативний спосіб сприяє розвитку 
творчого потенціалу педагога та 
креативності його учнів. Для підвищення 
зацікавленості до навчання, цілеспрямо-
ваного та постійного розвитку творчих 
можливостей необхідно, щоб методи, 
прийоми та засоби відповідали очікуваним 
результатам. Тому на уроках суспільних 
дисциплін учитель має формувати інтерес 
до навчання через проблемно-пошуковий 
підхід, учити учнів здобувати знання 
самостійно, при цьому керуючи процесом 
навчання; використовувати інтерактивні 
форми: «мікрофон», робота в парах, малих 
групах, «діалог», «синтез думок», «пошук 
інформації», «спільний проєкт», що 
розвивають пам’ять, творчу уяву, 
креативне мислення, мову, мовлення, 
уміння спілкуватися, самостійність. 

Для організації такої діяльності 
необхідно використовувати різноманітні 
форми організації освітнього процесу, а 
саме: гра, диспут, дослідження. Ігрова 
діяльності на уроках історії в 5-6 класах 
надає дитині можливість помріяти, 

проявити уяву, дає свободу самовияву і 
творчості. Проведення інтегрованих уроків, 
на нашу думку, сприятиме формуванню 
креатив-ного підходу, підвищенню інтересу 
до вивчення предметів суспільно-гуманітар-
ного циклу. Розвиваючи креативність учнів, 
варто залучати їх до створення анімації. 
Простим і корисним онлайн-сервісом для 
створення анімаційних відео та презентацій 
є програма рowtoon. Головне завдання 
вчителя – не «донести», «пояснити» і 
«показати» учням, а організувати спільний 
пошук розв’язання завдання, яке виникло 
перед ними. Важливим завданням педагога 
є спонукати школярів до активності, 
стимулювати розумову діяльність, залучати 
до гри всіх, постійно наголошуючи, що 
рішення, які на перший погляд різні, можуть 
бути правильними.  

Одним із методів розвитку креативності 
є метод «Три стільці Уолта Діснея», коли 
робота над ідеєю заходить у глухий кут. 
Для розвитку креативного мислення учнів, 
доцільно використовувати вправи, які 
сприяють розвиткові вмінь формулювати 
припущення та здогадки, вправи з 
елементами комбінаторики та логічного 
мислення, різноманітні цікавинки тощо.  
Для того, щоб виховати креативне 
покоління, учителям теж потрібно 
нестандартно мислити. Дати відповіді на 
питання, як уява впливає на креативність і 
чи можна розвивати креативність, коли 
відсутня уява, допоможуть вправи 
«Дешифровка ієрогліфів», «Шалені ідеї 
архітектора». 

Важливу роль у розвитку креативності в 
освітньому процесі відіграє наслідування 
учнями креативної діяльності вчителя. 
Розвиваючи креативну особистість, учитель 
має володіти рисами педагогічної 
креативності: пошуково-проблемний стиль 
мислення, розвинені інтелектуально-логічні 
здібності, проблемне бачення, творча 
організація, розвинена уява; специфічні 
мотиви: необхідність реалізувати своє «Я», 
захопленість творчим процесом, прагнення 
досягти найбільшої результативності. 
Використання вчителем та учнями 
«креативного конспектування» (скрайбінг, 
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запам’ятовуванню матеріалу уроку.  
Якщо запропонувати п’ятикласникам і 

десятикласникам уявити себе учасниками 
революційних подій 1917-1921 років й 
описати ймовірний розвиток подій, то 
отримаємо абсолютно різні результати. Це 
свідчить про те, що уява учнів середньої 
ланки менш реалістична та спрямована не 
на конкретні факти, а на абстрактне, тобто 
на процес у цілому, ніж учнів старшої 
школи. Доцільно розвивати уяву учнів під 
час виконання ними завдання: домалювати 
зображення або намалювати хату й речі, які 
відповідають тому чи іншому періоду 
(наприклад, Київської держави). Звертаємо 
увагу, що однією з  важливих 
характеристик уяви є бачення структури 
об’єкта. Тому, варто запропонувати учням 
скласти план опису історичної події, 
кожного разу обираючи таку тему, яка б 
охоплювала від 7-8 історичних змістових 
одиниць. Використання таких вправ 
сприятиме розвитку креативності, 
дозволить підвищити якість навчально-
пізнавальної діяльності особистості та 
сприятиме формуванню в учнів ключових 
умінь.  

Одночасно формується позитивна 
мотивація до навчання, підвищується 
культура розумової праці суб’єктів 
навчання, виробляється навички спільних 
дій, створюється сприятлива атмосфера 
співтворчості.  

Мова – ключ до спілкування та 
співпраці. Уміння спілкуватися – комуніка-
тивна компетентність, опанування якої 
допоможе учням почуватися впевнено не 
тільки в освітньому процесі, але й у 
повсякденному житті. «Скажи мені що-
небудь, аби я тебе побачив», – звертався 
давногрецький філософ Сократ до своїх 
учнів. 

Одними з головних прийомів 
спілкування на уроках історії є диспут, 
дискусія, дебати, адже вони дають 
можливість висловити власну точку зору, 
розібрати ситуацію, знайти компромісний 
варіант проблеми. Так,  використання 
дискусії на уроках  сприятиме розвитку 
комунікативної та дискусійної культури 
учнів, вихованню терпимості до будь-якої 

думки, поведінки та вірувань інших людей; 
слухати уважно і не перебивати інших; 
уникати реплік, що принижують людську 
гідність; поважати думку опонента, 
прагнути зрозуміти його; виявляти 
стриманість, скромність і самокритичність, 
уміння з гідністю визнавати недоліки своєї 
аргументації. Варто пам’ятати, що дружня, 
товариська атмосфера дискусії завжди дає 
можливість кожному висловити власне 
ставлення до подій і переконати інших у 
правильності своєї позиції, уникаючи 
відвертих нападів на інших учасників 
дебатів. Під час проведення уроку у формі 
дебатів (диспуту) учням можна 
запропонувати для обговорення питання: 
«Чернечі ордени католицької церкви у 
середньовічній Європі – це опора чи 
опозиція світської влади?»; «Варварські 
королівства: еволюційна сходинка чи прояв 
анулювання традицій державотворення в 
Європі?»; «Олекса Довбуш: соціальний 
розбійник чи національний герой?»; 
«Наполеонівські війни: агресія проти 
європейських народів чи революційні 
перетворення?»; «Варшавський договір 
(1920 р.): спроба врятувати українську 
державність чи зрада національних 
інтересів?»; «Монументалізм в Україні; 
мистецькі традиції радянської системи чи 
домінування ідеї національної єдності?».  

Дискусійні питання сприяють розвитку 
не тільки критичного мислення, умінню 
працювати з різними джерелами інформа-
ції, толерантності, але й комунікативної 
культури. При відбору методу, прийому, 
форми проведення уроків варто 
враховувати, що деякі з них: («круглий 
стіл», дебати, робота в групах) спрямовані 
насамперед на вміння спілкуватися й 
взаємодіяти в групах. Інші – форум, 
панельна дискусія, судове засідання – 
зорієнтовані на вивчення конкретно-
змістового аспекту обраної проблеми. Для 
того, щоб спілкування під час таких форм 
роботи було ефективним, слід 
дотримуватись елементарних правил 
поведінки, а саме: концентрувати увагу на 
людині, яка говорить; слухати уважно 
співрозмовника – не перебивати, не давати 
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висновки, не переключатися на іншу тему; 
дотримуватися послідовності у викладі 
інформації тощо. Умовою ефективного 
спілкування є навички спільної діяльності та 
співробітництва: уміння працювати в 
команді; уміння адекватно оцінювати свої 
здібності; уміння неординарно розв’язу-
вати проблеми та враховувати різні  
погляди на основі толерантності; уміння 
визнавати внесок інших у спільну роботу 
команди [1, с. 9]. 

Сьогодні використання цифрових 
технологій у світі стало не просто трендом, 
а необхідністю. Сучасні діти знаються на 
новітніх технологіях краще за старше 
покоління. Тому варто використовувати 
прогресивні цифрові технології. Під час 
формування вмінь XXI століття вчитель 
повинен акцентувати увагу учнів на 
основних компонентах цифрової 
грамотності: культурне та соціальне 
усвідомлення, креативність, ефективне 
спілкування, співпраця, пошук і добір 
інформації, е-безпека, функціональні 
вміння, критичне мислення. Для нас стає 
важливим не лише розуміння того, як ми 
зможемо ефективно використовувати 
технології, але й уміння критично оцінити 
цифровий контент, з яким ми стикаємося, і 
визначати задля чого він був розроблений. 
Необхідно навчити учнів читати та 
інтерпретувати медіа-інформацію, оціню-
вати та застосовувати нові знання, 
отримані в цифровому середовищі; знати, 
як технології та медіа впливають на 
способи пошуку інформації, здобувати 
знання та формувати розуміння, 
відповідально ставитися до власної 
цифрової грамотності. 

Цифрова грамотність – це не просто 
можливість зацікавити учнів навчанням, а 
ще й можливість покращити і зробити свою 
роботу цікавою. Щоб освітній процес став 
ефективнішим рекомендуємо сучасні 
онлайн-інструменти: інтерактивні дошки 
Padlet, Linoit; кahoot – сервіс для створення 
інтерактивних навчальних вправ; QR-коди. 
Якщо раніше вчитель просто викладав нову 
інформацію, то тепер він має так 
організувати освітній процес, щоб учень 
сам умів отримувати інформацію та 

здобувати знання.  
Одним із новітніх методів, що 

відповідають тенденціям сучасного 
інформаційного середовища та широко 
використовуються у сферах, пов’язаних із 
наданням інформаційного забезпечення 
діяльності людини, є інфографіка. Саме 
вона має низку переваг в освітньому 
процесі, оскільки суміщує кілька 
різнопланових видів робіт. Ось чому варто 
розробляти навчальні проєкти у вигляді 
інфографіки (наприклад, 8 клас, «Літописи»; 
10 клас, «Голодомор 1932-2933 рр.», «Друга 
світова війна»; 11 клас, «Революція гідності» 
тощо). 

Знайти, відзначати, коментувати та 
оцінювати різні об’єкти на зображенні 
земної кулі з досить високою точністю 
допоможе один із мережевих геосервісів 
корпорації Google –Google-maps. Для 
вчителя історії та учнів цей сервіс цікавий і 
як джерело карт і зображень місцевості 
при вивченні історії та краєзнавства, і як 
платформа для креативної діяльності з 
моделювання нового вигляду місцевостей 
з нанесенням різного роду зображень та 
об’єктів, пов’язаних з вивченням історії. 

Цифрова грамотність необхідна 
кожному з нас через низку причин, а саме: 
можливість частіше спілкуватися в 
зручному форматі, зручність знаходження 
необхідної інформації під час підготовки до 
уроків; збільшення шансів на працевлашту-
вання для молоді.  

Отже, цифрова грамотність – це вміння 
користуватись сучасними інформаційними 
технологіями та програмним забезпечен-
ням з урахуванням усіх можливостей, що 
надає інформаційний прогрес. Саме вміння 
орієнтуватися в проблемах сучасного 
суспільного життя, критично мислити, 
ефективно спілкуватися, долати стерео-
типи, орієнтуватися у світі інформації  є 
основою  громадянськості  як ключового 
вміння XXI століття. Громадянськість 
передбачає розвиток в учнів розуміння 
того, що означає бути громадянином своєї 
країни та цінностей своєї країни. 
Громадянськість є важливою рисою моралі 
сучасної людини.  

Проявом сформованої громадянськості  

_________________________________________________________________________________________
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особистості є її громадянська 
компетентність, а саме:  робити свідомий 
вибір та застосовувати демократичні 
технології прийняття індивідуальних і 
колективних рішень з урахуванням 
інтересів окремих громадян, груп і 
суспільства в цілому; наслідування 
загальнолюдських цінностей; використання 
способів і моделей поведінки, що 
відповідають чинному законодавству 
України; готовність до ефективної взаємодії 
з органами державної влади та місцевого 
самоврядування; здатність нести відпові-
дальність; толерантність. Пріоритетна роль 
у формуванні громадянської позиції молоді 
належить саме методам проєктів, відкритої 
трибуни, аналізу соціальних ситуацій. Для 
успішної реалізації завдань щодо 

формування в сучасної молоді активної 
громадянської позиції заклади загальної 
середньої освіти повинні спиратися у своїй 
діяльності на принципи системності, 
міжпредметної інтеграції, самоактивності, 
наступності та неперервності. 

Отже,  формування ключових умінь XXI 
століття на уроках суспільних дисциплін 
спрямовано на реалізацію  компетент-
нісного підходу до навчання та розвиток в 
учнів ключових життєвих умінь. Сучасний 
світ вимагає від нас не лише швидкого 
засвоєння нових знань, а й опанування 
низки наскрізних умінь. Такі вміння, на нашу 
думку, сприятимуть застосуванню набутих 
знань як в особистому, так і в професій-
ному житті. Творимо себе – творимо 
Україну! 
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І .  КОРЕНЕВА  

Наш час ставить нові завдання перед 
наукою та практикою, стимулює розвиток 
нових навчальних технологій, оригінальних 
виховних ідей, форм і методів навчання та 
виховання. Розвиток високо технологіч-
ного інформаційного суспільства сприяє 
використанню форм навчальної роботи з 
учнівською молоддю. 

Масовими інтелектуальними та творчи-
ми змаганнями є Всеукраїнські учнівські 
олімпіади та конкурси тощо. Вони стають 
дієвим засобом формування мотивації до 
навчання, підвищення пізнавальної 
активності, поглиблення знань, підтримки 

творчо обдарованої учнівської молоді. 
Талановита дитина – особистість, яка має 
високий ступінь здібностей до технічної та 
творчої діяльності, які вже значною мірою 
встигли втілитися в результати їхньої участі 
в конкурсах і олімпіадах. 

Успіхи школярів у різних етапах 
олімпіади значною мірою залежать від 
зусиль учителів. Щоб перемогти в олімпіаді, 
кожен учитель дає можливість учням 
реалізувати індивідуальні творчі потреби, 
створює умови для оволодіння практичним 
уміннями та навичками конструкторської, 
технологічної    діяльності,    певного     рівня  
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С. ДЕМИДЕНКО  

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ  
НА ЗАНЯТТЯХ З РУКОДІЛЛЯ 

професійної підготовки. Одним з 
показників успішності роботи вчителя з 
обдарованими учнями є результати 
олімпіад, конкурсів, конкуренто-
спроможність випускників під час вступу до 
ВНЗ. 

Навчання обдарованих дітей – це 
процес, зорієнтований на розвиток 
індивідуальних можливостей, здібностей та 
інтересів учнів. 

10-12 січня 2020 року на базі Сумського 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти та Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 
відбувся ІІІ етап Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з трудового навчання. 

В олімпіаді взяло участь 52 учнів 8-11 
класів, із них 30 хлопців та 22 дівчини. За 
перемогу змагалися представники 28 
районів, міст і ОТГ Сумської області. 
Найчисельніші команди учнів – команди 
міста Сум (6 учнів) і Кролевецької міської 
ради (5 учнів). 

Олімпіада складалася з трьох турів: 
– практичної роботи (учасникам олімпіади 

було запропоновано виготовити виріб із 
визначеного набору матеріалів; для 
дівчат – чохол на стілець і косметичка, 
для хлопців – орґанайзер для столового 
приладдя та орґанайзер канцелярський); 

– теоретичного туру (учасникам було 

запропоновано вирішити поставлену 
проблему); 

– творчої роботи (захисту проекту) під час 
захисту проекту учасники представляли 
домашні роботи, презентували їх і 
відповідали на запитання  членів журі 
щодо процесу виготовлення, 
особливостей конструк-ції, підбору 
конструкційних матеріалів). 
Теми проектів: 

– для хлопців 9 класу – «Настінний 
годинник»; 

– дівчат 9 класу – «Профітролі»; 
– хлопців 11 класу – «Дитяча еко іграшка»; 
– дівчат 11 класу – «Тістечка нарізні». 

Переможцями стали 24 учні (4 – 
вибороли перші місця, 7 – другі, 13 – треті 
місця). Найбільшу кількість призових 
дипломів вибороли учні м. Сум і 
Кролевецької міської ради (по 4 дипломи у 
кожному), Липоводолинського району та 
м. Глухова (по 3 дипломи). 

У роботі з обдарованими учнями 
велику роль відіграє процес організації 
підготовки учнів до Всеукраїнської 
учнівської олімпіади. За два останні 
навчальні роки команда учнів Сумської 
області посіла друге місце у IV етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
трудового навчання. 

 

_________________________________________________________________________________________

Творчість грає дуже важливу роль в 
житті кожної людини. Уява та фантазія 
допомагають людям і в стосунках, і в 
роботі, але  найголовніше – творча людина 
вміє висловлювати свою індивідуальність, 
що допомагає досягти успіху в будь-якій 
справі. 

Розвивати творчі здібності необхідно з 
раннього дитячого віку. Віддаючи перевагу 

формуванню навичок мислення і пам’яті, 
часто дорослі не приділяють увагу реалізації 
творчому потенціалу дітей. І марно. Процес 
навчання буде ефективнішим, коли 
проявити до нього креативний підхід. Отже, 
творчий розвиток дітей необхідно 
здійснювати  так само, як інтелектуальний і 
фізичний. Тому одним із завдань, які стоять 
перед    вихователями    Сумського     центру  
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соціально психологічної  реабілітації дітей 
області, є створення умов для творчого роз-
витку дитини. 

Успішному вирішенню цього завдання 
сприяють заняття рукоділлям. Вони розши-
рюють кругозір, формують навички само-
стійної роботи, удосконалюють дрібну мо-
торику, прищеплюють естетичний смак, змі-
цнюють здоров’я, допомагають розвивати 
такі потрібні якості, як акуратність, уваж-
ність, посидючість, вміння концентруватися і 
доводити почату справу до кінця. 

На заняттях діти знайомляться з різними 
техніками  виготовлення (аплікація, квілінг, 
орігамі, торцювання), вчаться виготовляти 
вироби та сувеніри з використанням різних 
матеріалів: тканини, паперу, картону, фетру, 
бісеру, пряжі, підручного та природного ма-
теріалу. Потім приступають до виконання 
практичної роботи, яка включає виготовлен-
ня, оформлення поробок. Вихователь пока-
зує зразок не для точного наслідування, а як 
варіант виконання завдання. 

В ході заняття враховуються вікові та 
індивідуальні особливості дітей. Кожний ви-

ріб повинен бути цікавим за змістом і знахо-
дити конкретне практичне застосу-вання. 
Наприклад, діти дуже люблять виготовляти 
браслети, брелки, магніти на холодильник, 
рамки для фото, які вони можуть викорис-
товувати самі або подарувати друзям. Часто 
вироби-сувеніри використовуємо в оформ-
ленні групи до свят. 

Освоївши будь-який вид рукоділля, діти з 
гордістю демонструють вдалі результати 
своєї роботи, усвідомлюючи при цьому, скі-
льки сил і часу треба витратити, аби створи-
ти що-небудь власноруч. 

Одна з найцікавіших форм стимулю-
вання дітей до заняття – участь у шкільних 
виставках. Робота однієї з вихованок закла-
ду  брала участь в міському конкурсі но-
ворічних виробів. Багато дітей раніше  ніко-
ли не займалися цим видом діяльності, і тіль-
ки у нас вони реалізували свій творчий по-
тенціал. Я сподіваюся, що отримані в нашо-
му закладі вміння та навички діти ефективно 
використовуватимуть у повсяк-денному  
житті. 
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