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УДК10  Педагогічні науки 

ФЕСТИВАЛЬ, ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХІД З ІНТЕГРАЦІЇ  

РОДИННОГО ТА СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ  

Куденко Г.О., 

завідувач КЗО «Дошкільний навчальний заклад 

 (ясла-садок) № 207» ДМР 

м. Дніпро, Україна 

 Актуальність проблеми взаємозв’язку закладу дошкільної освіти з сім’ями 

вихованців набуває сьогодні нового соціального звучання. В умовах сьогодення 

два з трьох основних суб'єктів виховного процесу (дитина – батьки – педагоги) 

надто далекі від взаєморозуміння, вони не знають одне про одного того, що 

мало б робити їх однодумцями. Тож, сьогодні великий акцент робиться на 

інтеграцію родинного та суспільного виховання, активне залучення родин до 

освітньо-виховного процесу.  

Це є можливим завдяки проведенню фестивалів, учасниками яких в 

закладі дошкільної освіти виступають і діти, і батьки, і, звичайно ж, педагоги та 

інші працівники закладу. Адже, актуальні дослідження мистецтвознавців, 

культурологів, соціологів свідчать, що в сучасному світі фестивальний рух 

набуває дедалі ширшої популярності, кількість різноманітних за напрямками 

фестивалів невпинно зростає. Це пов’язано із загальносвітовою тенденцією до 

візуалізації й видовищності культури в усіх її проявах.  

В системі мистецтва видовище посідає специфічне місце не тільки як 

художній феномен, а й як масовий засіб впливу на людську спільноту [9, 58].  

Генетично святкова атмосфера є родовою ознакою фестивалю, адже саме слово 

фестиваль походить від латинського слова festivus, що означає "святковий, 

веселий " (звідки й походить англ., франц. festival) [7, 623]. Такі концепти, як 

"свято" і "фестиваль" пов’язані зі священним ("святим", "неробочим") часом, 

який протистоїть профанному і трудовому часу буднів [1, 36].  

Відтак, актуалізуються дослідження, присвячені ролі фестивалю в 

сучасному суспільстві, яке в свою чергу, вимагає від сучасних педагогів нових 
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креативних нестандартних форм роботи з батьками.  

 Досвід роботи свідчить, що батьки найохочіше йдуть на контакт із 

педагогами, висловлюють бажання співпрацювати з дошкільним закладом саме 

тоді, коли йдеться безпосередньо про їхню дитину. Тож для того, аби всі 

поставлені задачі вирішувались комплексно, аби зблизити вихователів з 

батьками, батьків з дітьми, та головне – обєднати всіх їх разом, фестивалі 

зазвичай мають комплексну інтерактивну структуру. 

Батьки та інші члени родини на фестивалі перестають бути пасивними, не 

виступають в ролі експертів чи спостерігачів, а починають діяти з 

вихователями і дітьми на засадах партнерства з правом ініціативи, активної дії, 

самоконтролю. Вони – рівноправні партнери і союзники.  

 Такий підхід сприяє зближенню в дитячий свідомості образів педагога і 

членів сім'ї за рахунок набуття цими найближчими людьми спільних рис, 

певного уподібнення. Зокрема, образ вихователя пом'якшується, споріднюється 

з образами батьків. Водночас дитина починає сприймати членів родини не 

лише як людей, що обслуговують її, задовольняють усі примхи, витримують 

вередування тощо, але, й як авторитетних вимогливих вихователів, носіїв 

цікавої інформації, багатьох умінь, здібностей. Дія принципу 

взаємопроникнення дошкільного закладу і сім'ї, цих двох таких важливих 

соціальних інститутів, забезпечує поєднання сімейного і суспільного виховання 

в одну суцільну ланку, спрямовану на реалізацію єдиної мети – всебічний, 

гармонійний розвиток особистості. 

Присутність батьків у дошкільному закладі на фестивалі дозволяє істотно 

змінити життя дітей, створити домашню атмосферу, допомагає батькам 

об'єктивно оцінити сильні і слабкі сторони у вихованні дитини.  

Отже, під час проведення фестивалів гармонійна взаємодія закладу 

дошкільної освіти з сім’єю є запорукою повноцінності буття дитини, розкриття 

і реалізації її потенціалу, виходу на нові обрії соціальної реальності. В 

результаті ця комплексна форма співраці з родинами сприяє не лише 

ефективній інтеграції родинного та суспільного дошкільного виховання, а ще й 
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має значущу навчальну та виховну ефективність, спонукає мам і тат до 

глибокого осмислення власного життя та ставлення до своїх дітей, самоосвіти 

та самовдосконалення, дає змогу в шаленому ритмі сучасного життя сказати 

справам «стоп» і приділити увагу своїй дитині, зрозуміти її освітні й 

особистісні потреби, подарувати теплі емоції від спілкування. 

Підсумовуючи, можна говорити, що в даний час в Україні, як і в світі в 

цілому фестивальний рух розвивається і розширюється, стає частиною життя не 

тільки столиць, але і малих міст і селищ, об'єднує різні соціальні групи для 

участі в культурному житті місцевого співтовариства. 
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УДК 37.013 Педагогічні науки 

ЗМІСТ ТА МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ 

ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Куриляк Ю.Ф., 

викладач кафедри вогневої підготовки 

Національної академії внутрішніх справ 

м. Київ, Україна 

Проблема підготовки висококваліфікованих фахівців правоохоронних 

органів є актуальною для всіх країн світу. Навчальний процес професійної під-

готовки працівників поліції – це система організаційних та навчальних заходів, 

спрямованих на отримання працівниками поліції професійних вмінь та навичок. 

Вибір і поєднання методів навчання, застосування яких сприятиме 

підвищенню ефективності освітнього процесу, є однією з основних проблем 

педагогічної практики. Загалом поняття «метод» означає спосіб діяльності, 

спрямованої на досягнення певної мети [1, ст. 231]. 

В джерелах спеціальної літератури детально висвітлено різні класифікації 

методів навчання[2; 3; 4]. Ефективне функціонування системи професійної 

підготовки майбутніх працівників патрульної поліції передбачає використання 

низки методів навчання. Проаналізувавши наукові праці багатьох науковців, 

можна виокремити три основні групи методів. 

1. Методи організації та здійснення професійного навчання поліцейських. 

У цій групі виокремлено методи набуття знань; оволодіння руховими вміннями 

та навичками; удосконалення рухових навичок і розвитку фізичних рис. До 

групи методів набуття знань належать методи, що передбачають сенсорне 

передання та засвоєння інформації (натуральне демонстрування); друкована 

передача, засвоєння та відтворення інформації (робота з документальною 

інформацією); усна передача, засвоєння та відтворення знань (лекція, розповідь, 

пояснення тощо). Під час професійного навчання майбутніх працівників 

патрульної поліції ці методи використовують комплексно. 
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Лекція – усний виклад великого за обсягом, складного за логікою 

навчального матеріалу. Під час проведення лекції зі слухачами курсу первинної 

професійної підготовки поліцейських, зазвичай, використовуються 

мультимедійні засоби. Залежно від виду навчального предмета співвідношення 

лекцій і практичних занять відрізняється. Розповідь як метод навчання є 

монологічною формою передавання знань. Застосовується під час викладання 

навчального матеріалу системно і послідовно. 

Інструктаж – ознайомлення учнів зі способами виконання завдань, 

операцій, дотримання техніки безпеки (зазвичай під час занять з вогневої 

підготовки і проведення сценаріїв). Групу методів вдосконалення рухових 

навичок і розвитку фізичних якостей становлять методи, що передбачають 

точне нормування та регулювання навантаження у ході виконання завдання 

(рівномірний, перемінний, повторний, інтервальний, коловий); та створення 

ігрової та змагальної обстановки у ході виконання завдання (ігровий, 

змагальний).  

2. Методи стимулювання до підвищення рівня власної професійної 

готовності поліцейських. Група цих методів спрямована на формування 

позитивних мотивів до професійної підготовки, що стимулюють навчальну 

активність, сприяють збагаченню слухачів необхідною професійною 

інформацією. Вони охоплюють методи формування професійних інтересів і 

методи стимулювання обов’язку й відповідальності за рівень власної 

професійної підготовленості. Методи формування професійних інтересів 

охоплюють: методи створення на занятті цікавих ситуацій (наведення цікавих, 

нестандартних випадків, які відбувалися під час патрулювання); створення 

ситуацій новизни навчального матеріалу; методи навчальної дискусії; 

забезпечення успіху в навчанні; створення ігрових ситуацій; використання 

життєвого і професійного досвіду слухачів (стимулює навчання за рахунок 

максимальної конкретизації знань). Важливим є метод створення ситуації 

успіху в навчанні. Цей метод більшою мірою стосується слухачів, котрі 

відчувають певні труднощі в навчанні. Відомо, що без переживання радості 
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успіху неможливо по-справжньому розраховувати на подальші успіхи в 

подоланні навчальних труднощів. 

Ситуації успіху створює викладач завдяки підбадьоренню, схваленню 

нових зусиль. Важливу роль відіграє забезпечення сприятливої морально-

психологічної атмосфери під час виконання навчальних завдань, що послаблює 

почуття непевності й страху. Стан тривожності змінюється станом упевненості.  

Підвищення рівня професійної готовності майбутніх працівників 

патрульної поліції ґрунтується не тільки на мотиві навчального інтересу, а й на 

інших мотивах, серед яких значущими є мотиви обов’язку й відповідальності за 

рівень власної професійної підготовленості. Мотиви обов’язку й 

відповідальності формуються на підставі застосування такої групи методів й 

прийомів: висунення вимог; навчання виконувати вимоги; заохочення 

успішного, сумлінного виконання своїх обов’язків; оперативного контролю за 

виконанням вимог і в необхідних випадках вказування на недоліки, осуд – для 

формування відповідального ставлення до навчання [2, ст. 431].  

3. Методи контролю та самоконтролю в процесі професійної підготовки. 

Контроль як дидактичний засіб управління професійною підготовкою 

спрямований на забезпечення ефективності формування знань, умінь і навичок, 

використання їх на практиці, стимулювання навчальної діяльності слухачів, 

прагнення до самоосвіти. Методи контролю виконують низку функцій: освітню 

(навчальну), діагностичну, стимулювальну, розвивальну, управлінську, виховну, 

оцінювальну, самооцінювальну тощо. 

Як порівняно самостійний етап, контроль у процесі навчання виконує 

взаємопов’язані освітню, розвивальну та виховну функції. На різних етапах 

професійної підготовки використовують різноманітні види контролю: 

попередній, поточний, тематичний, підсумковий, а також форми його 

організації. 

Оскільки професійна підготовка майбутніх працівників патрульної поліції 

реалізується в процесі навчання, слід детально розглянути її складові. Навчання 

об’єднує процеси передавання, засвоєння, збереження та застосування 
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інформації для виконання конкретних дидактичних завдань. Складовими 

навчання є викладання й учіння. Викладання – діяльність викладача, 

спрямована на управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів 

(слухачів) на підставі врахування об’єктивних і суб’єктивних закономірностей, 

принципів, методів, організаційних форм і засобів навчання [5, ст. 233-236]. 

Учіння – цілеспрямований процес засвоєння слухачами знань, умінь і навичок, 

регламентований навчальними планами та програмами. Ефективність учіння 

визначають його форми, найпоширенішими серед яких є: слухання, читання, 

конспектування, виконання вправ, розв’язання задач, професійне моделювання 

[5, ст. 247]. 

Отже, підвищення рівня професійної готовності поліцейських відбувати-

меться лише за умови вдосконалення низки необхідних професійних знань, 

умінь та навичок під час навчального процесу та саморозвитку. 

  Література: 

1. Бондаренко В. В. Професійна підготовка працівників патрульної поліції: 

зміст і перспективні напрями [Текст]: монографія / В. В. Бондаренко. – К.: ФОП 

Кандиба Т. П., 2018. – 524 с. 

 2. Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки: навч. посіб. 

Київ: Академвидав, 2012. 528 с. 

3. Теорія і методика фізичного виховання: у 2 т. / за ред. Т. Ю. Круцевич. Київ: 

Олімп. літ, 2008 

4.Барабанщиков А. В. Военная педагогика и психология: учеб. пособие. М.: 

Воениздат, 1989. 240 с. 

5. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. 2-ге вид. Київ: 

Академвидав, 2014. 456 с. 
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УДК 81’25:681.3.016 Педагогічні науки 

ВЕБ-РЕСУРС «SPEECH REPOSITORY» ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ЗАНЯТТЯХ З ТЕОРІЇ ТА 

ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ 

Матвіїв-Лозинська Ю.О., 

доцент кафедри іноземних мов 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м.Львів, Україна 

Предмет «Теорія та практика перекладу» займає значне місце у фаховій 

підготовці фахівців за ОКР «бакалавр» та «магістр» мовних спеціальностей. 

Проте навчальні плани окремих немовних спеціальностей передбачають значну 

кількість годин на вивчення дисциплін, пов’язаних з вивченням та 

використанням іноземної мови. Сюди можна віднести наступні дисципліни: 

«Теорія та практика перекладу», «Практикум перекладу», «Переклад бізнес-

конференцій» тощо. Зокрема, майбутні фахівці за напрямом підготовки 

«Міжнародні відносини» повинні оволодіти навиками усного та письмового 

перекладу на високому рівні з метою їх подальшого використання у 

професійній діяльності.  

Теоретично написана значна кількість наукових робіт на подану тематику 

[1; 2; 3; 4], проте необхідно пам’ятати про практичне застосування набутих 

навичок. Отримати практичні знання та навички з перекладу (синхронного чи 

послідовного) можна за допомогою різноманітних методів. 

 У нашому дослідженні ми розглянемо один із методів набуття 

практичних навичок перекладу через прослуховування матеріалу іноземною 

мовою та відтворення почутого рідною мовою. На практиці добре себе 

зарекомендував веб-ресурс Speech Repository [9], яка дозволяє вибрати з 

широкого асортименту пропонованих матеріалів ті, які підходять саме вашому 

рівню володіння мовою, певній темі та за видами перекладу. Автентичні 

матеріали з європейських інституцій, міжнародних та вітчизняних організацій 
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надані безкоштовно професійними перекладачами на допомогу студентам, 

викладачам та всім бажаючим вдосконалити свої вміння та навички практики 

перекладу. 

Інтерфейс цього веб-ресурсу має наступний вигляд: 

 

Рис. 1 Інтерфейс Speech Repository 

 Заповнивши всі поля ми отримуємо той навчальний матеріал, який 

підходить певному студентові за відповідними критеріями. Веб-ресурс 

пропонує матеріали як для синхронного, так і для поступового перекладу. Ця 

програма дозволяє студентам підготуватися до перекладу заздалегідь (у 

випадку виконання поставленого завдання викладачем), опрацювати певну 

лексику, потренуватися і відчути себе професійним перекладачем, що неабияк 

мотивує студентів, дає впевненість в своїх знаннях та вміннях. 

Література: 

1. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад.– Львів, 1989.-216 с. 

2. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К.: Видавництво Київ, 

університету, 1982. – 280 с. 

3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця, 2000. – 446 с. 

4. Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська 

мови). Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2007. – 416 с. 

5. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська 

мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту: навч. посіб. – 2-ге 

вид., випр. і доп. – К.: Ленвіт, 2012. – 203 с. 
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6. Мірам Г.Е. Коучінг для усних перекладачів. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 

228с. 

7. Baker M. In other words: A Coursebook on Translation. – London and New 

York: Routledge, 1992. – V. XII. – 304 p. 

8. Nida E.A., Taber Ch.R. The Theory and Practice of Translations. – 1982. – 

VIII, 218 p. 

9. Speech Repository Interpretation [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – 

Електронні дані. – Режим доступу: https://webgate.ec.europa.eu/sr/ (дата 

звернення 22.11.2018) – Назва з екрана.  

 

____________________________________________________________________ 

УДК 373 Педагогічні науки 

НАУКОВІ СВІТОЧІ СЬОГОДЕННЯ 

Мельниченко Н.В.  

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології 

Лебединець Г.М.  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської філології 

Національний педагогічний університет  

імені М.П.Драгоманова, м. Київ 

Серед видатних учених педагогів драгоманівців значне місце посідає 

особистість доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника 

освіти України Вовк Людмили Петрівни – людини професіонала, науковця, 

вченого, дослідника. Ця талановита жінка, педагог з великої літери, усе своє 

життя присвятила і продовжує віддавати себе науці та студентам. На 

педагогічному небосхилі це людина неперевершеного таланту, світлого розуму, 

красивої душі та доброго серця. 

Людмила Петрівна – науковець високої проби, яка свої дослідження та 

педагогічну діяльність спрямувала на реалізацію ідеї структуризації єдиної 

нормативно-педагогічної мови для характеристики розвитку історико-

педагогічного напрямку науки. Вона і досі не втрачає смаку до наукової 
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діяльності, її і зараз вирізняє дослідницька завзятість, новий погляд на 

інноваційні підходи та педагогічні проблеми, які пронизують її власні роботи, 

та роботи її аспірантів, кандидатів і докторів наук, яких сама підготувала та їм 

гідну дорогу в життя. 

Наукова підготовка, глибоке знання школи, висока педагогічна 

майстерність – все це є результатом синтезу знань і умінь вузівських викладачів 

– одним із яких і є жінка європейської культури і слов’янської натури, логічна і 

непередбачувана, академічно мудра, безпосередня, проста і разом з тим 

загадкова, серйозна і життєрадісна, зрозуміла і незбагненна – Людмила 

Петрівна Вовк, видатний педагог, корифей педагогічної науки яка і сьогодні є 

взірцем для тих, хто виховує учителів, наставляє їх та передає їм свій досвід і 

знання [1, с.5, 2, с. 8, 5, с.12,]. 

Людмила Петрівна – активний учасник, експерт, радник, опонент і 

прогностик того науково-дослідного й науково-практичного процесу, який 

відбувається в Україні сьогодні. 

Соціальні зміни випереджають освіту. Озброїти вчителя світоглядними, 

соціальними і моральними переконаннями, високою психологічною 

лабільністю можна лише через добре продуманий зміст та систему знань і 

методів. Історія педагогіки виступає змістом, методом і загалом між 

поколінною трансмісією культури [3,с.152, 4, с. 111]. 

Враховуючи сказане вище, виникла потреба у дослідженні освітньої 

діяльності сучасного корифея педагогіки, людини неймовірного таланту, 

відданій науці, взірця для нинішніх і майбутніх поколінь. 

Протягом багатьох років Л.П.Вовк працює у системі народної освіти, 

спочатку вчителем Бригадирівської восьмирічної школи (Полтавська область), 

згодом викладачем кафедри педагогіки і психології Київського інституту 

іноземних мов, заступником начальника управління педагогічних навчальних 

закладів, начальником відділу науки Міністерства освіти України. Як заступник 

начальника управління педагогічних навчальних закладів, начальник відділу 

науки Міністерства освіти України була автором і організатором виконання 
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цільових комплексних наукових програм з психолого-педагогічного та інших 

гуманітарних і природничих напрямків (союзного, республіканського, галузе-

вого рівня), ініціювала продуктивні, мобільні, оригінальні форми координації 

наукових досліджень (зокрема, з психолого-педагогічних напрямків науки), 

опрацьовувала і впроваджувала системи і програми ефективної підготовки 

кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) для педагогічних 

закладів України. Досвід Міністерства освіти України з реалізації комплексних 

наукових проблем, ініційованих Л.П.Вовк, набув поширення і впровадження у 

відповідній галузевій діяльності інших республік колишнього Союзу, 

заслуховувався і схвалювався Президією НАН України [3, с.111]. 

Організація підготовки кадрів вищої кваліфікації і комплексних наукових 

програм 80-х років, по суті, репрезентували подальшу ефективність проблем у 

наступні десятиліття, зокрема і на час проголошення незалежності. 

За участю вчених-психологів і педагогів розпочиналося і набуло 

широкомасштабності залучення студентів ВНЗ до опанування елементами 

психологічної та педагогічної культури, як компонента загальнокультурної, 

загальногуманітарної підготовки майбутнього спеціаліста, адаптації особис-

тості до оточуючого середовища. 

З 1978 року Вовк Л.П. була доцентом (за сумісництвом) кафедри педаго-

гіки Київського педагогічного інституту (нині Національний педагогічний 

університет імені М.П.Драгоманова, а з 1994 року – завідуюча кафедрою теорії 

та історії педагогіки цього ж університету. Перебуваючи на цій посаді, 

Людмила Петрівна працює над структуруванням та актуалізацією змісту 

педагогічної підготовки майбутнього вчителя. Розроблена модель змісту і 

відповідно створені експериментальні базові навчальні програми з «Педаго-

гіки» та «Історії педагогіки» для студентів, бакалаврів, магістрів і аспірантів. 

Людмила Петрівна керує двома науковими школами з проблем змісту 

педагогічної підготовки та дослідження історії освіти в контексті завдань 

підготовки вчителя. 

Наукова проблематика, над якою працює Л.П.Вовк є надзвичайно 
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важливою для наукової мотивації та орієнтації сучасного навчального закладу 

на соціокультурне середовище. 

Л.П.Вовк досліджує проблеми генезису пріоритетних тенденцій освіти, 

зокрема, демократичної освітньої традиції в Україні, є автором програм з 

педагогіки, історії педагогіки, педагогіки вищої школи, посібників та моно-

графій з проблем історії освіти і педагогічної думки, освіти дорослих, історії 

освітнього сподвижництва, вищої школи, педагогічної підготовки [4, с. 114]. 

У дослідженнях та педагогічній діяльності Л.П.Вовк і роботах 

підготовлених під її керівництвом реалізується ідея структуризації єдиної 

нормативно-педагогічної мови для характеристики розвитку історико-

педагогічного напрямку науки. 

Має понад 150 опублікованих робіт, готує кандидатів і докторів наук з 

різних напрямків педагогічної науки, які працюють у вищих навчальних 

закладах України та за її межами. 

Л.П.Вовк – член вчених спеціалізованих рад по присвоєнню наукових 

ступенів кандидата і доктора наук, член комісії з психолого-педагогічних наук 

науково-методичної ради Ради міністерства освіти і науки України, Ради з 

координації наукових досліджень при Президії АПН України, наукової ради 

при Київському міському голові, редакційних колегій наукових збірників, 

працювала в експертній Раді ВАКу при Раді міністрів України. 

Кафедрою і безпосередньо Людмилою Петрівною підготовлено і 

започатковано видання посібників, орієнтованих на сприяння самостійному 

засвоєнню змістовно-інформаційних педагогічних знань, конкретизацію і 

засвоєння навчально-педагогічних понять і термінів. З проблеми історії 

педагогіки видані монографічні роботи, посібники, публікації науковознавчого 

характеру, що сприяють засвоєнню знань про педагогічні явища, концепції, 

персоніфіковану педагогічну діяльність. 

Впровадження результатів наукових досліджень, проведених за участі 

Л.П.Вовк або під її керівництвом сприяє забезпеченню наступності змісту та 

координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях вищої освіти. 
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Дисципліни, що викладає професор Л.П.Вовк орієнтують студентів на 

розуміння, що стрижнем, професійного особистісного покликання майбутнього 

вчителя є призначення людини творити добро, що з дня на день і робить 

Людмила Петрівна. ЇЇ вагомий внесок у педагогіку та педагогічну теорію 

актуальні і сьогодні, та допомагають визначити перспективи розвитку вищої 

школи та освіти в Україні. 

Для історії педагогіки одним з об’єктів, що заслуговують на увагу завжди 

була творча спадщина видатних педагогів минулого, яка уможливлювала 

визначення шляхів подальшого розвитку та перспектив удосконалення освіти і 

виховання. На даному етапі розвитку педагогічного дискурсу вважаємо за 

потрібне приділяти увагу дослідженню творчого доробку сучасних корифеїв 

науки, одним із яких і є доктор педагогічних наук, професор, заслужений 

працівник освіти України Вовк Людмила Петрівна, науковий доробок якої для 

педагогічної науки безцінний, а ми ще довго матимемо змогу дослухатися до її 

наукових порад і те Розумне, Добре і Вічне, що посіяла ця людина в наші серця, 

сприятиме все більшому духовному утвердженню нації, української педагогіки, 

освіті та культурі, державності України. 
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The main goal of the state policy of Ukraine in education is officially 

proclaimed the creation of the necessary conditions for the development and creative 

self-realization of every citizen during his life [1]. The achievement of such 

ambitious goal involves a gradual, but dynamic transition to highly innovative 

systems and technique education and training. Undoubtedly, a monological, more 

authoritarian educational system is no longer effective, not interesting for modern 

progressive youth. Updated, filled with on the one hand by technical means, and on 

the other hand –creative ideas democratic relations between all participants in the 

educational process are necessary now. Among the innovative ideas and 

corresponding educational techniques heuristic education causes a special 

significance in theoretical and practical sense. Such education is sufficiently tested 

and quite accessible to students. 

At Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko a powerful 

experimental group of lecturers and postgraduate students was created under the 

supervision of professor Lazarev Mykola. Researchers experimentally carried out a 

number of measures for the reorganization of credit-module training during 7 years. 

In the conducted researches on theoretical, experimental and methodical levels, the 

innovative technique of students’ heuristic-module education was realized. The 

content of the new technique, above all, is that the module structure of education, 

envisaged by the credit-module paradigm of planning the educational process in 

higher education, is filled mostly by the heuristic activity of the teacher and students, 
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and is formed in our version of the basic components of heuristic professional 

education, which are presented below. 

Mastering the theoretical material during a heuristic lecture of direct action. 

Heuristic approach to studying of the theory requires the refusal from traditional 

forms of lectures, which are based mainly on the principle of "speaking and listening" 

to the excluded feedback that does not activate attention, emotional state, creative 

thinking of students is not favour to its deep penetration in the essence and details of 

the theoretical material. Therefore, we paid attention to the modernized type of 

classes – lectures of direct action – developed by professor B. Korotyayev [2]. Using 

his theoretical positions, we developed our own version of the model of the heuristic 

lecture of direct action, which for two years has been tested and improved 

experimentally. The heuristic lecture of direct action in our experiment is constructed 

as a dialectical system unity of such learning operations: 

a) motivation, disclosure of significance and a brief review by the teacher of 

structurally-semantic elements of the lecture material, which is provided in advance 

to each student; 

b) concentrated and independent reading of the individual blocks of the lecture 

(according to the teacher's instructions) in order to compile their short abstract and 

independent generalizations; 

c) discussion in the created interactive research groups of the main provisions 

of the lecture block, their proposals for recording the audience, the correction with 

the help of other students and the teacher; 

d) the written fixing of the specified provisions, important facts and 

generalizations in the workbooks of the specified research groups;  

e) creating by each participant his own examination creative product for the 

newly mastered materials of the lecture in the form of answers to 3-4 teacher’s 

questions. 

Deepening and improving the acquired theoretical knowledge in the process of 

independent work of heuristic character. Students independently study a small 

number of recommended theoretical and methodological sources, create their own 
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short reviews, summaries of articles, sections of scientific works, prepare answers to 

specific heuristic questions raised by the lecturer. Before conducting a practical 

lesson or a seminar at the expense of hours for independent work (planned for 

students and not planned for teachers), graduation colloquiums with groups of 4 or 6 

students were conducted to discuss and set off the results of independent work on the 

materials of the lecture and recommended sources. 

Seminars and practical classes as a presentation and protection of 

independently created educational products of constructive or creative nature 

(theoretical report, essay). Each of these products is provided with a clear diagnostic 

toolkit. Therefore, the planning of any kind of examination work is already 

predetermined by the selected levels of achievement and clear, transparent, accessible 

to students, criteria of their quality. Created educational products become the main 

object of seminars and practical classes. They are publicly presented by the authors, 

are diagnosed and evaluated during dialogical interaction with the participants of the 

discussion, are recommended for revision, for presentation at the scientific 

conference (seminar), etc. 

Correction of the final professional-creative work (at the request of the 

author) with the aim of improving it and obtaining a higher grade. Heuristic 

education as a more creative and more humanistic level of modern education 

provides students with the possibility to create final educational product, improve its 

content, language and stylistic characteristics, to make their own thoughts and 

evaluations deeper and more elegant. 

The basis of the introduced created author's system was the ideas and 

techniques of heuristic education, which strongly confirms the priorities of heuristic-

search, heuristic-transformative, constructive and creative activity of conscious and 

independent educational subjects. The preparation of a creative teacher in heuristic 

education should be supported by powerful material, motivational procedural, 

diagnostic and managerial factors. 
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На сьогодні школа повинна готувати учня не лише як всебічнорозвинену 

особистість, але і як конкурентоспроможного фахівця, професіонала своєї 

справи, який не лише володіє знаннями, а й вправно використовує їх у своїй 

трудовій діяльності. 

Завдання шкільної освіти полягало у наборі знань, умінь і навичок, якими 

мав опанувати випускник школи. В наш час такий підхід виявляється недостат-
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нім, суспільству (вищим навчальним закладам, виробництву, сім’ї) потрібні 

випускники, готові долучитися до подальшої діяльності, здатні практично 

розв’язувати життєві та професійні проблеми, що постають перед ними. 

Останнім часом у педагогіці стала популярною концепція компетентності, 

в основі якої закладена ідея формування компетентності людини, яка має 

необхідні знання, професіоналізм і високі моральні якості, а також спроможна 

адекватно діяти у відповідних ситуаціях і брати на себе відповідальність за 

певну діяльність.  

На основі нормативних державних документів (Освіта України ХХІ 

століття, Національна програма виховання учнівської молоді України та ін.) 

така система є дуже ефективною, адже спрямована на гуманізацію та 

демократизацію навчально-виховного процесу. [3, с.357] 

Рівень освіченості, особливо за сучасних умов, не визначається обсягом 

знань, їх енциклопедичністю. Із позицій компетентнісного підходу рівень 

освіченості визначається здатністю розв’язувати проблеми різної складності на 

основі наявних знань. Компетентнісний підхід не заперечує значення знань, але 

він акцентує увагу на здатності використовувати здобуті знання. 

У переліку ключових компетентностей випускника нової української 

школи окреме місце посідає підприємливість, адже виховання підприємливої 

молоді – не лише засада економічного розвитку, а й умова виживання України 

як держави. [1, с.4] 

Успіх підприємницької діяльності будь-якої особистості знаходиться у 

прямій залежності від рівня сформованості у неї підприємницької 

компетентності. 

У наукових доробках сучасних українських вчених М.О. Ажнюка, В.В. 

Кириленко, Г. В. Осовської висвітлюються важливі аспекти у формуванні 

підприємницької компетентності учнів. У своїх методичних розробках А.М. 

Гельбак висвітлює підприємливість як ключову компетентність для життя. Г.А. 

Назаренко характеризую підприємницьку компетентність у відповідності до 

вимог нових державних стандартів. У статтях І. Унгурян та Н. Куриш 
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розглядається компетентність підприємливості та ініціативності у навчально-

виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. Ю. А. Білова 

визначила внутрішню структуру підприємницької компетентності. 

Проведений аналіз та узагальнення поняття «підприємницька 

компетентність дозволило дати наступне трактування терміну «підприємницька 

компетентність»: підприємницька компетентність – це сукупність якостей, 

знань, умінь та навичок особистості, які базуються на ініціативності, творчості, 

креативності, здатності до ризику та допомагають реалізувати підприємницьку 

діяльність особистості. 

Учнівська молодь, яка незабаром увійде у доросле життя, під час 

навчання у школі мають отримати необхідні знання, уявлення про умови та 

особливості підприємницької діяльності, зокрема усвідомити, наскільки вона 

потрібна для сучасного суспільства, які є організаційно-правові форми 

підприємництва тощо. [2, с.33] 

Розвиток підприємницьких умінь відбувається вже тоді, коли учні беруть 

участь в учнівському самоврядуванні та дослідницькій діяльності, виконують 

роль організаторів шкільних справ, обирають майбутню професію, планують 

створення власної справи тощо. 

Проте, вже на сучасному етапі формування підприємницької 

компетентності починається з початкової школи, адже на основі ринкових умов, 

вже на даному віці молодші школярі мають ознайомитися з основами 

економічних істин, понять, категорій, явищ, з потребами людей. 

Слід зазначити, що формування підприємницької компетентності 

пов’язане не тільки з тим, як учням викладають економіку, а з усією системою 

навчання та виховання в школі. Дослідники з даної галузі зазначають, що в 

початковій школі ще немає курсу економіки, тому варто формувати 

підприємницьку компетентність на основі інтегрованих уроків: з математикою, 

логікою, образотворчим мистецтвом, природознавством. 

Уроки іноземної мови, зокрема англійської, є сприятливим середовищем 

для формування підприємливої особистості за умови, що вчитель зможе 
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створити належне підприємницьке тло через змістову складову заняття та 

форми навчальної діяльності. 

Кожен розуміє, що успішній особі (а підприємливість одна з її рис) 

потрібне знання іноземної мови. Без цього годі мандрувати, пізнавати світ чи 

налагоджувати міжнародні стосунки. Англійська як мова міжнаціонального 

спілкування стає важливим чинником успішного бізнесу. Важливо, щоб 

учитель, який прагне мотивувати учнів, не забував наголошувати на цьому. 

Вчені визначають, що у змісті навчального матеріалу, який спрямований 

на підготовку учнів молодших класів до майбутньої підприємницької 

діяльності, повинні бути обов'язково виокремлені такі компоненти: 

 “самопізнання” - знання власного особистого потенціалу активності, 

творчості, інноваційної діловитості. 

 “ділове спілкування” - розкриття правил, змісту та форм економічної 

поведінки та спілкування в умовах ринкових відносин; 

 “партнерство” - розуміння змісту, процесу і результату спільної діяльності, 

ролі партнерів у розв'язанні практичних підприємницьких завдань; 

 “економіка” - усвідомлення системи знань, що необхідні для повсякденного 

життя та діяльності. Зокрема, учні молодшого шкільного віку повинні 

розуміти, що економічна поведінка підприємця відрізняється від поведінки 

інших працівників тим, що характеризується певними типовими рисами, а 

саме: енергійністю та ініціативністю; вмінням бути лідером, підбирати собі 

команду і керувати нею; діловитістю і вмінням ризикувати, самостійно 

приймати рішення, тощо.[1, с.19] 

Перед учителем іноземної мови, який формує компетентність підприємли-

вості, стоїть завдання підготувати учнів молодшого шкільного віку до 

самостійності у здобуванні знань та вмінь, він є організатором і співвиконавцем 

процесу навчання через пізнавання учнями навколишнього середовища. Вчитель 

підтримує розвиток учасників занять, дбає про розвиток їхньої вправності, 

відчуття власної гідності, готує до діалогу в неоднорідному середовищі, до спів-

праці в колективі. Педагог упорядковує інформацію, турбується про відчуття 
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безпеки, водночас заохочуючи до нового досвіду, що сприймається як виклик. 

Формувати основи підприємницької діяльності, учнів молодшого 

шкільного віку, можна на уроках іноземної мови, через призму одного із видів 

мовленнєвої діяльності – читання.  

Текст є одиницею навчання читання, що є закінченим мовленнєвим 

письмово зафіксованим твором. Текст завжди характеризується віднесеністю до 

певного стилю: розмовного, художнього, публіцистичного або літературно-

художнього, науково-популярного, наукового та газетно-публіцистичного. 

Традиційно в лінгвістичній науці текст розуміється як результат мовлен-

нєво-розумової діяльності, і нерідко відноситься тільки до письмової сфери 

мови. Так, І. Р. Гальперін визначає текст як витвір мовленнєво-творчого проце-

су, який характеризується завершеністю, об’єктивований у вигляді писемного 

документа, літературно оформлений відповідно до типу цього документа; утво-

рення, що складається із заголовка та низки характерних одиниць (надфразових 

єдностей), об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, 

стилістичного зв’язку, що має визначену цілеспрямованість та прагматичну 

настанову. 

Тексти для читання іноземною мовою виконують цілу низку функцій, які 

сприяють успішному оволодінню іноземною мовою. Для формування 

підприємницької компетентності велике значення має характер текстів: їх зміст, 

інформованість, цікава фабула тощо. 

Зміст текстів визначає відношення учнів до читання, а також можливості 

розв'язання тих освітніх і виховних завдань, які ставляться перед іноземною 

мовою як навчальним предметом. 
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Система вищої освіти відображає запити суспільства на формування 

фахівців високого рівня кваліфікації, на чому наголошує М. Фіцула, 

стверджуючи: «Система вищої освіти – сукупність вищих закладів освіти, які 

забезпечують фундаментальну наукову, професійну і практичну підготовку, 

здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх 

покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної 

підготовки» [2, c.12] 

Вища освіта кінця ХХ – початку ХХІ ст. набула певних тенденцій свого 

модернізованого розвитку на світовому та європейському освітньому просторі. 

П. Давидов зауважує, що світові тенденції розвитку сучасної вищої освіти 

відтворює Програмний документ ЮНЕСКО про реформування і розвиток 

вищої освіти – «Освіта: прихований скарб». Це: гуманітаризація, гуманізація, 

фундаментальність, безперервність, мобільність, масовість, технологізація та 

інформатизація [1]. 

Компетентнісна парадигма є методологічним підґрунтям підготовки 

професійно мобільного працівника соціальної сфери у Польщі. Професійна 

мобільність працівника соціальної сфери в цій країні забезпечується широким 
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спектром форм підвищення та вдосконалення кваліфікації фахівців, серед яких: 

післядипломне навчання, методичні курси, самовдосконалення. Часто така 

підготовка проводиться в межах фінансованих грантів через Міністерство 

національної освіти Польщі, або в межах програм, фінансованих Європейським 

союзом.  

Суттєві зрушення у польській системі професійної підготовки соціальних 

працівників відбулися після зміни державного устрою країни з 1990 року, коли 

увійшов у дію “Закон про соціальну допомогу” [4-5], що окреслив юридично-

інституційні рамки соціальної допомоги, а також визначив формальні вимоги 

до соціального працівника, його професійних завдань, обов’язків та принципів 

роботи (2 розділ ІІІ частини Закону). У 2004 році до даного закону було внесено 

ряд змін і в дію ввійшов новий “Закон про соціальну допомогу” [5]  

Система професійної підготовки соціальних працівників у Польщі 

безперервно розвивається. Зусиллями наукової спільноти і практикуючих 

соціальних працівників були розроблені та представлені на пленарному 

засіданні Головної Ради Вищої Освіти галузеві стандарти для І-го освітнього 

рівня напряму “Соціальна робота” (ухвалене рішення № 93/2006 від 19 жовтня 

2006 року [6]. Розпорядженням Міністра Науки і Вищої Освіти від 12 липня 

2007 року їх було затверджено як галузеві. Стандарти включають: загальні 

вимоги, освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника (kwalifikacje 

absolwenta), освітньо-професійну програму (ramowe treści kształcenia), обсяг 

практик та інше. [3].  

Академічній мобільності, як складовій Болонського процесу, присвячені 

дослідження О. Вауліної, А. Умерової, Г. Калінічевої, Г.Хоружого та ін. 

Академічна мобільність пояснюється науковцями як можливість для студентів, 

викладачів та адміністративно-управлінського персоналу ЗВО «переміщу-

ватись» з одного навчального закладу в інший. Мається на увазі, що згідно з 

рекомендаціями Болонської декларації, проведення студентом семестру в 

іншому ЗВО (переважно за кордоном) надасть йому можливість доступу до 

якісних програм, курсів, дослідницької діяльності, вдосконалить володіння як 
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студентами, так і викладачами іноземними мовами. Потреба в загальній мові 

європейської освіти пов’язується з англійською мовою. Високий ступінь 

академічної мобільнос  

В основу професійної підготовки працівників соціальної сфери в 

міжнародному освітньому середовищі покладено ідеї відкритості (здатність 

освіти до саморозвитку), мобільності (активізація всіх сфер життя суспільства, 

гнучка адаптація до вимог ринку праці), неперервності (навчання впродовж 

життя), випереджувального розвитку (орієнтація на майбутнє). 
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 м. Київ, Україна 

Однією з головних педагогічних засад підготовки працівників патрульної 

поліції України є поєднання всіх видів підготовки: службової, начальної, прак-

тичної та інших. За рахунок цього у поліцейських формується професійна 

готовність до виконання службових завдань, яка досягнута завдяки раціональ-

ному поєднанню отриманих знань, вмінь і навичок. На сьогодні науково-педа-

гогічним складом досліджуються та створюються нові моделі підготовки 

поліцейських, які складаються з окремих компонентів, що взаємопов’язані між 

собою. Складовим компонентом педагогічної спрямованості є використання в 

підготовці поліцейських інноваційних методів навчання, які являють собою 

інтерактивне, проблемне та ігрове навчання, проблемне мислення, формування 

критичного, аналітичного та групового мислення. Всі вище згадані компоненти 

застосовуються під час навчальних практичних, семінарських, лекційних занять 

зі слухачами курсів первинної професійної підготовки поліцейських. Профе-

сійна підготовка складається з загальнопрофесійної, теоретичної та практичної.  

Правоохоронна діяльність, як і будь-який інший вид трудової діяльності 

людини, передбачає оволодіння певними теоретичними і прикладними основа-
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ми, необхідними для її успішного здійснення. Наукове обґрунтування цих 

основ вимагає цілеспрямованого вивчення специфіки діяльності підрозділів 

патрульної поліції, визначення її змісту, структури, а також вимог, які вона 

висуває до працівників. Такий підхід дає змогу чітко окреслити як сферу про-

фесійної діяльності правоохоронця, так і обсяг службової інформації, засвоєння 

якої необхідне для її успішного здійснення. Належний обсяг професійних знань 

майбутні правоохоронці здобувають під час навчання на курсах первинної 

професійної підготовкиполіцейських, а згодом поглиблюють їх під час профе-

сійної діяльності та навчальних занять у системі службової підготовки. [1,с.92] 

Згідно з визначенням Г.Х.Яворської, професійні знання – це професійно 

важлива інформація, що стала надбанням свідомості фахівця. Володіючи 

знаннями, фахівець планує виконання поставлених завдань, обмірковує способи  

здійснення службових функцій, вивчає проблеми, що виникли, намічає цілі та 

способи їх розв’язання, готує рішення, вибирає способи дій, контролює й 

оцінює свою поведінку. Що глибше й ґрунтовніше він усвідомлює все це, то 

вищим є рівень його професіоналізму й ефективнішою – службова діяльність 

[2, с. 68]. 

Майбутньому працівникові патрульної поліції під час навчання необхідно 

опанувати масив фундаментальних і спеціалізованих знань. Фундаментальні 

знання –це загальні, системні знання в галузі права. Вони є основою 

професійної освіти, забезпечують всебічно обґрунтований, комплексний підхід 

до виконання професійних завдань. Спеціалізовані професійні знання мають 

безпосереднє прикладне значення. Це знання в конкретній галузі 

правоохоронної діяльності, що сприяють осмисленому виконанню службових 

завдань. [1,с.94] 

Важливу роль відіграють не тільки фундаментальні професійні знання, 

але й психологічна та фізична готовність, що зумовлено змістом поліцейської 

діяльності. Оскільки діяльність поліцейського потребує високої психологічної 

готовності існує низка особливостей, які мають вплив на прояви емоційних 

станів і процесів. 
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У науковій літературі психологічну підготовку трактують як комплекс 

заходів, спрямованих на формування, підтримання та розвиток у працівників 

професійно важливих психологічних і морально-ділових рис. За дослідженнями 

фахівців, у процесі психологічної підготовки формують вплив на особу шляхом  

активізації її задатків і здібностей, досягають певного рівня підготовленості до 

ефективного виконання службової діяльності. [3,с.19] 

Фізична підготовленість поліцейського, як важливий компонент проявля-

ється у певному фізичному стані, за допомогою якого забезпечується успішне 

виконання оперативних завдань. Фізична готовність означає сформований в 

процесі фізичної готовності стан, який забезпечує працездатність. Рівень 

фізичної підготовленості перевіряється в системі службової підготовки, 

відповідно до нормативних положень, за такими елементами: загальної 

фізичної підготовленості, тактики самозахисту й особистої безпеки, шляхом 

виконання низки завдань поліцейським. 

Тактична і вогнева підготовка поліцейський, як педагогічний компонент 

являє собою складову професійної підготовки завдання якої полягає в 

одержанні та застосування знань, умінь і навичок, щодо забезпечення особистої 

безпеки та безпеки громадян під час виконання службових обов’язків. 

  Особиста безпека є результатом реалізації комплексу заходів, 

спрямованих на зниження професійного ризику до реально можливого 

мінімуму, що дозволяє гарантувати збереження життя і здоров’я, нормальний 

психічний стан, дієздатність працівника поліції. [1,с.129] 

 Таким чином, як висновок, слід зауважити, що поєднання педагогічних 

засад та компонентів під час службової підготовки поліцейських дає 

можливість здобути якісні знання, навички, уміння та засвоїти відповідну 

програму підготовки. На сучасному етапі становлення і розвитку діяльності 

поліції належна службова підготовленість поліцейських є результатом 

засвоєння педагогічних компонентів, які відповідають законодавчим вимогам 

та гарантом майбутнього удосконалення професійної діяльності. 
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викладач 

Чернівецький медичний коледж БДМУ 

м.Чернівці, Україна  

На сучасному етапі розвитку освіти не тільки визначаються тенденції до 

розвитку освітнього процесу, а й віддається перевага оновленню виховного 

процесу, який має бути соціальним і особистісним одночасно. Суспільство 

потребує якісно нових характеристик освітніх систем, направлених на розвиток 

умінь і навичок самостійної діяльності, необхідних для постійної освіти та 

самоосвіти, конструктивного мислення, умінь і навичок ефективної взаємодії та 

комунікації, формування позитивного ставлення до себе й навколишнього 

світу.  

Метод проектів, що впроваджується в організацію позанавчальної роботи, 

сприяє розвитку творчості, пізнавальної активності, самостійності студентів. 

Саме метод проектів сприяє розвитку багатьох якостей особистості, в тому 

числі і якостей особистості викладачів, які навчаються основам організації 
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проектної діяльності зі студентами. Метод проектів був розроблений американ-

ським педа-гогом У. Килпатріком в 20-ті роки XX ст. як практична реалізація 

концепції інструменталізму Дж. Дьюї (1859-1952), американського філософа-

прагматика, психо-лога і педагога, якого справедливо вважають осново-полож-

ником «методу проектів» у світовій педагогіці. Організація роботи за методом 

проектів викладена у книзі Джона Дьюї «Школа і суспільство». Інтерес до 

методу проектів виник у нашій країні ще в 90-х роках XX ст., а на початку XXI 

ст. вже постала очевидною стійка тенденція до використання нової технології в 

практиці викладання різних навчальних дисциплін. 

На занятті української літератури переважно використовуються творчі 

проекти, участь у яких допомагає краще осягнути художній твір, зрозуміти 

літературну епоху, усвідомити особливості творчості різних письменників, 

висловити особистісне ставлення до того чи іншого літературного явища, 

реалізувати творчі та інтелектуальні здібності. 

Поняття «проектні технології» розглядається по-різному. На думку Б.Ву-

льфсона, проект – це процес вивчення певного матеріалу із набуттям знань та 

навичок, а потім конструювання на основі здобутих знань проектів [1, c. 12]. В. 

Гузеев вважає, що проект – це спеціально організований учителем і самостійно 

виконаний учнями комплекс дій, де вони можуть бути самостійними для прий-

няття рішень та відповідальними за свій вибір, результат праці створення твор-

чого продукту [2, с. 79]. О. Пометун наголошує, що проект – це задум, план, 

прообраз певного об’єкта [3, с. 99]. О. Пєхота зазначає, що проект – це цільовий 

акт діяльності, в основі якого лежать інтереси дитини [4, с. 65]. Він вважає, що 

робота над проектом – практика особистісно зорієнтованого навчання в процесі 

конкретної праці учня на основі його вільного вибору, з урахуванням його інте-

ресів [5, с. 149]. У свідомості школяра або студента це має такий вигляд: «Все, 

що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати». 

В основі проектної технології на заняттях української літератури лежить 

розвиток основних компетенцій: пізнавальних навичок, уміння орієнтуватися у 

різних джерелах інформації, застосовувати на практиці отримані знання, 
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виділяти проблеми і визначати шляхи їх вирішення, планувати, прогнозувати, 

аналізувати, зіставляти, порівнювати, оцінювати, робити висновки, виробляти 

особисту думку, презентувати результати проектної діяльності. Проектна 

технологія сприяє вихованню толерантності і комунікативності, адже 

передбачає роботу у групах, у парах, вимагає співробітництва. 

Найбільш доцільно використовувати метод проектів на оглядових занят-

тях, на заняттях вивчення біографії письменника, на заняттях систематизації та 

узагальнення вивченого матеріалу, на заняттях з розвитку мовлення. 

Використання проектного навчання виділяє етапи розробки проектного 

завдання; реалізації проекту; оформлення результатів; презентації і захисту 

проекту; рефлексії. Робота починається з того, що викладач разом зі студентом 

(або невеликою групою студентів) розглядає завдання проекту – ставиться 

мета, завдання і проблема, яку необхідно вирішити студенту. Вибір теми 

проектів у різних ситуаціях може бути різним. В одних випадках ця тематика 

може формуватися навчальним планом з певної дисципліни, висуватись 

викладачами з урахуванням навчальної ситуації з дисципліни і професійних 

інтересів, інтересів і здібностей студентів. Тематика проектів може бути 

запропонованою і самими студентами, з урахуванням власних інтересів. 

Отримавши проект, студент підходить до етапу реалізації, який включає 

проектування, на якому вивчається суть питання, аналізуються теоретичні 

положення та емпіричні факти, розробляється гіпотеза дослідження. Потім йде 

етап моделювання: побудова моделі процесу навчання, окремого заняття. 

Наступний етап конструювання: розробка цілей, відбір і структурування 

педагогічних засобів (зміст навчального матеріалу, форм і методів навчання та 

ін.). Закінчується виконання проекту етапом емпіричного дослідження: 

здійснюється розробка експерименту та інших дослідницьких форм, 

отриманням емпіричних даних з оцінкою і інтерпретацією результатів 

дослідження. На етапі оформлення результатів, в залежності від характеру 

проекту, можуть бути наступні форми: реферат; звіт про виконання проекту по 

раніше розробленій схемі; методичний чи навчальний посібник; рекомендації; 
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курсова робота, дипломна робота та ін. Етап захисту проекту може проходити у 

різних формах (виступ керівника групи на засіданні кафедри, захист курсової 

чи дипломної роботи та ін.), але обов’язковою є вимога щодо підготовки 

презентаційних матеріалів, які дозволяють наочно продемонструвати аудиторії 

основні результати та хід роботи над проектом. Останній етап – рефлексія, 

припускає, що студенти які працюють над проектом, повинні провести аналіз 

власної діяльності (самоаналіз) над проектом з метою виявлення допущенних 

помилок, їх причин і пошуку шляхів подальшого удосконалення дослідницької 

культури [6, с. 36]. 

Ця технологія формує критичне та творче мислення, а отже, відповідає 

основному завданню педагогіки – вихованню соціально активної особистості, 

здатної до самовдосконалення. За своєю сутністю робота над проектом має 

інноваційний характер: вимагає від студентів застосовувати нові знання, 

спираючись на засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти і приймати 

рішення самостійно чи в складі команди та розв’язувати конфлікти; шукати, 

компонувати і застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел, 

використовуючи сучасні технології для виконання конкретних завдань; 

розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та саморозвитку; формує 

бажання і здатність самостійно вчитися. А сучасному викладачу застосування 

методу проектів дозволяє сформулювати спеціальні інноваційні вміння, які 

необхідні в умовах оновлення організації виховного процесу сучасної вищої 

школи. 
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Саморегуляція студента – це регуляція ним своїх дій. Існує безліч 

моментів, які знаходяться в підсвідомості, які ми не помічаємо і якими не 

користуємось, хоча вони могли б помітно полегшити наше існування. 

Кожна людина повинна вміти аналізувати свою поведінку, вчинки, 

передбачати наслідки власної діяльності, працювати над самовдосконаленням. 

Дуже важливим його етапом готовності до професійної діяльності сту-

дента-психолога є самоаналіз такої готовності на основі результатів тестування, 

анкетування. Для самоаналізу потрібно вміти проникати у власний внутрішній 

світ, правильно оцінювати рівень розвитку в себе кожної зі складових 

готовності до професійної діяльності[5]. Самоаналіз готовності до професійної 

діяльності повинен стати у кожного студента стійкою звичкою, спрямованою 

на усвідомлення того, який із компонентів готовності сформований у нього 

краще, який – гірше або недостатньо. До процесу самоаналізу входять самоспо-

стереження, самоконтроль, тобто вміння людини дивитися на себе, на свої дії 

ніби чужими очима, виявляти позитивні й негативні моменти. 

Наступний етап самовдосконалення – постановка мети, розробка 

програми, складання плану. Успіх же в досягненні поставленої мети залежить 



37 
 

від багатьох чинників. Пропонуємо враховувати такі поради: 

1) оцінити свої плюси і мінуси в готовності до професійної діяльності; 

2) проаналізувати причини, що призвели до низької готовності, 

несформованості окремих якостей, рис характеру, необхідних психологу; 

3) обдумати мету, шляхи, засоби самовдосконалення окремих якостей, 

властивостей особистості, встановити терміни досягнення задуманого; 

4) в плані чітко визначити всі цілі, зокрема ті, що мають першочергове 

значення, встановити час їх виконання, послідовність процесу 

самовдосконалення, вибрати методи та способи досягнення мети; 

5) якнайшвидше приступити до виконання плану самовдосконалення; 

6) постійно контролювати строки виконання окремих пунктів плану 

самовдосконалення; 

7) стежити за тим, щоб ваші власні цілі самовдосконалення 

співвідносилися з потребами суспільства; 

8) вірити в свій успіх, у свої сили; вчитися на своїх помилках і на своїх 

успіхах; 

9) виробити у себе звичку реагувати на невдачі й неприємності 

оптимістично; 

10) у будь-якій складній життєвій ситуації, в навчанні, в роботі шукати 

щось цікаве, добре (його можна знайти!) і мотивувати ним свою 

самопідготовку до професійної діяльності в якості психолога; 

11) підтримувати добрі навички та вміння, сформовані в попередні роки: 

особистої гігієни, щоденної зарядки, раціонального використання вільного часу 

тощо; 

12) формувати у себе навички самовладання, саморегуляції психічних 

станів і поведінки; пам'ятати слова філософа Сенеки: «Найсильніший той, хто 

має владу над собою». 

Позбутися негативних якостей, сформувати потрібні для роботи 

психолога риси характеру, знання, навички, звички можна лише усвідомивши 
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необхідність цього для себе і суспільства, ціною великих вольових зусиль. 

Тому детальніше зупинимося на шляхах і способах формування волі людини. 

Самовиховання волі. 

Воля – це здатність людини свідомо ставити мету і досягати її, долаючи 

перешкоди, труднощі[2]. 

Для саморегуляції поведінки, психічних станів, формування знань, 

навичок, якостей, необхідних психологу, потрібні вольові якості. Щоб 

сформувати їх у себе, слід свідомо брати участь у таких ситуаціях, що 

вимагають самостійності, організованості, витримки, рішучості, сміливості. 

Треба змалку привчатися долати життєві труднощі[3]. Варто інколи навіть 

штучно їх створювати, аби, долаючи перешкоди, перевірити свої сили, сформу-

вати вольові якості. Цього можна досягти тільки в діяльності (навчальній, 

трудовій, спортивній), тільки вправлянням, тобто багаторазовими повторення-

ми вольових дій. У процесі долання перешкод ситуаційні вольові стани 

закріплюються і перетворюються у стійкі вольові якості особистості. 

Для формування вольових якостей радимо дотримуватися таких правил: 

1. Долайте перешкоди, труднощі, намагайтеся вирішувати свої проблеми 

самостійно. 

2. Не бійтеся перешкод і труднощів на своєму шляху, навпаки, радійте їм, 

бо вони дають змогу багато чого навчитись, здобути впевненість у собі, 

сформувати потрібні риси характеру. 

3. Якщо ви не досягли успіху з першого разу, не втрачайте надії, пробуйте 

знову й знову. 

Серед вольових якостей, рис характеру, необхідних психологу, важливе 

значення мають організованість і дисциплінованість. 

Організованість – це якість особистості, що характеризує здатність 

розумно планувати і впорядковувати свою діяльність. Для її формування 

потрібно: 

дотримуватися певного порядку, що сприяє успіху діяльності; 

планувати свої дії і розумно їх чергувати; 
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раціонально розподіляти час; 

навчитися вносити в свою діяльність певну організацію при зміні 

обставин; 

не братися за кілька справ відразу; 

завжди виконувати свої обіцянки; 

суворо додержувати режиму дня. 

Дисциплінованість – це свідоме підкорення своєї поведінки суспільне 

прийнятим нормам, певному порядку[2]. Для формування дисциплінованості 

потрібно: 

усвідомити значення суспільних вимог, необхідність виконання норм і 

правил поведінки; 

не допускати негативних вчинків, дисципліновано поводитися в будь-

яких ситуаціях; 

щоденно проводити оцінку й аналіз своєї поведінки, дбати про її 

поліпшення. 

Способи та методи психічної саморегуляції. 

Психічна саморегуляція грає виняткову роль у будь-якій діяльності, 

особливо у професійній, бо позначається на взаєминах між людьми, їхньому 

здоров'ї, та в цілому на психічному здоров’ї. Рівень саморегуляції психічних 

станів, поведінки людини зумовлений насамперед ступенем розвитку її 

вольових якостей[4]. Самовладання як одна із складових саморегуляції 

проявляється в збереженні не тільки зовнішнього, а й внутрішнього спокою. У 

неприємній ситуації слід дотримуватися принципу: «Не хвилюватися через те, 

чого я змінити не можу». Дуже важливо зняти внутрішнє, емоційне 

напруження, яке шкодить здоров'ю, негативно позначається на поведінці 

людей. Існує кілька способів його зняття. 

Спосіб перший. Не стримувати зовнішні прояви почуттів, емоцій, 

виплескувати свою злість. Та цей спосіб є непристойним у суспільстві, грубим, 

асоціальним. 
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Спосіб другий. Реагувати на емоціогенні чинники в пристойній для 

суспільства формі: включитися в активну фізичну діяльність (корисна і 

потрібна робота, гімнастичні вправи, вправи для дихання, рух) [1]. 

Спосіб третій. Не допустити спалаху злості.  
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музичних переживань. Дорогу, якою можна йти, розвиваючи музичний інтерес, 

показує саме мистецтво – це дорога катарсисної педагогіки. 

Мета статті - визначити педагогічні умови розвитку музичного інтересу 

молодших школярів засобами фортепіанного мистецтва. 

 Стан розвитку фортепіанної педагогіки засвідчує позитивні тенденції у 

пошуку прогресивних форм, технологій, методик виховання та навчання 

підростаючого покоління. У музичній педагогіці останніх десятиріч інтенсивно 

досліджуються та розроблюються питання пов’язані зі сприйняттям різних 

видів мистецтв, синтезу мистецтв, поліхудожнього розвитку учнів (Л.Масол, 

Г.Падалка, Л.Предтеченська, Г.Шевченко, О.Щолокова, В.Юсов та ін.). 

Питання про виховання інтересу до музики, захопленості нею розглядав в 

своїх працях і В.Сухомлинський, який наголошував на необхідності зробити 

спілкування з музикою духовною потребою школярів, навчити дітей розуміти 

музику, а це означає, насамперед, пробудити до неї інтерес.Одним з важливих 

засобів пробудження інтересу до навчання він вважав творчий характер 

застосування активних методів роботи на уроці. «Без музичного виховання не 

можливий повноцінний розумовий розвиток дитини» [5,66]. 

Д.Кабалевський звертав увагу на систематичне засвоєння знань про 

музику, на формування умінь і навичок, що повинні бути направлені на 

розвиток емоційного відгуку, інтересу дітей до музики. Педагог вважав, що 

формування й розвиток інтересу в учнів залежать від самого вчителя. Він 

радив: «Коли ви хочете, щоб ваші юні слухачі були активними, - будьте активні 

самі; коли ви хочете, щоб вони виявляли інтерес до музики, - відчувайте цей 

інтерес в самому собі; коли ви хочете, щоб вони полюбили музику, - любов до 

неї мусить жити у вашому власному серці; коли ви хочете навчити їх 

роздумувати про музику, - роздумуйте разом з ними, не підмінюйте живого 

руху своєї думки читання добре «відпрацьованого тексту» [4,18]. 

Музика прагне втілити етико-естетичний ідеал – в цьому особливість її 

змісту, її впливу на людину, вона може здійснювати свій виховний вплив лише 

за умови, якщо весь процес навчання базується на їх безпосередньому 
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спілкуванні з нею і якщо вчитель дає можливість дітям самим слухати, 

виконувати і вчитися розуміти її мову. Важливо, щоб при вивченні музики 

створювалась своєрідна «пошукова ситуація», яка вчила б учнів вслухатися в 

твір і відкривати в ньому для себе нове, приваблююче, свідомо оцінювати, 

узагальнювати отримані враження. Навчити любити і розуміти музику можливо 

тільки за допомогою самої музики. «Пізнання світу почуттів неможливе без 

розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати й 

діставати насолоду від неї» - писав В. Сухомлинський [5,77]. 

Методи виховання та розвитку інтересу до музики можуть бути 

найрізноманітнішими. Кожен спосіб спільної діяльності вчителя й учня має 

розвивати музичні здібності, уяву, музичне мислення, творчість дитини. 

Вчитель прагне, щоб спілкування з мистецтвом викликало почуття радості, 

задоволення, а формування навичок і вмінь сприяло прояву активності і 

самостійності. 

У свій час Б.Асаф’єв, розробляючи принципи й методику музично-

виховної роботи з учнями загальноосвітніх шкіл, наголошував, що музика як 

предмет шкільного навчання має бути мистецтвом, а не науковою 

дисципліною, якої вчаться і яку вивчають. І мистецтвом дуже цікавим! [1,128]. 

Музичний інтерес у дітей молодшого шкільного віку виникає лише в тлі 

активного музично-пізнавального ставлення до музичного мистецтва й у 

процесі виконання музичних творів. Важливість виконавської діяльності учнів 

полягає в тому, що вона дає можливість засвоїти оптимальний обсяг музичної 

інформації, виховати творчу особистість, здатну оригінально мислити, 

ефективно використовувати набуті знання у практичній діяльності. Оскільки 

інтерпретаторська діяльність, як було вже підкреслено, є видом самостійної 

творчості, то характеризується мотивами самовдосконалення (позитивне 

ставлення до роботи, потреба у інтерпретації музичних творів, інтерес до 

навчання), які представляють сукупність збуджень до інтенсивної роботи. 

Важливою формою розвитку музичного інтересу є розширення 

відповідних знань, умінь, навичок, тобто музичного досвіду. Їх накопичення 
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відбувається в процесі систематичного опрацювання музичних творів, що 

допомагає стилістично відповідно виконувати навчальний матеріал, успішно 

проводити роботу з естетичного виховання школярів. Розвитку музичного 

інтересу активно сприяють спеціальні здібності учнів: музичне мислення, 

артистичні якості, технічні здатності. Вони забезпечують продуктивне 

опанування навчального матеріалу. 

Розглядаючи витоки музичного мислення як центральної здібності, 

можна підкреслити, що головною його особливістю є відчуття інтонації. Саме 

це є основою музично-естетичного переживання. 

Витоки музичного мислення піднімаються до почуття інтонації. Саме 

вона є основою музично-естетичного переживання. Лаконічну формулу 

Б.Асаф’єва «Музика – це інтонація» необхідно розуміти широко, як «головного 

провідника» музичної змістовності, музичної думки, оскільки все мистецтво 

звукових образів має інтонаційну основу. Емоційна реакція на інтонацію, 

проникнення в її виразну сутність стає вихідним пунктом процесу музичного 

мислення, первинною формою орієнтування у сфері звукової виразності. 

Подальші більш вищі форми відображення музичних явищ у психіці 

людини пов’язані з осмисленням конструктивно-логічної організації звукового 

матеріалу. Лише коли інтонації певним чином оброблені, скомпоновані, зведені 

до тої чи іншої системи, лише тоді вони набувають можливості трансформува-

тися в мову музичного мистецтва. Поза музичною логікою, яка проявляє себе 

через широкий комплекс архітектонічних засобів, таких як форма, лад, гармо-

нія, метроритм і т. ін., музика не може вийти з хаосу випадкових, розрізнених 

інтонацій, підвищитися до рівня мистецтва. Об’єктивні конструктивно-логічні 

категорії музичного мистецтва безпосередньо співвідносяться, знаходять 

відображення в музичній свідомості. 

Осмислення логіки організації різних звукових структур від най прості-

ших до найбільш складних, уміння оперувати музичним матеріалом, знаходити 

схожості і відмінності, аналізувати й синтезувати, встановлювати взаємозв’яз-

ки,є другою функцією музичного мислення. Вона має таке ж значення, що і 
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перша, пов’язана з безпосередньою реакцією людини на виразну суть інтонації. 

При цьому друга функція за своєю природою є більш складною, оскільки 

передбачає певну сформованість, широкість музичного розуміння індивіда. 

Однак лише одним розумінням конструктивно-логічних закономірностей 

музичного матеріалу, поняттям його внутрішньої «будови» також не 

вичерпується зміст поняття «музичне мислення». Тільки проникнення у 

виразно-смисловий підтекст інтонації, з одного боку, і розуміння логічної 

організації звукових структур – з іншого, створює в своєму синтезі музичне 

мислення в істинному значенні цього поняття. В цьому випадку мислення 

представляє собою відображення в розумі людини музичного образу, який 

розуміється як сукупність, діалектична єдність раціонального (логічного) і 

емоційного. При цьому необхідно підкреслити, що тільки їх з’єднання, 

органічне сполучення і взаємодія роблять художньо повноцінними процеси 

музично-мислительної діяльності людини. 

Отже, музичне мислення починається з оперування музичними образами. 

В своєму розвитку воно пов’язано з поступовим ускладненням звукових явищ, 

які відображаються і перероблюються у людській свідомості. Від образів 

елементарних до більш поглиблених і змістовних, від фрагментарних і 

розрізнених до більш масштабних і узагальнених – така загальна спрямованість 

розвитку цього феномену. На достатньо високих стадіях розвитку музичного 

мислення до його структури включаються складні художні поняття (наприклад, 

від розуміння даного, конкретного твору – до стилю, естетики його епохи). 

Зріле музичне мислення проникає до найглибших пластів музичного мистецтва, 

акумулює найбільш витончені і складні художньо-поетичні ідеї. 

Якісно новий ступінь музичного мислення являє собою творче мислення. 

Музично-інтелектуальні процеси на цьому рівні характеризуються поступовим 

переходом від репродуктивних дій до продуктивних. Творче музичне мислення 

може проявлятися в різних видах і формах, основними з яких є створення музи-

ки або інтерпретація музичних творів, активне індивідуальне і самобутнє її 

переусвідомлення. 
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Необхідно також відзначити, що музичне мислення завжди оперує 

образними категоріями. Якщо образи музичного мистецтва художньо 

відбулися, то вони наповнені емоційним змістом, який відображає чуттєву 

реакцію людини на ті або інші явища дійсності. Поза емоціями нема музики і, 

зокрема, музичного мислення. Не розвивши сферу емоційних відчуттів дітей, 

не сформувавши їх здатності до переживання прекрасного, неможливо досягти 

жодної задачі з тих, що стоять перед музичною педагогікою. Тому звернення до 

емоційного боку музичної свідомості учнів стало магістральним шляхом 

навчання гри на фортепіано, його специфікою.  

Однак вплив на духовний світ учнів в практиці музичної освіти часто має 

однобічний характер. Увага педагогів зосереджується на тому, як учні 

переживають музику, що виконується, і меншою мірою на тому, що пов’язано з 

процесами її розуміння і інтелектуального осмислення. Тим самим музичне 

мислення розуміється як якесь особливе мислення без понять, яке відрізняється 

від звичайного мислення. 

Разом з тим музичне мислення не тільки чуттєве конкретно. Узагальнено-

абстрактне в ньому виявляє себе, як і в інших видах людського мислення, через 

поняття. Так, наприклад, різні елементи музичної виразності, істотні ознаки 

стилів, жанрів, форм – все це відображається в свідомості музиканта через 

визначені системи уявлень і понять. Тому рівень розвитку музичного мислення 

прямо й безпосередньо залежить від якості оволодіння відповідними 

поняттями, їх змістовності, широти узагальнення і міри їх диференційованості. 

Все це дає підставу стверджувати, що гра на музичному інструменті, 

збагачуючи учня особистим виконавським досвідом, створює необхідну основу 

для різних музично-виконавських операцій. Досвід, придбаний через виконання 

музики, стає особливо цінним. Справа в тому, що цей досвід – практичний, 

ґрунтується на безпосередніх ігрових діях. Так, наприклад, В. Сухомлинський 

спеціально звертав увагу на роль практичних операцій у навчанні (зокрема, 

операцій ручних): «Є особливі, найактивніші, найбільш творчі ділянки мозку, 

які пробуджуються до життя завдяки з’єднанню процесів абстрактного 
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мислення з тонкою, мудрою працею рук. Якщо такого з’єднання нема, ці 

ділянки мозку стають тупиками». При поєднанні зусиль розуму і рук 

«інформація йде двома безперервними потоками – від рук до мозку і від мозку 

до рук». Педагогічний досвід свідчить, що музично-мислительні процеси, які 

спираються на виконавську практику, потрапляють в найбільш сприятливі для 

їхнього виникнення і протікання умови. 

Слід відзначити, що, залучаючись до діяльності, пов’язаної з 

виконавством, музичний інтелект отримує можливість всебічного, 

гармонійного розвитку. Г. Нейгауз писав, що з деякими зі своїх учнів він 

«постійно проходив на п’єсах, які вони грали… стислий курс гармонії, будови 

мелодії, аналізу форм і т. ін., поки учні не навчалися мислити як музиканти». 

Дійсно, художнє виконання музики приводить в дію всі «механізми» 

музичного мислення, відображається на всій його структурі. Якщо завдання ви-

конавця полягає в тому, щоб інтерпретувати звуковий образ, то стає очевидним, 

що це розуміє проникнення у виразно-смислову сутність музичних інтонацій, з 

одного боку, і усвідомлення конструктивно-логічних принципів організації 

матеріалу – з іншого. Трактуючи музичний твір, виконавець не може ігнорува-

ти його жанрову або стилістичну специфіку. Мислення музиканта-інтерпрета-

тора оперує на цьому рівні такими узагальненими і складними категоріями як 

жанр і стиль. Крім цього, вищою метою виконавця має бути не пасивне 

«передавання», не елементарне репродукування, а самостійне переосмислення, 

інтерпретація як художньо-творче втілення. Навчання гри на фортепіано, як 

специфічний вид музичної діяльності, мобілізує практично всі форми музично-

мислиннєвих дій – від нижчих до вищих, і відображає їх у всій сукупності, 

повноті і різноманітності. При цьому інтелектуальні операції музиканта-

виконавця мають, як правило, яскраво виражену емоційну окраску. 

Разом з тим існує і зворотній зв’язок між інтелектуальним і емоційним. Не 

випадково досвідчені музиканти підкреслюють, що «коли ми граємо», глибоко 

відчуваючи, інтенсивно переживаючи зміст твору, «… ясно виступають назовні 

глибокі пласти музики і їх закономірності». Тому можна сказати, що виконання 
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музики – це дія, емоційно наповнена в самій своїй основі, котра активізує 

музичне мислення, створює умови для ефективного протікання музично-

інтелектуальних процесів. 

Дитячі музичні школи, як одна з найбільш масових ланок системи масо-

вої музичної освіти, володіють широкими можливостями для розвитку музич-

ного інтересу і, в цілому, розвитку музичної культури школярів. Слід підкрес-

лити, що саме в цей час навчання, спрямоване на музичний розвиток дитини, 

повинно набувати основного, вирішального значення, тобто формування власне 

якостей гри, професійно-виконавчих умінь і навичок повинно бути не 

самоціллю, а лише засобом музично-виховних і музично-освітніх завдань.  

 Висновок. На підставі проведеного аналізу можемо визначити наступні 

педагогічні умови розвитку музичного інтересу молодших школярів засобами 

фортепіанного мистецтва:1) підвищення мотиваційної, вольової сфери; 2) цін-

нісних уявлень про фортепіанне мистецтво; 3) розвиток спеціальних здібнос-

тей, музичного мислення; 4) розширення слухацького й виконавського досвіду. 

 Комплексна реалізація визначених педагогічних умов з опорою на 

емоційний, мисленнєвий розвиток учнів забезпечить ефективний розвиток 

музичного інтересу.  
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УДК 352  Педагогічні науки 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОЮ 

МАЛОЧИСЕЛЬНОЮ ШКОЛОЮ 

Тодорова М.І., 

магістрантка факультету управління, адміністрування  

та інформаційної діяльності 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

м. Ізмаїл, Київ 

Щоб прийняти історичний виклик XXI століття, освіта повинна мати 

випереджальний характер, тобто бути спрямованою у майбутнє на розв’язання 

проблем нового століття. Випускник XXI століття має бути конкурентоспро-

можною особистістю, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, прагне змінити 

на краще своє життя та країни. З огляду на це актуальною стає проблема 

самореалізації особистості, досягнення нею життєвого успіху від самої школи. 

Проблему самореалізації особистості за умов сільської школи треба вважати 

пріоритетною, тому що такій школі дуже складно конкурувати з міськими 

школами, закладами освіти нового типу. Треба зробити все для того, щоб 

випускники сільської школи ніколи не пошкодували, що вони її закінчили та 

відчували себе конкурентоспроможними та успішними. 

Реалізацію нових підходів до навчально-виховного процесу та визначення 

в ньому місця особистості директору школи треба розпочинати із внесення від-

повідних змін до управлінської діяльності, адже в процесі саме цієї діяльності 

відбувається постійне професійне та особистісне зростання учасників навчаль-

но-виховного процесу, стабільність й комфорт усіх видів діяльності, забезпе-

чення адаптації навчального закладу до мінливих умов. Це вимагає впровад-

ження нової етики управління: партнерсько-рівноправного стилю відносин, 

відмови від декларативного спілкування та надмірної опіки. Треба організувати 

управління школою так, щоб воно передбачало “… в діяльності особистість, 

систему соціально значущих людських якостей, творчий потенціал, 
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персоналізацію професійних знань і внеску кожного у спільну діяльність”.
1
 

Для того, щоб це зробити, треба, щоб директор школи був компетентним 

в цьому аспекті. Адже забезпечити оптимальний розвиток і функціонування 

навчального закладу може лише керівник, який: 

- приділяє увагу добору кваліфікованих працівників; 

- здатен до ґрунтового аналізу реального стану закладу та ресурсів його 

розвитку; 

- вивчає соціальне замовлення; 

- у курсі інноваційних, науково-педагогічних концепцій; 

- прагне створювати гармонійний, оптимістичний, психологічний клімат 

у колективі; 

- здатен задовольнити потребу закладу в науково-методичному 

матеріальному забезпеченні тощо; 

- використовує можливості PR –технологій, зацікавлений у поліпшенні 

іміджу закладу в освітньому просторі району, області тощо. 

Директор школи повинен бути психологічно готовим до успішної 

управлінської діяльності, мати наявні спеціальні знання, інформаційну 

культуру, комунікативні вміння. Іншими словами, “ … успішність 

управлінської діяльності керівника ґрунтується на його особистих якостях, як – 

от стратегічний розум, інтелігентність, ерудованість, толерантність, правова 

грамотність, професійна обізнаність, системність мислення, логічність дій 

тощо”.
2
 

У нашу стрімку добу доволі складно виокремити пріоритети у своїй 

діяльності, раціонально розподілити час, знайти шляхи до самоорганізації, 

самовдосконалення, самореалізації. Не можна керувати іншими, якщо не вмієш 

керувати собою, – навчає давня мудрість. Зарадити цій проблемі можна за 

                                                           
1 Н. М. Халімон. Самореалізація особистості за умов сільської школи// Управління школою, 

№ 25, 2014 р. 

2 Н. М. Халімон. Самореалізація особистості за умов сільської школи// Управління школою, 

№ 25, 2014 р. 
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допомогою самоменеджменту. Цей термін складається з двох основ: 

займенника «сам», що вживається разом з іменником, або з особовим 

займенником на означення особи чи предмету, що безпосередньо є джерелом 

або об’єктом дії, стан, та іменника «менеджмент» (з англ. Management 

керувати, управляти), що означає діяльність, спрямовану на досягнення 

поставленої мети за допомогою планування в організації, координації, 

використання людських та матеріальних ресурсів, реалізації завдань та 

контролю за її виконанням. Виходячи з цих визначень, можна сказати, що “… 

самоменеджмент – це буквально менеджмент, спрямований на самого себе”.
3
 

Оволодівши прийомами самоменеджменту, можна досягти само організа-

ції та самоосвіти. Багато управлінців занадто зосереджені на процесі діяльності, 

тобто на корисності дії і зовсім мало – на меті, тобто на результативності. За 

такого підходу управлінці, як правило, орієнтуються на те, щоб: 

a) правильно робити справи – замість того, щоб робити вірні справи; 

b) розв’язувати проблеми – замість того, щоб створювати творчі 

альтернативи; 

c) заощаджувати засоби – замість того, щоб оптимізувати використання 

засобів; 

d) виконувати обов’язки – замість того, щоб прагнути результатів; 

e) зменшувати витрати – замість того, щоб підвищувати прибутки. 

Це слабкі місця управлінців, що призводять до ще більшої втрати 

ресурсів (зокрема, часу), ніж за правильної організації діяльності – за 

самоменеджменту. Тож, основними функціями самоменеджменту є: а) визна-

чення мети; б) планування; в) прийняття рішень; г) організація та реалізація; д) 

контроль. 

Також важливою функцією самоменеджменту є функція інформації та 

комунікації, що полягає в пошуку та обміні інформацією, здійсненні комунікА-

ційних зв’язків. Без цієї функції не можливе виконання всіх попередніх функцій 

                                                           
3 Самоменджмет керівника навчального закладу як запорука успішної діяльності учасників 

навчально-виховного процесу// Практика управління закладом освіти, № 7, 2016 рік. 
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самоменеджменту. Адже володіння інформацією дає змогу варіювати мету, 

змінювати та актуалізувати плани, приймати правильні рішення, організовувати 

свою діяльність, контролювати і аналізувати її результати. 

Основну ставку під час роботи над поставленою проблемою, тобто 

особистісно зорієнтованим управлінням, треба робити на запровадженні 

інновацій в управлінській діяльності. 

У змісті навчання та виховання учнів можна вважати створення авторсь-

ких навчальних планів і програм. У формах, методах і технологіях навчання та 

виховання пріоритетними повинні бути активні та інтерактивні методи навчан-

ня та виховання. Треба запроваджувати альтернативні навчально-виховні тех-

нології, такі, як розвивальна, модульно-розвивальна, особистісно-зорієнтована, 

рейтингова, проектна. 

Щодо змісту форм і методів управління, школа запроваджує 

модернізовані управлінські функції керівника, такі, як прогностична, 

дипломатична, менеджерська, представницька. Дедалі більшої популярності 

набувають громадсько-державні форми управління та моніторинг.  

Важливим напрямком управлінської діяльності на сьогодні є фандрайзинг 

– організація праці, спрямована на пошук додаткових позабюджетних коштів, 

тобто школа може мати своїх постійних меценатів і спонсорів, переважно серед 

випускників. Традиційними можуть стати ярмарки, благодійні акції, ювілейні 

свята. Заклад може мати підсобне господарство: фруктовий сад, теплицю та 

землю, де можна вирощувати овочі для шкільної їдальні.  

Дуже важливим для сільської школи може бути профільне навчання, як 

соціальне замовлення в сільських умовах. Мета цього навчання – заохотити 

молодь до роботи в місцевому аграрному секторі. В цьому плані треба надати 

учням професійну орієнтацію, що користується постійним попитом на 

регіональному ринку праці.  

Як ефективний інструмент практичної реалізації завдань щодо модерніза-

ції освіти, активізації діяльності всіх учасників цього процесу в школі можна 

практикувати моніторинг. Це дає можливість здійснити своєчасний аналіз коре-
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гування дій об’єктів, а також розробляти конкретні рекомендації та прогноз в 

цілому щодо подальшого розвитку підвищення показників якості освіти. Моніто-

рингові дослідження якості освіти учнів дозволяють одержати такі результати; 

1) об’єктивно оцінити стан освіти учнів школи; 

2) одержати об’єктивну інформацію про якість роботи кожного вчителя; 

3) заохочувати бажання до творчої роботи в більшості вчителів, 

прагнення підвищити свій науковий рівень, досягти якомога вищих результатів 

у своїй роботі; 

4) сформувати групу однодумців із середовища вчителів, які бажають 

творчо працювати над проблемою підвищення рівня підготовки учнів; 

5) порівняти рівні підготовки диференційованих класів; 

6) створити спілку однодумців: завуч – вчителі – учні; 

7) виділити групи дітей, які мають визначні здібності до вивчення 

певного предмету; 

8) прийняти рішення щодо формування учнівських колективів із 

профільним навчанням, починаючи з 8 класу; 

9) підвищити інтерес учня до предмета; 

10) підвищити результативність участі учнів у конкурсах різного рівня; 

11) проводити порівняння результатів моніторингу з аналогічними 

результатами минулих років; 

12) прогнозувати подальшу роботу з управління навчально-виховним про-

цесом у школі, що сприятиме підвищення якості знань учнів, організації роботи 

вчителів. 

Разом із тим аналіз результатів моніторингових досліджень з вико рис-

танням діагностичних контрольних робіт дає змогу виявити низку проблем: 

1) недосконалість технології та методики проведення досліджень; 

2) використаний матеріал діагностичних контрольних робіт не завжди є 

правильним; 

3) дослідження охоплюють визначення рівня, засвоєного учнями лише з 

окремих розділів освітніх програм; 
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4) оцінювання результатів діагностичної контрольної роботи більшою 

мірою залежить від компетенції педагога, його об’єктивності; 

5) у більшості педагогів не сформовано наразі розуміння важливості 

проведення досліджень і ролі об’єктивної незалежної інформації. 

Тому в школі повинні бути обов’язково комп’ютери, електронні 

підручники та енциклопедії навчального призначення. Директор школи має 

створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління 

навчальних закладом і моніторингу освіти. 

Проектування, інтегроване в контекст управлінської діяльності, - це теж 

культурна форма інновації в освіті, бо педагогічне проектування – важливий 

інструмент становлення найновіших форм спільності педагогів, учнів, 

громадськості, нового змісту та технологій діяльності у процесі впровадження 

методу проектів як засобу ефективного розв’язання життєвих проблем. В школі 

можуть бути розроблені та впроваджені такі проекти: 

а) “Школа радості”, основними завданнями якого є благоустрій території, 

осучаснення дизайну навчальних приміщень з метою забезпечення 

комфортного існування учнів та вчителів у школі, створення сприятливих умов 

для розвитку особистості; 

б) “Творча обдарованість” - проект спрямовано на розкривання та розви-

ток здібностей кожної дитини. Він базується на особистісно-зорієнтованому 

підході до навчання, діагностиці, вивченні особистих нахилів учнів, діяльності 

факультативів, секцій, гуртків за вибором, роботі МАН, взаємодії з батьками, 

позашкільними організаціями, вищими навчальними закладами; 

в) “Реалізуємо права, виконуємо обов’язки” - проект спрямовано на 

формування високої правової культури серед вихованців, прищеплення поваги 

до прав і свобод людини та громадянина, Конституції, державних символів, 

знання і дотримання у поведінці законів України, активну протидію особам та 

установам, які порушують закони, завдають шкоди державі; 

г) “Школа сприяння здоров’ю” - проект спрямовано на створення сприят-

ливих умов для зміцнення здоров’я учнів і сільської молоді, утвердження 
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здорового способу життя, повноцінного фізичного розвитку, формування 

фізичних здібностей тощо. 

Одним із показників професійної компетентні будь-якого фахівця, зокре-

ма, і педагога, є самоосвіта. Ефективна самоосвіта передбачає методичний суп-

ровід, який має бути багаторівневим і поступовим. Саме тому завдання адміні-

страції школи – постійно мотивувати до самоосвіти та оновлення знань педаго-

гів. Адже на якому етапі життя і професійного шляху не перебував би фахівець, 

він не може вважати свою освіту завершеною, а свою професійну компетент-

ність – цілком сформованою. Аби стимулювати самоосвіту педагогів, можна 

використовувати різні форми роботи: навчальні семінари, іструктивно-методич-

ні консультації і наради, тематичні семінари, проблемні семінари, презентації 

професійних новинок, засідання круглого столу, узагальнення досвіду, ділові 

ігри, професійні конкурси, публікації статей у фахових періодичних виданнях, 

творчі звіти, майстер-класи. 

Отже, основним змістом самоосвіти є оновлення й удосконалення знань 

фахівця, його умінь та навичок, які є базисом для досягнення бажаного рівня 

професійної компетентності. 
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Індивідуалізація навчання є важливим елементом сучасної вищої освіти 

[1, c. 54]. На сучасному етапі при підготовці спеціаліста необхідно враховувати 

не лише потреби існуючого ринку праці з професійної точки зору, а й необхід-

ність підготовки креативної особистості до роботи в особливих, нестандартних 

умовах. 

Креативність – це одна із важливих рис конкурентоспроможного 

спеціаліста[2, c. 69]. Здатність вирішувати складні завдання за допомогою 
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творчого підходу настільки ж важлива, як і вміння працювати в команді, 

використовуючи набуті знання й навички. 

Фактично, креативність і творчість дають можливість майбутньому 

працівнику нафтогазової сфери як самостійно вирішувати поставлене завдання, 

так і ефективно їх вирішувати в команді, незалежно від запропонованої ролі 

(керівник, виконавець, контролюючий і т.д.) Можливість приймати 

нестандартні рішення та використовувати набутий досвід для створення нового 

підходу до вирішення стандартних задач є важливою умовою успішної кар’єри 

майбутнього інженера-спеціаліста. 

Індивідуальне завдання має на меті не лише закріпити набуті знання і 

навички, а й розвинути творчий потенціал студента. Такого типу робота дає 

можливість індивідуалізувати стандартизовані види навчальної роботи. При 

цьому завдання мають бути сформовані таким чином, щоб уможливити 

варіативність шляхів рішення та методів їх реалізації. 

Щодо дисциплін інформативного циклу [3], то стандартизованою 

частиною індивідуального завдання є структура самої роботи, наявність 

обов’язкових елементів, формалізовані підходи до знайдення рішення. Творча 

складова полягає в створенні алгоритму рішення з використанням одного з 

раніше запропонованих способів; в реалізації заданого шляху за допомогою мов 

програмування чи програмних платформ; вибір структури програми; 

ідентифікація змінних. Всі ці елементи спрямовані на розвиток креативного 

підходу до вирішення питань, який необхідно сформувати у студента для його 

подальшої успішної реалізації себе як спеціаліста нафтогазової галузі. Також 

студент має змогу проявити творчий потенціал при створенні реферативних 

частин роботи: вступу, опису, висновку, – працюючи при цьому в чітко заданих 

рамках і поєднуючи таким чином стандартизований і особистісний підходи. 

Варто зазначити, що доволі часто креативність і творчість виступають 

поняттями практично тотожними. проте креативність є дефініцією набагато 

ширшою, адже передбачає здатність знаходити нестандартні рішення і 

реалізовувати індивідуальне бачення шляхів реалізації поставленого завдання. а 
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саме ці аспекти є головними складовими інноваційного адаптивного навчання в 

сучасній вищій школі. 
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Сутність будь-якої педагогічної ігри полягає в наявності в ній протиріч, їх 

розвитку й розв'язання. Тому будь-яка гра по суті є проблемною. Педагогічна 
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гра завжди конкретна, може попередньо проектуватися або виникати стихійно 

під час проведення заняття, іспиту, екскурсії [1, c.32]. 

Більшість ситуацій має комунікабельний характер (ситуації спілкування). 

В свої педагогічній грі ми будемо розбивати по ролям, приклад ситуації 

«Замовлення на виготовлення решіток». Ця ситуація в подальшому житті 

знадобиться студентам професійно-технічних закладів для вирішення проблеми 

по виготовленню замовлення, по його продажу і по складанню кошторису. 

Педагогічна гра буде включати такі ролі: менеджер по продажу, техніч-

ний виконавець, кошторисник та робочий персонал по виконанню замовлення. 

Менеджер по продажам виконує такі функції: пошук конкретних 

потенційних клієнтів, ведення та моніторинг сайтів конкурентів, для 

подальшого вдосконалення своїх навичок, проведення переговорів з 

потенційними клієнтами, надання спеціальних умов і знижок, збір інформації 

про потреби клієнтів, документальне оформлення угод, контроль виконання 

замовлення або відвантаження та вирішення проблемних питань. 

Технічний виконавець слідкує за додержанням виконання техніки 

безпеки, створення найсприятливіших умов праці та підвищення культури 

виробництва, розроблення та виконання графіків впровадження нової техніки, 

виготовляє технічну документацію, підготовляє обґрунтування обсягів і 

термінів проведення реконструкції і модернізації підприємства. 

Кошторисник: прораховує та підготовляє кошторисну документацію на 

поставлення матеріалу для робітників, моніторить ринок потенційних 

постачальників, підготовлює договори на поставку матеріалу, видає і слідкує за 

отриманням спецодягу. 

Технічний персонал по виконанню замовлення: зварювальник, слюсар, 

малярник. 

Зварювальник: за технічною документаціє розробляє замовлення, зварює, 

зачищає і надає замовлення готового вигляду під декоративне оздоблення. 

Слюсар: розмітка та нанесення розмірів на виріб, підготовка до 

зварювання та зачищення швів після зварювання. 
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Маляр: проводить фарбування, оздоблює готовий виріб, придає вибору 

декоративного та естетичного вигляду. 

Отже, метою навчально-педагогічних ігор є сформування у студентів та 

майбутніх робітників уміння поєднувати теоретичні знання з практичною 

діяльністю. Ігрові дії визначаються цільовим аспектом гри. Вони можуть 

задаватись по-різному: сценарієм, ведучим гри, нормативними документами 

або ж формуються самими гравцями відповідно до їх власного бачення ситуації 

і поставленими перед ними цілями. Цей приклад гри дозволить педагогом 

розвити у студентів потенційний потенціал майбутнього працівника. 

Література: 

1. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. Посіб-

ник /Н.Г. Ничкало, В.О. Зайчук, Н.М. Розенберг та ін.: За ред. Н.Г. Ничкало. – 

К.: Вища школа, 1994. 334 с. 
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УДК 107  Педагогічні науки 

ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВО– ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

 Чумак В. В., 

 учитель англійської мови 

 Дружківська загальноосвітня школа I – III ступенів №12  

 м. Дружківка, Україна 

 На сучасному етапі розвитку держави актуальною є проблема виховання у 

молодого покоління патріотичних почуттів, активної громадянської позиції, 

сприяння усвідомленню учнями свого громадянського обов’язку на основі 

національних і загальнолюдських духовних цінностей.  

У системі сучасної освіти надзвичайно важливим і актуальним є 

створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як 

громадянина України. 

В.О.Сухомлинський писав, що «патріотичне виховання – це сфера 
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духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що 

любить і ненавидить людина, яка формується» [1, с. 4]. 

Патріотизм – це любов до Батьківщини, свого народу, турбота про його 

благо, сприяння становленню й утвердженню України як суверенної, правової, 

демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її незалежність, 

служити і захищати її, розділити свою долю з її долею. 

Патріотизм є нагальною потребою держави, якій необхідні національно 

свідомі громадяни, здатні забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, 

особистості, які своєю діяльністю, любов’ю до Батьківщини прагнуть створити 

суспільство, зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її 

патріотичної самосвідомості здійснювалися на моральній основі та визнанні 

пріоритету прав людини 

Сучасні дослідження стверджують, що складовою системи національного 

виховання є військово-патріотичне, що передбачає вироблення високого ідеалу 

служіння народові, готовності до захисту української держави. Воно покликане 

формувати громадянина-патріота, виховувати готовність стати на захист 

Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, 

вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його 

Збройних Сил. 

В.Сухомлинський вважав, що школа повинна виховувати в учнів 

прагнення до беззавітного служіння Батьківщині, до активної трудової і 

суспільної діяльності. Він зазначав, що одним з головних виховних завдань 

школи є підготовка учнів до повсякденної праці для суспільства як до 

патріотичної діяльності, діяльність дітей, організована педагогами з даною 

метою, представляє рушійну силу виховання підростаючого покоління [1, с. 6]. 

 Метою патріотичного виховання є становлення громадянина-патріота 

України, готового самовіддано розбудовувати та забезпечувати її національну 

безпеку, знати свої права і обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти 

єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві, 

бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як 
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громадянин, сім'янин, професіонал, носій української національної культури [2, 

с. 142].  

Комунікативна спрямованість іноземних мов надає вчителю широкі мож-

ливості у вихованні громадянської позиції, патріотизму, високих моральних 

якостей особистості. На особистісному рівні патріотизм виступає як важлива 

стійка характеристика людини, що виражається в її світогляді, моральних ідеа-

лах, нормах поведінки. Розвиток патріотичних якостей учня засобами іноземної 

мови враховує особливості вікового періоду і передбачає різні його етапи. 

Завдання військово - патріотичного виховання та виховання громадянсь-

кої компетентності на уроках англійської мови полягають у вихованні 

позитивного та поважного ставлення до власного народу, його культури, 

любові до Батьківщини й рідної мови та віри в світле майбутнє своєї країни. 

Величезну роль у військово - патріотичному вихованні людини відіграє школа. 

А саме, зароджує в молодому поколінні почуття державності, закладає парост-

ки гордості за Батьківщину, за вчинки предків, готує громадян і патріотів. 

Безумовно, дієвим та успішним засобом втілення такої мети є нетрадиційний 

підхід до уроку та використання інноваційних технологій [2, с.143].  

Предмет «англійська мова» посідає особливе місце. Його своєрідність 

полягає в тому, що в ході вивчення іноземної мови учні здобувають не знання 

основ науки, а вміння й навички користуватися чужою мовою як засобом 

спілкування, засобом одержання нової корисної інформації. Викладання 

англійської мови в сучасній школі дає вчителю широкі можливості по 

вихованню громадянськості й патріотизму. Цьому сприяє комунікативна 

складова предмету, його спрямованість до вивчення побуту, звичаїв, традицій і, 

насамперед, мови іншого народу. 

Розширення міжнародних зв'язків, створення умов для входження 

української освіти у світовий освітній простір робить іноземну мову реально 

затребуваною державою, суспільством, особистістю. У цей час іноземна мова 

розглядається як засіб спілкування, взаєморозуміння й взаємодії людей, 

пізнання інших національних культур, розвитку особистості. 
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Патріотизм зароджується у початковій школі разом із формуванням 

родинних почуттів до своєї сім’ї: матері, батька, бабусі, дідуся, родичів. 

Провідною темою у вивченні іноземної мови у початковій школі є тема 

«Сім’я», упродовж якої учні розповідають про своїх найближчих людей і 

родинне коло. Під час вивчення матеріалу з теми «Свята і традиції», молодших 

школярів слід ознайомити з елементами культури країни, мова якої вивчається. 

Знання, які учні отримують на уроках іноземної мови проходять через призму 

знань, сформованих в процесі оволодіння рідною культурою. Тому, 

знайомлячись із святковими традиціями зарубіжних ровесників, необхідно 

обговорити сімейні традиції, традиції святкування у власній родині та у 

дитячому колективі, в якому перебувають діти. При вивченні теми 

«Помешкання» – звернути увагу учнів на будинки в українському стилі 

сільської місцевості, що викликає почуття трепетної поваги до домівок батьків і 

дідів. При вивченні теми «Погода» учням можна дати завдання намалювати 

карту України і порівняти погоду з мовою країни, яка вивчається. 

Основна школа - це час для виховання любові до своєї малої батьківщини 

– села, міста, учнівського колективу, місцевих традицій, до історії. В основній 

школі учні досягають такого рівня володіння мовою, при якому стає можливим 

діалог із зарубіжними ровесниками засобами інтернету чи проектної діяльності, 

в ході яких відбувається самоідентифікація маленького українця. Матеріал 

навчально-методичного забезпечення сприяє розумінню важливості розвитку 

уміння співпрацювати і контактувати із представниками інших країн. В 

основній школі відбувається формування навичок та умінь школярів 

розповідати про своїх друзів, рідне місто, село, країну, національні свята, 

столицю своєї Батьківщини, надавати інформацію про основні пам’ятки 

культури, особливості вітчизняної шкільної освіти тощо. Широко застосову-

ються драматизації, пошуково-ігрові завдання, вікторини, конкурси тощо. 

Для учнів середньої школи завдання стають складнішими і відповіді на 

питання, вимагають певної аргументації. При вивченні теми «Україна» учні 

повинні презентувати столицю з метою заохотити іноземних туристів приїхати 
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у Київ. У цьому ж розділі учні вивчають матеріал про Україну та її історичні і 

пам’ятні місця, описують світлини мальовничих куточків нашої Батьківщини. 

Виховують почуття патріотизму і матеріали про народні свята (Різдво в 

Україні, колядки, щедрівки, фото з державною символікою під час святкування 

Дня Незалежності 24 серпня).  

Старша школа - це час на формування власне патріотизму, виховання 

любові до України як своєї Батьківщини. Розвиток уміння презентувати свою 

країну у світі, культуру і побут свого народу, святкові обряди і культурні 

цінності, національні особливості та реалії життя в спілкуванні із зарубіжними 

ровесниками та гостями набуваються засобами активізації отриманих у 

попередні роки навичок та умінь за допомогою рольових ігор, творчих 

проектів, організації молодіжних конференцій, змагань, культурних заходів і 

т.п. У навчально-методичному забезпеченні з іноземної мови для цього етапу є 

чимало культуро-країнознавчого матеріалу та завдань, що передбачають 

використання інтерактивних технологій, націлених на практичне застосування 

українознавчої інформації, на проведення соціокультурних паралелей, на 

виховання відчуття себе майбутніми громадянами своєї країни, рівноправними 

партнерами інших європейських країн, покликаних розвивати свою 

Батьківщину і збагачувати скарбницю світової цивілізації. 

В останній час помітно підсилився інтерес до проблеми взаємодії культур 

в умовах сучасної України й світу в цілому. Проблема поділяється на два 

аспекти: пошук схожого у чужій культурі і визначення труднощів розуміння у 

змісті іншої культури. Залежно від того, наскільки адекватно усвідомлюють 

люди цінності своєї культури й порівнюють їх з цінностями культур інших 

народів, визначається й благополуччя даного народу. У цьому зв'язку стає 

зрозумілим виникнення й розвиток культурологічного підходу [3, с. 189].  

Без вивчення рідної культури й мови неможливе вивчення іноземної 

мови. Усвідомлення загальнолюдських цінностей – невід’ємна частина 

розвитку почуття національної самобутності. Вивчаючи разом з мовою життя 

інших країн, школярі порівнюють отриману інформацію з життям рідної 
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країни. Завдяки такому порівнянню вони вчаться бачити успіхи своєї країни і її 

проблеми, поважати й цінувати традиції й звичаї свого народу. Почуття 

національної гідності зміцнюється, коли учні вільно можуть розповісти 

іноземним гостям про свою оселю, родину, країну, свій край, його історію, про 

цікаві географічні маршрути, про наукові досягнення, про твори мистецтва, про 

традиції й звичаї. 

Діалог культур розуміється не тільки як знайомство з культурою всіх 

англомовних країн, але і як розуміння особливостей життя, побуту й менталі-

тету українців, духовної спадщини України, її внеску у світову культуру. Тому, 

навчаючи школярів користуватися іноземною мовою як інструментом 

спілкування, широко використовую матеріали, пов'язані з культурою та 

історією країни мови, що вивчається, та рідної мови. Формування особистості 

учнів, виховання почуття поваги до чужої культури часто проходить через 

читання текстів краєзнавчого змісту, що містять нову чи проблемну 

інформацію, що відкривають «вікно» у світ іншої культури, що зачіпають 

почуття й емоції: прислів'я й приказки, римування, вірші, пісні, особистий лист 

ровесника з країни іноземної мови, листівки, художню літературу. 

Виховання патріотизму було й залишається однією з головних завдань 

учителів англійської мови. А також значна перевага віддається країнознавчому 

матеріалу іноземної мови, особливо при вивченні тем «Україна» та 

«Великобританія», які поєднуються для співсталення двох різних культур. Це 

дає змогу створити систему отримання знань про рідну країну, розширити, 

узагальнити ці знання та створити атмосферу патріотизму, прищеплювати та 

примножувати гордість та повагу, любов та щирі почуття до своєї Батьківщини 

і свого народу з кожним уроком. 

На мою думку, краєзнавчий матеріал повинен стати обов'язковою 

частиною при вивченні іноземної мови. Краєзнавство створює сприятливі 

умови для організації різних завдань творчого характеру, застосування в 

навчальній роботі різноманітних елементів пошуку й дослідження, широкого 

використання місцевих джерел.  
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Також, краєзнавство відкриває широкі можливості для самостійної діяль-

ності учнів, для пошуку, дослідження й навіть невеликого відкриття. Це викли-

кає у школярів глибокий інтерес до історії краю, країни, прагнення до знань. 

Я вважаю, уроки англійської мови вносять свій внесок у вдосконалення 

людини морально, інтелектуально, духовно, поглиблюють ерудицію, сприяють 

розширенню іі світогляду. Я впевнена, що викладання англійської мови дає 

вчителю широкі можливості по вихованню громадянськості й патріотизму. 

Цьому сприяє комунікативна спрямованість предмета, зокрема: до вивчення 

побуту, звичаїв, традицій та мови іншого народу. 
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eтнoкультуpних цінностей і традицій. Вaжливe мicцe в цьoму пpoцeci зaймaють 

ciмeйнo-poдиннi цiннocтi. У cучacних умoвaх вce більш необхідним стає 

питaння пoшуку шляхiв для формування у суспільстві культу, пpecтижу пoвнoї, 

бaгaтoдiтнoї ciм’ї, мopaльнo-духoвнoї пiдгoтoвки мoлoдi дo шлюбнo-ciмeйних 

вiднocин. Актуальність вирішення цього завдання підкріплюється і 

статистичними матеріалами, згідно з якими Україна посідає перше місце у 

Європі за кількістю розлучень, і за останні роки ця цифра майже не змінилася 

(у 2014 р. – ця цифра становила 130,5 тис. розлучень, у 2015 г. – 129,3 тис., а 

2016 року – 130 тис., майже на тому ж рівні) [1]. 

Тoму ocoбливу увaгу філософи, пeдaгoги, пcихoлoги, coцioлoги нaдaють 

вiдpoджeнню icтopичнoгo минулoгo, пeдaгoгiчнoгo дocвiду пoпepeднiх 

пoкoлiнь, тpaдицiй, звичaїв, пoв’язaних зі cтaнoвлeнням тa poзвиткoм 

укpaїнcькoї ciм’ї, poдини. Caмe eтнiчнi poдиннi тpaдицiї зaклaдaють пiдвaлини 

для мiцнoї ciм’ї, в якiй фopмуютьcя духoвнi тa мopaльнi ciмeйнi цiннocтi, якi 

cпpияють poзвитку тa змiцнeнню укpaїнcькoї нації [2, c. 76]. 

В cучacнiй фiлocoфiї пpoпoнуєтьcя, зoкpeмa, тaкa клacифiкaцiя цiннocтeй: 

зa змicтoм – цiннocтi мaтepiaльнi, пoлiтичнi, coцiaльнi, духoвнi (ecтeтичнi, 

peлiгiйнi, мopaльнi, пiзнaвaльнi); зa oцiнкoю – пoзитивнi, нeгaтивнi; зa фopмoю 

буття – пpeдмeтнi, cуб’єктнi; зa cуб’єктoм-нociєм – cуб’єктивнo-ocoбиcтicнi, 

нaдocoбиcтicнi (зaгaльнoлюдcькi, гpупoвi, нaцioнaльнi, клacoвi). В мeжaх 

цiннicнoї iєpapхiї фiлocoфи вiдзнaчaють тaкoж вищi (духoвнi нeутилiтapнi) 

цiннocтi i фундaмeнтaльнi (утилiтapнi мaтepiaльнi) цiннocтi.  

В cучacнiй укpaїнcькiй пeдaгoгiчнiй нaуцi клacифiкaцiя цiннocтeй також 

чacтo є пpeдмeтoм дослідження науковців. Вивчаючи пpoблeму aкcioлoгiї вихo-

вaння, П.P.Iгнaтeнкo робить синтез пiдхoдів дo cтpуктуpувaння видiв цiннocтeй 

i визнaчає тaкий їх cпeктp, який певною мірою пoвтopює пoпepeдню клacифiкa-

цiю, дeщo дoпoвнюючи її. Дослідник вiдзначає, щo клacифiкують цiннocтi зaлe-

жнo вiд тoгo, якi види пoтpeб вoни зaдoвoльняють, яку poль викoнують, у якiй 

cфepi зacтocoвуються, зoкpeмa: зa oб’єктoм зacвoєння – мaтepiaльнi, мopaльнo-

духoвнi; зa мeтoю зacвoєння – eгoїcтичнi, aльтpуїcтичнi; зa piвнeм узaгaльнeнo-
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cтi – кoнкpeтнi, aбcтpaктнi; зa cпocoбoм вияву – cитуaтивнi, cтiйкi; зa poллю у 

дiяльнocтi людини – тepмiнaльнi, iнcтpумeнтaльнi; зa змicтoм дiяльнocтi – пiз-

нaвaльнi, пpeдмeтнo-пepeтвopювaльнi (твopчi, ecтeтичнi, нaукoвi, peлiгiйнi тa 

iн.); зa нaлeжнicтю – ocoбиcтicнi, гpупoвi, кoлeктивнi, cуcпiльнi, зaгaльнo-

нapoднi, (нaцioнaльнi), зaгaльнoлюдcькi [3, c. 119].  

В історії психолого-педагогічної науки приділяється чимала увага ролі 

сім’ї, родинних цінностей у формуванні, становленні та розвитку особистості 

дитини. Так, скажімо, засновник педагогіки Я.А.Коменський ввів поняття “ма-

теринська школа”, підкреслюючи велике значення сім’ї у вихованні дитини в 

перші шість років життя, а чимало видатних педагогів (Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 

Й. Г. Песталоцці та ін.) акцентували увагу на значній ролі матері у підготовці 

дитини до життя. А, скажімо, Й.Г.Песталоцці вперше в історії педагогічної 

думки висунув ідею про роль соціально-педагогічного середовища дитячого 

товариства як провідного фактора морального становлення дитини, а також 

соціального інституту материнства, вважаючи матір «природною вихователь-

кою» дитини [4]. На його думку, якщо у дитини вихована любов до матері, то 

це є запорукою того, що дитина буде любити й поважати оточуючих людей – 

близьких, родичів, друзів, учителів та ін.  

Значна увага родинним цінностям і ролі сім’ї у вихованні дитини приді-

лялась у слов’янській та українській педагогічній думці (митрополит Іларіон, 

В.Мономах, Г.С.Сковорода, Т. Г.Шевченко, О.В.Духнович, М.П.Драгоманов, 

С.Ф.Русова та ін.). Так, наприклад, Г.С.Сковорода показував відмінності у ви-

хованні дітей в родинах заможних верств та міського і сільського населення. 

Видатний мислитель розглядав сім’ю як природну потребу кожної здорової 

людини й визначив її основні функції, зокрема, не лише народити, а навчити 

дитину [4].  

Родинно-сімейні цінності належать до духoвних цінностей і є cтpижнем 

культуpи кoжного нapoду, фундaмeнтaльних вiднoшeнь i пoтpeб людeй [2, c. 

365]. Дo вищих (духoвних) цiннocтeй в цілому належать: зaгaльнoлюдcькi 

цiннocтi (миp, життя), coцiaльнi цiннocтi (coцiaльнa cпpaвeдливicть, cвoбoдa, 
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пpaвa, рівність людини і т. п.), цiннocтi cпiлкувaння (дpужбa, дoвipa, любов, 

ciм’я), ocoбиcтicнi цiннocтi [5, c. 389]. 

Виcвiтлeнню piзних acпeктiв ciм’ї як пpoвiднoгo iнcтитуту соціалізації 

дитини пpиcвятили нaукoвi пpaцi й сучасні дослідники Т.Ф.Aлeкcєєнкo, 

O.І.Вишнeвcький, A.Й.Кaпcькa, Л.І.Кocтiв, Л.В.Кpacнoмoвeць, A.А.Мapушке-

вич, Г.Пocтoвий, Л.А.Якубoвa тa iншi. 

Укpaїнcькa ciм’я – хopoнитeлькa нaцioнaльних iдeaлiв, що органічно 

пoєднуютьcя із хpиcтиянcькими мopaльнo-eтичними цiннocтями. Cepeд них 

дocлiдники виpiзняють: евдемонізм – пpaгнeння cтвopити щacливу ciм’ю – 

здopoву, бaгaтoдiтну, дpужну, мiцну; oдухoтвopeнicть i гapмoнiя людини з 

пpиpoдoю (oбpaз Лaди – бoгинi шлюбу, ciм’ї, кoхaння i кpacи); утвepджeння 

пoзитивних pиc хapaктepу – пpaцьoвитocтi, вoлi, витpивaлocтi, мужнocтi, 

винaхiдливocтi, чecнocтi, щиpocтi, щeдpocтi, кмiтливocтi, гocтиннocтi; пoчуття 

oпiки щoдo cтapших (бaтькiв, дiдуciв, бaбуcь) i нeпoвнoлiтнiх бpaтiв i cecтep; 

piвнoпpaвнicть чoлoвiкa i жiнки, дeмoкpaтизм cтocункiв у ciм’ї (oдpужeння зa 

взaємнoю згoдoю, piвнoпpaв’я пoдpужжя тoщo); збepeжeння цiлicнocтi ciм’ї 

(взaємнa клятвa вipнocтi мoлoдят, виняткoвa вipнicть укpaїнcьких жiнoк, без-

шлюбнe життя як вияв вipнocтi передчасно пoмepлoму нapeчeнoму (нapeчeнiй), 

нapoдний pитуaл poзлучeння; дoтpимaння ciмeйних pитуaлiв (oбpяди хpeщeння, 

кумiвcтвa, пpилучeння дитини дo цepкви тoщo); oбpяд вeciлля (пpoщaння мoлo-

дих зi cвoбoдoю, oгoлoшeння зapучин, вiнчaння тoщo); утвepджeння культу 

пpeдкiв (дoгляд мoгил пoмepлих бaтькiв i близьких poдичiв тoщo) [6, c. 433]. 

На нашу думку, нинi нe icнує єдинoгo визнaчeння пoняття «poдиннi цiнн-

ocтi». Пpoтe aнaлiз лiтepaтуpних джерел із пpoблeми дocлiджeння дaв нaм мoж-

ливicть утoчнити cутнicть «poдинних цiннocтeй» як cклaднoгo, iнтeгpoвaнoгo 

утвopeння, щo oхoплює cтiйку пoзитивну мoтивaцiю нa cтвopeння ciм’ї (шлю-

бу), aктуaлiзaцiю знaнь, coцiaльних умiнь i нaвичoк, нeoбхiдних для peaлiзaцiї 

функцiй ciм’ї, poзвитoк ocoбиcтicних якocтeй ciм’янинa, здaтнicть дo eмпaтiй-

нoгo poзумiння пapтнepa тa кoнcтpуктивну пoвeдiнку у взaєминaх [7, c. 80]. 

Cклaдoвими пoняття «poдиннi цiннocтi» ввaжaємo тaкi поняття: цiннicть шлю-
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бу як фopми opгaнiзaцiї ciм’ї, мaтepинcтвo (бaтькiвcтвo), тpaдицiї, cпpямoвa-

нicть нa нapoджeння тa вихoвaння дитини/дiтeй у зaкoннoму шлюбi, пoвaгa дo 

cтapшoгo пoкoлiння, любoв, взaємoпoвaгa тa взaємopoзумiння у poдинi.  

Зaзнaчимo, щo paння юнicть (cтapший шкiльний вiк) є пepioдoм iнтeнcив-

нoгo фopмувaння cиcтeми цiннocтeй, зoкpeмa, i цiннocтeй ciмeйнoгo життя, щo 

впливaє нa cтaнoвлeння ocoбиcтocтi cтapшoклacникa зaгaлoм тa нa йoгo мaй-

бутнiй життєвий шлях. Цe пoв’язaнo з пoявoю тaких пepeдумoв: oвoлoдiння 

пoнятiйним миcлeнням, зpocтaння caмocвiдoмocтi, iнтepec дo мopaльних 

пpoблeм, poзшиpeння cфepи вiльнoгo cпiлкувaння.  

Oкpecлeний пpoцec тaкoж cтимулюєтьcя уcвiдoмлeнням cтapшoклacникa-

ми cвoєї дopocлocтi тa poлi, яку вoни пoкликaнi вiдiгpaвaти у cуcпiльнoму життi 

[8, c. 115]. Відповідно, для дієвої та результативної організації соціально-педа-

гогічної роботи зі старшокласниками по формуванню родинних цінностей по-

винен бути задіяний різноманітний арсенал сучасних форм і методів виховання: 

бесіди із фахівцями (соціальними педагогами, психологами, лікарями та ін.), 

тренінги, тематичні конференції, зустрічі з цікавими людьми, диспути, конкур-

си тощо, а весь процес такої виховної роботи має відбуватись в умовах тісного 

контакту та плідної співпраці школи й сім’ї.  
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Педагогічні науки 

ДО ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ 

Якиміва О.О., Полковникова М.В. 

Викладачі, Медичний коледж Харківського 

 національного медичного університету 

м.Харків 

Зміни, що відбуваються в усіх сферах сучасної України, значно 

загострили в людей, які мають проблеми зі здоров'ям, затребуваність 

сестринської допомоги, ціннісно орієнтованої на милосердя і здійснюваної на 

основі гуманного ставлення до людини. 

Здатність майбутніх фахівців відчувати стан співрозмовника, увагу та 

інтерес до його особистості виступають як важливіші прояви емпатійної 

культурі фахівців. 

Сьогодні освіта потребує фахівців медичного профілю, які ціннісно 

орієнтовані на милосердя та здійснюють його на основі гуманного ставлення до 

людини. Ринок праці вимагає фахівців, які не тільки здатні виконати 
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призначену лікарем процедуру, але і є моральними, милосердними, готовими 

прийти на допомогу, здатні співчувати й піклуватися про ближнього. 

Поняття "милосердя" широко використовують у філософії, медицині, 

педагогіці У сучасній літературі існують різні підходи до його визначення. 

Проблемі виховання милосердя у своїх працях приділяли увагу такі вчені: 

Л. Ощепкова., В. Шутова, Л. Уварова та інші. 

Л. Ощепкова, розглядаючи зміст милосердя, характеризує його як 

інтеграційну якість, що являє собою єдність знань про необхідність вибачення, 

безкорисливої допомоги тим, хто потребує, любові і турботи про ближнього: 

поведінки людини, безкорисливого ставлення до інших; здатності поводитись 

адекватно до своїх знань і відчуттів. 

Милосердя передбачає наявність у людини трьох властивостей: чуйності - 

здатності побачити чужу біду; співчуття - здатності відіткнутися на неї; 

потреби надати безкорисну допомогу тому, хто потребує її. 

Милосердя розглядають у різних аспектах: як цінність, як особистісну 

якість людини, як діяльність.  

Згідно з А.Маслоу, до вищих, специфічних особливостей людини відно-

сять: любов, творчість та інші, закладені в його біологічній природі природжені 

потенції, які лише актуалізуються під впливом соціальних умов життя . 

Ми згодні з думкою А. Маслоу про те, що: 

- у кожної людини є природжена схильність до позитивного зростання та 

самовдосконалення; 

- основним прагненням кожної людини є прагнення до 

самовдосконалення; 

- у кожній людині спочатку закладена здібність до творчості. Центральне 

місце в теорії А. Маслоу займає тема самоактуалізації, досягнення людиною 

свого вищого рівня 

До основних психологічних характеристик особистості, що 

самоактуалізується, А. Маслоу відносить: 

- активне сприйняття дійсності та здатності орієнтуватися в ній; 
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- прийняття себе та інших людей такими, якими вони є; 

- безпосередність у вчинках і спонтанність у вираженні своїх думок і 

відчуттів; 

- зосередженість на зовнішніх процесах; 

- розвинені творчі здібності; 

- заклопотаність благополуччям інших людей, а не забезпеченням тільки 

власного щастя. 

Отже, милосердя можна розглядати як індивідуальну цінність, набуту 

індивідом у процесі соціалізації; як цінність групову, значущу на сучасному 

етапі розвитку суспільства; як цінність загальнолюдську, що набуває значення 

моральної норми. 

У практичному плані милосердя фіксується в різних формах поведінки й 

діяльності. Діяльність медичної сестри пов'язана з наданням допомоги людям, 

що мають проблеми зі здоров'ям. 

На нашу думку, ґрунтуючись на цій точці зору, можна стверджувати, що 

діалог між медичним працівником і пацієнтом є засобом вирішення багатьох 

оздоровчих завдань - розуміння та взаєморозуміння, турботи, терпимості й 

милосердя, уміння слухати, чути і приймати співрозмовника як цінність, з його 

власним внутрішнім світом. Під час таких бесід виявляється ставлення пацієнта 

до родичів, роботи, інші проблеми, а всі ці відомості дають медсестрі 

можливість поставити свій сестринський діагноз і здійснити грамотний відхід. 

Висновки. Отже, у статті проаналізовано сутність поняття "милосердя", 

розглянуто основні підходи до визначення поняття. Аналіз психолого-

педагогічної літератури, наукових праць дослідників дає нам підстави 

стверджувати, що милосердя визначається в різних аспектах: як цінність, як 

особистісна якість людини, як діяльність (прояв милосердя) і поведінка. 

Вважаємо, що подальшого дослідження потребує виховання милосердя в 

медичному навчальному закладі. 
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