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УДК 37.09  Педагогічні науки 

 

ДЖУРИ – УЧНІ ЧИ СЛУГИ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ? 

 

Ніканоркін Н.М., 

слухач, 

 Київська Мала академія наук 

м. Київ, Україна 

Оцун О.І., 

вчитель історії, 

 середня загальноосвітня школа № 215  

Святошинського району м.Києва 

м. Київ, Україна 

«Школа джур» у Запорозькій Січі вважається однією з ланок системи 

освіти козаччини, «кузнею» майбутніх козаків. Разом з тим, деякі дослідники 

висловлюють думку про перебування джур на Січі у якості безправних невіль-

ників. Саме розв‘язання питання про статус джури в Запорозькій Січі є 

основною метою даного дослідження. 

На підставі праць І. Крип‘якевича В. Панашенко трактує термін «джура» 

наступним чином: «Джура, чура – в Україні 16–18 ст. зброєносець, слуга при 

козакові із старшини»[1]. О. Галенко вказує на «використання джур також у ро-

лі «військових невільників», рабів, посилаючись на використання слова 

«джура» («чура») на позначення рабів у Криму[2].  

Дійсно, аналіз першоджерел свідчить про поширене використання слів 

«джура» і «слуга» як синонімів. Важко сказати, чи це історична традиція, чи 

розсуд перекладача. Так, Д. Олянчин у перекладі опису подорожі шведського 

посла на Україну у 1656-1657 роках пише: «Він як-стій заарештував отамана з 

його негідним джурою, замкнув їх за шию залізним ланцюгом і забив його на 

них самих цвяхом на землі. Пан і його слуга мусіли лежати на землі, як ті соба-

ки…»[3, с. 61]. Разом з тим, у цьому ж перекладі читаємо, що у свиті посла 

«був чура посла і двоє слуг» [3, с. 50]. Найвірогідніше, джура все ж не був слу-

гою у повному значенні цього слова.  

Звідки бралися у козаків джури? Автор праці про історію Запорозької Січі 
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С. Мишецький у 1740 році  висловив думку про поповнення козаків дітьми-

родичами, сиротами і усиновленими підлітками-полоненими[4, с. 17]. Україн-

ський історик М. Слабченко уточнює: частину хлопчаків-родичів привозили 

«дядьки-козаки», а ще частину, значно більшу, складали полонені хлопці-

підлітки. Наприклад, у 1667 році «вивели запорозці з Криму дітей-хлопчаків до 

1.500 чол.». Після хрещення джури «прикріплювалися» до свого хрещеного ба-

тька і переймали від нього козацьку науку, «відбували підготовчий військовий 

стаж при досвідчених козаках». Хрещені батьки навчали хлопців усім хитро-

щам військової науки, а у передсмертну годину нерідко заповідали їм свої речі, 

коня і зброю[5, с. 25, 28].  

На заперечення думки щодо невільничого статусу джур наведемо свід-

чення відомого історика ХVІІІ століття О. Рігельмана. За словами науковця, 

джура після досягнення відповідного віку, «віддавався» на навчання до січової 

школи і перебував на повному утриманні свого хрещеного батька[6, с. 712, 

727].   

Звичайно, на перших порах хлопцям було важко призвичаїтись до коза-

цького способу життя, побуту і законів. Проте, як майбутні козаки, вони мали 

«на власній шкурі» пізнати всі тонкощі такого життя. Тому джура був нерозлу-

чний зі своїм названим батьком і на перших порах практично був йому за слугу. 

При цьому він не просто служив, а вчився. Тривалість навчання залежала від 

здібностей джури і зазвичай обмежувалася 3 – 7 роками[5, 29].  

Доречно тут навести свідчення про навчання «християнських дітей», по-

лонених турками. У записці, представленій князем Христофором Збаразьким 

польскому уряду у 1623 році, оповідається, що вони також усиновлювалися і 

виховувалися як султанські діти. Кожен з них у своєму навчанні мав пройти всі 

щаблі служби, щоб перебуваючи у владі, мати поняття про всі справи підлег-

лих[7, с. 103-104]. 

 Таким чином, вважаємо помилковим твердження про те, що джура був 

слугою, рабом чи невільником. З часу потрапляння на Січ він ставав частиною 

родини козака, його хрещеним сином, помічником та учнем. Завдяки турботі і 
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опіці козака джура мав можливість вивчитися і грамоті, і козацькій військовій 

науці. Статус невільника чи слуги не відкривав таких широких можливостей. 

Підростаючи, джури ставали «молодиками», а згодом поповнювали лави запо-

розького війська.  
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УДК 37.012        Педагогічні науки 

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОЛОГО–ПРАВОВИХ  

ДИСЦИПЛІН В ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Онищенко Н.Г.,  

асистент кафедри  

безпеки життєдіяльності та інженерної екології  

Харківський національний університет  

будівництва та архітектури  

м. Харків, Україна,  

Самохвалова А.І.,  

к.т.н., доцент кафедри  

безпеки життєдіяльності та інженерної екології  

Харківський національний університет  

будівництва та архітектури  

м. Харків, Україна 

Оскільки в Україні спостерігається довготривала відсутність позитивних 

зрушень у правовому забезпеченні права громадян на екологічну освіту, право-

ве забезпечення екологічної освіти має стати одним із стратегічних завдань 

Української держави на шляху впровадження концепції сталого розвитку.  

Екологічні відносини є важливою сферою людської діяльності та пізнан-
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http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0000514
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21STR=0013633
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21STR=0013633
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21STR=0013633
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21STR=0013633
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ня. Правове регулювання екологічних відносин являє собою об'єкт наукового 

дослідження, засвоєння, викладання, область знання. Кожна галузь права та за-

конодавства, як і навчальна дисципліна, має свій предмет, на який спрямована 

увага, систему та методи, за допомогою яких здійснюється правове регулювання. 

Можливості екологічного права та законодавства в управлінні навколиш-

нім середовищем носять вольовий характер, не є безмежними, обумовлені еко-

номічними умовами життя та залежать від рівня науково-технічного прогресу. 

Екологічне право як галузь права являє собою сукупність вимог і норм, 

що регулюють найважливіші суспільні відносини «людина − природа» (відно-

сини між фізичними і юридичними особами з приводу охорони навколишнього 

середовища та використання природних ресурсів). Екологічне законодавство є 

системою нормативних правових актів, що містять правила поведінки в галузі 

охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних 

ресурсів [1, с 20]. 

«Екологічне право» в Україні є важливою навчальною дисципліною в си-

стемі вищих навчальних закладів. Правове навчання студентів на сучасному 

етапі не може обмежуватись виключно просвітницькою або інформаційною ді-

яльністю. Система правової освіти повинна опиратися на новітні дослідження в 

галузі правознавства з використанням інноваційних методів правового навчан-

ня. Правове навчання студентів потрібно організовувати на високому науково-

му, методичному та практичному рівнях, оскільки дипломовані фахівці повинні 

вміло орієнтуватись у нормах базового законодавства, розуміти механізми їх 

реалізації володіти вміннями та компетентностями у галузевому законодавстві. 

Ступінь інформованості про вимоги екологічного законодавства, зміст і 

об‘єм професійних знань з екологічного права можуть бути різними і 

обов‘язково повинні враховувати особливості підготовки спеціалістів різного 

фаху та профілю. Спеціалісти, зайняті безпосередньо вивченням проблем на-

вколишнього середовища, повинні мати чітке уявлення про систему 

екологічного законодавства та більш поглиблені знання його підгалузевих 

структур, які мають безпосереднє відношення до даної спеціальності. Студенти 
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інженерних спеціальностей, пов‘язані з шкідливими для навколишнього приро-

дного середовища виробництвами, повинні отримувати знання про встановлені 

законом гранично допустимі концентрації шкідливих речовин і гранично допу-

стимі викиди, про правове регулювання суспільних відносин щодо викидів 

забруднюючих речовин, заборону діяльності, яка завдає шкоди навколишньому 

природному середовищу та здоров‘ю населення, моніторинг екологічного стану 

навколишнього середовища [2, с.96].  

Зміст навчальної дисципліни можна розглядати на різних рівнях: академі-

чному; предметному (рівні того навчального матеріалу, який закладений у 

програму та підручник); на рівні його реалізації, або процесуальному (передачі 

та засвоєння), а також на особистісному рівні, коли зміст переходить у внутрі-

шній план особистості спочатку викладача, а потім студента і стає регулятором 

його діяльності тa поведінки [3, с. 128; 4, с. 59]. 

Щоб студенти успішно оволоділи знаннями, вміннями та навичками, ви-

кладачеві необхідно організувати навчальний процес у відповідності до 

сучасних принципів мотивації та потреб особистості. для того, щоб успішно 

оволодівати основними компонентами змісту освіти, студенти, перш за все, 

мають ці компоненти знати і усвідомлювати їх значущість [3, с. 185].  

Розвитку екологічного права і законодавства принесе користь перенесен-

ня центру ваги з створення нових актів, їх доповнень і змін на перевірку і 

забезпечення дії вже прийнятих актів, підвищення їх ефективності в сукупності 

з усією правовою системою.  

Таким чином, саме комбіноване використання різних прийомів і методів у 

викладанні еколого-правових дисциплін дає якісний результат. 

Важливо посилювати екологізацію інших галузей законодавства (цивіль-

ного, адміністративного, кримінального та ін.) прагнучи не стільки до 

посилення в законодавстві заходів юридичної відповідальності, скільки до її 

невідворотності, оскільки в області охорони навколишнього середовища стан 

правопорядку є найбільш збитковим, а облік правопорушень є недостатнім, за-

надто латентним.  
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Вдало знайдені методи і форми занять, помножені на професіоналізм і 

глибоку повагу до своєї педагогічної діяльності, можуть вирішити одне з най-

головніших для нашої країни завдань − завдання підготовки та виховання 

грамотних, освічених, культурних молодих фахівців, майбутніх професіоналів, 

здатних і бажаючих використовувати право в цілях зміни життя на краще. 

Високий рівень оволодіння еколого-правовими знаннями у процесі фахо-

вої підготовки студентів складає основу еколого-правового виховання 

студентської молоді, реалізації їх екологічних прав і обов‘язків як громадян 

України. 

Література: 

1. Бистров Г. Є. Екологічне право: підручник / відп. ред. Г. Є. Бистров, 

Н. Г. Жаворонкова, І. О. Краснова. – М .: Проспект, 2007.  – 249 с.  

2. Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми і перспек-

тиви: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / за 

заг. ред. В.П. Покася, В.С. Толмачової (видання друге, доповнене). – К.: НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2011. – 228 с.  

3. Каплінський В. В. Методика викладання у вищій школі: Навчальний 

посібник / В. В. Каплінський. – Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015 – 224 с. 

4. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посіб-

ник / В. М. Нагаєв. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с. 
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ОСВІТИ В КОЛЕДЖАХ, ТЕХНІКУМАХ 

 

Приймак І. І., 

заступник директора з НР 

Машинобудівного коледжу ДМА 

м. Краматорськ, Україна 

Ладика О. В., 

викладач 

Машинобудівного коледжу ДМА 

м. Краматорськ, Україна 

Ні для кого не секрет, що освіта в Україні не встигає за технічним прогре-

сом. Світ так швидко змінюється, що молоді люди, вступаючи до навчального 

закладу, випускаються з нього і потрапляють у зовсім інший світ, який за 4 ро-

ків навчання змінився до невпізнання.  

Багато студентів, починаючи з третього курсу ЗВО з підготовки молод-

ших спеціалістів, йдуть працювати. Найчастіше вони пропускають заняття, не 

справляються з навчальним планом. Як же вирішити цю проблему? 

Яким чином вдало поєднати навчання студентів та одночасну роботу на 

підприємстві? 

Ми вирішили перебудувати навчальні плани таким чином, щоб студенти 

змогли отримувати теоретичні знання разом із цим працювати на виробництві, 

отримуючи заробітну плату , а також у подальшому мати постійне місце робо-

ти. 

У світовій практиці вже є така технології отримання вищої освіти. Маєть-

ся на увазі дуальна система. 

Дуальна освіта – практика, в якій молодих фахівців готують одразу і в на-

вчальних закладах освіти , і на підприємстві. Навчальний процес слід 

організувати таким чином, щоб у ЗВО студент спочатку отримував теоретичну 

підготовку, а потім практичну частину опановував на підприємстві, з яким на-
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вчальний заклад уклав угоду про співпрацю. При цьому на виробництві такий 

студент отримує заробітну плату[4]. 

Поняття «дуальна система» виникло у другій половині ХХ століття у 

зв‘язку із обговоренням введеного у 1969 році закону про професійне навчання 

у Німеччині. Відтоді німецька система поєднує державну професійну школу з 

виробничим навчанням. Цей досвід перейняли багато країн Європи  – Австрія, 

Швейцарія та інші. 

Підстави для впровадження дуальної системи навчання у коледжах, тех-

нікумах: 

1. Закон України «Про освіту»; 

2. Середньостроковий план пріоритетних дій уряду на період 2017 – 

2020р.р., розділ ІІІ «Розвиток людського капіталу», підрозділ 8: «Модер-

нізація професійно – технічної освіти»; 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 298 «Про 

впровадження елементів дуальної системи навчання у професійну підго-

товку кваліфікованих робітників»; 

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19. 09.2018 №660 – р 

«Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здо-

буття освіти». 

Основні зміни, що відбулися в організації навчально – виробничого про-

цесу при запровадженні елементів дуальної форми навчання 

1. Зміна співвідношення навчального часу : теоретична частина – 30%, ви-

робниченавчального та виробнича практика – 70 % навчальних годин,  

2. Упровадження блочно – модульної системи побудови навчального проце-

су: опанування базового модуля на базі коледжу, а потім чергування: 

модуль теорії (1-2 тижні) на базі закладу освіту / модуль практики (4-8 

тижнів) на базі підприємств, організацій, установ; 

3. Оцінювання результатів навчання відповідно до реальних показників 

професійної підготовки, підтвердженої в умовах виробництва [2]. 

З метою реалізації завдань професійно – технічної освіти в умовах стрім-
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кого розвитку виробництва, швидкої зміни виробничих технологій перед на-

вчальними закладами постають задачі підготовки кваліфікованого молодшого 

спеціаліста , що відповідає корпоративним інтересам підприємства - замовника 

кадрів. Для якісної підготовки молодших спеціалістів необхідно успішно реалі-

зувати навчально – наукову – виробничу концепцію, яка охоплює всі аспекти 

підготовки молоді до самостійної роботи в умовах виробництва. 

 Досвід використання дуальної системи навчання має наступні пере-

ваги у порівнянні з традиційною: 

1. Дуальна система підготовки молодших спеціалістів усуває основний не-

долік традиційних форм і методів навчання – розрив між теорією та 

практикою; 

2. В механізмі дуальної системи підготовки закладено вплив на особистість 

молодшого спеціаліста, створення нової психології майбутнього робі-

тника; 

3. Навчання майбутніх робітників за дуальною системою створює високу 

мотивацію отримання знань та набуття професійних навичок тому, що 

якість їх знань прямо пов‘язана з виконанням службових обов‘язків на 

робочих місцях; 

4. Зацікавленість керівників відповідних установ підприємства у практич-

ному навчанні свого майбутнього робітника; 

5. Навчальний заклад працює у тісному контакті з підприємством замовни-

ком кадрів та ураховує його вимоги до майбутніх спеціалістів, а також 

залучає його працівників до розробки навчальних планів і програм з від-

повідних спеціальностей; 

6. Дуальна система навчання дозволяє скоротити витрати професійно – тех-

нічної системи країни на закупівлю та утримання дорогого виробничого 

обладнання. Окрім того, в умовах виробництва швидше оновлюються ви-

робничі технології і використовується найновіше устаткування; 

7. Позитивним моментом можна відзначити вплив на молодших спеціалістів 

робітників виробництва з великим досвідом роботи і психології виробни-
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чого середовища на становлення молодого робітника, його орієнтацію на 

конкретне виробництво. 

Зазначена система спрямована на створення додаткових можливостей для 

сучасної молоді у виборі професії, освітньої установи, на створення підґрунтя 

для побудови і планування своєї кар‘єри в майбутньому і, в кінцевому підсум-

ку, на підвищення конкурентоспроможності української молоді на ринку праці. 
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Cеред сучасної студентської молоді останнім часом надзвичайно загост-

рилася проблема насильства, довготривалих агресивних проявів та 

третирування у міжособистісних стосунках підлітків, здійснюваних самими од-

нолітками одне до одного. За своєю сутністю третирування - це специфічна 

форма агресивної поведінки, при якій сильніший (авторитетний) студент (або 

студенти) систематично переслідує іншого (слабкого, аутсайдера). Ситуація 

третирування не обмежується лише ролями «агресора» та «жертви», вона залу-
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чає інших студентів, роблячи їх активними або пасивними учасниками цих від-

носин. Такі стосунки отримали назву булінг, розповсюдження якого впродовж 

останніх років визнано в освітній практиці та є соціальною проблемою. 

Особливої уваги потребує профілактика жорстокості й насилля, які від 

початку 90-х років XX ст. і дотепер набули ознак тенденції і поширюються не 

тільки у сфері міжособистісних і внутрішньогрупових відносин, але й у мере-

жевих системах сучасного інформаційного суспільства. Такі факти 

класифікуються як булінг та мобінг. Кількість їх жертв щорічно зростає. Про-

блема вийшла за межі взаємин міжособистісного рівня і локального характеру 

та набула ознак глобальності і соціального резонансу. 

З розвитком сучасних інформаційних технологій, засобів зв'язку і c залу-

ченням підлітків в світ інтернету і мобільних телефонів з'явився і такий вид 

молодіжного насильства, як Кібербулінгу - приниження чи цькування за допо-

могою мобільних телефонів, інших електронних пристроїв. Іноді він 

виявляється для підлітків більш болючим, ніж побої після навчання. [3, c.27-31] 

Велика частина підлітків говорить, що найчастіше зустрічається з Кібер-

булінгу у соціальних мережах, частково на Youtube, в чатах, і тільки 12% - в 

багатокористувацьких онлайн-іграх. За останніми даними GlobalWebIndex, в 

середньому підлітки так чи інакше користуються інтернетом до 6 годин на день 

і ця цифра зростає. Молодь сприймає інтернет як безпечне середовище. Коли 

виявляється, що вона може бути агресивною, спрацьовує ефект несподіванки, і 

це ранить сильніше. Гаджет приносить задоволення, комп'ютерні ігри - задово-

лення, спілкування - задоволення, лайки - задоволення. І раптом підліток стає 

жертвою, при цьому залишившись один на один з агресором, бо страшно і со-

ромно до когось звернутися за допомогою. Це був його персональний простір, і 

в ньому він несподівано виявився вразливий. [1] 

Раптовість може зіграти поганий жарт з підлітками. У зв'язку з цим про-

грами профілактики Кібербулінгу включають в тому числі навчання правилам 

дотримання конфіденційності і розрізнення, що можна і що не можна публіку-

вати в інтернеті. 
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Одне з важливих переваг цькування в інтернеті для агресора - це почуття 

безкарності. Наживо жертва може залучити сторонніх людей або дати фізичну 

відсіч, а анонімне цькування розв'язує агресору руки. 

Крім того, в інтернеті агресор не бачить емоцій жертви. Можна тільки 

здогадуватися з відповідей жертви, що вона відчуває. Агресор до кінця не знає, 

чи не грають з ним, адже можна прикинутися жертвою і «троліти» у відповідь. 

На сьогодні існує досить детальна класифікація різних типів Кібербулінгу 

(Флеймінг, тролінг, наклеп, гріферство, розкриття секретів, видача себе за ін-

шого, виключення/остракізм, шахрайство, кіберсталкінг і секстинг), вчені 

також говорять про можливість прямого і непрямого булінгу. У першому випа-

дку підлітка атакують прямо в мережі, по телефону або СМС, а в другому в 

процес цькування залучаються сторонні люди. Наприклад, з аккаунта жертви 

можуть розсилати агресивні повідомлення на адресу друзів або викладачів. [4, 

c.344-349] 

На відміну від звичайного булінгу, Кібербулінг безперервний. Підліток 

може вийти зі навчального закладу, і булінг зупиниться. А зараз спілкування в 

соціальних мережах є важливою частиною комунікації. Щоб зупинити кіберт-

равлю, доводиться зовсім виключати себе зі спілкування, інакше жертва 

виявляється цілодобово доступною. Підліток лягає спати, а вранці знову бачить 

в соціальних мережах свою фотографію з образливим підписом. [6] 

Підлітки ж частіше звертаються тоді, коли цькування по відношенню до 

них з реального життя переходить в інтернет. Одна з форм цькування в інтерне-

ті - так звані групи ненависті. Вони являють собою публічну сторінку в 

соціальних мережах, яка присвячена, як правило, одній людині, де публікують-

ся безсторонні фотографії, висловлювання, в образливій формі обговорюється 

як зовнішній вигляд людини, так і його поведінка. Автори сторінки, як правило, 

не розголошують своїх особистостей. Навіть якщо жертва здогадується, хто є 

організатором, довести його авторство йому поодинці просто неможливо. [5] 

Проблему підліткового цькування погіршує той факт, що юні користувачі 

в подібних ситуаціях засмучуються і переживають набагато сильніше в порів-
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нянні з дорослими. У пресі періодично з'являються сумні історії підліткових 

самогубств в результаті тривалого цькування онлайн. 

Попередження Кібербулінгу: 

 не поспішати викидати свій негатив в кіберпростір (перш ніж писати і 

відправляти повідомлення, слід заспокоїтися, вгамувати злість, образу, гнів); 

 створювати власну онлайн-репутацію, не купуватися на ілюзію анонім-

ності. Бо все одно існують засоби дізнатися, хто стоїть за певним ніком; 

 берегти підтвердження фактів нападів; 

 ігнорувати одноразові образливі повідомлення - часто кібербулінг вна-

слідок такої поведінки зупиняється на початковій стадії. Досвідчені учасники 

інтернет-дискусій дотримуються правила: «Кращий спосіб боротьби з неадек-

ватами - ігнор»; [2] 

 ставши очевидцем Кібербулінгу, правильною поведінкою буде: висту-

пити проти агресора, дати йому зрозуміти, що його дії оцінюються негативно; 

підтримати жертву - особисто або в публічному віртуальному просторі й надати 

їй моральну підтримку; повідомити дорослим про факт некоректної поведінки в 

кіберпросторі; 

 блокувати агресорів. У програмах обміну миттєвими повідомленнями є 

можливість блокування повідомлень з певних адрес; 

 не варто ігнорувати агресивні повідомлення, якщо листи систематично 

містять загрози або порнографічні сюжети. В цьому випадку слід скопіювати ці 

повідомлення і звернутися до правоохоронців. Якщо образлива інформація ро-

зміщена на сайті, слід зробити запит до адміністратора для її видалення; 

 заблокувати облікові записи агресорів, які вони використовують для 

поширення своєї ненависті; [6] 

 повідомляти про факти Кібербулінгу провайдерам послуг, як Facebook 

або Twitter та ін.; 

 забезпечити захистом ваші паролі, в т. ч. використовувані на мобільних 

пристроях. 
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Повністю викорінити Кібербулінг, так само, як інші прояви жорстокості в 

віртуальному просторі і реальному житті, неможливо. Але це не означає, що 

дорослі можуть ігнорувати це явище, усуватися від захисту своїх дітей і регу-

лювання підліткових конфліктів. Дорослим слід тримати в курсі проблеми 

соціальних педагогів, викладачів - це дозволить їм створювати сприятливу ат-

мосферу у молодіжному середовищі, уважніше відстежувати конфлікти в 

реальному житті, поєднання яких з Кібербулінгом є особливо небезпечним.  
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Театральна студія це – незалежний, некомерційний і, як правило, аматор-

ський театральний колектив[3]. Такі театри найчастіше з‘являються там, де від-

сутня професійний театр. Але з таким твердженням ми частково не згодні, бо 

навпаки, за багатоплідну творчу діяльність театральному колективу можуть 

присвоїти звання «Народний», а також, значна кількість таких студій є у про-

мислових сучасних містах, і вони можуть навіть бути «під опікою професійних 

театрів».  

Студії, та студійний рух набували поширення в ті періоди розвитку мис-

тецтва сцени, коли театр виявлявся на порозі важливих змін, коли старі виразні 

засоби себе вичерпували, коли у діячів театру з‘являлася незадоволеність ста-

ном сценічного мистецтва. Але історія знає й інші приклади розквіту 

студійного руху. Так,  виникають безліч студій, що пояснюється пробудженням 

творчих сил народу. 

Перші театральні студії з‘явилися на початку XІX ст. і створювалися за-

звичай при театрах. Їх організатори прагнули розвивати і перевіряти художні 

принципи того театру, з яким були пов‘язані, або намагалися відкрити щось но-

ве, невідоме раніше в мистецтві сцени. В театральній студії зазвичай 

поєднувалися організаційно-виробничі завдання (як і в театрі) і завдання навча-

льно-творчі.  

Деякі театральні студії внесли великий вклад в історію театру, в розвиток 

сценічних традицій, в формування стилю і нових художніх засобів. 

Дитячі театральні студії стали важливим ціннісним орієнтиром щодо збе-
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реження духовного та мистецького надбання. 

Театрально-освітній процес в силу своєї унікальної синтетичної ігровий 

природи є найпотужнішим засобом виховання саме через проживання вихован-

цями духовних культурних зразків людства. За словами вченого   С. Гіппіус, 

«театральна педагогіка пропонує побачити значимість в самій організації проце-

су пошуку, організації проблемної ситуації-діяльності, в якій діти, спілкуючись 

між собою, відкривають нове через задану гру, проби і помилки» [1, с. 64]. 

Театральна педагогіка пропонує побачити значимість в самій організації 

процесу пошуку, організації проблемної ситуації-діяльності, в якій діти, спілку-

ючись між собою, будуть відкривати нове через поставлену гру, проби та 

помилки. [4, с. 207]. Часто, самі діти, організувати таку пошуково-творчу діяль-

ність не можуть і вдячні людині, яка організовує для них свято дослідження-

спілкування. 

Втілення засобів театрального мистецтва у навчально-виховний процес 

дає можливість учителю практично керувати розвитком та збагаченням естети-

чно-емоційної сфери учня.  

 У діяльності актора і педагога є багато спільного. По-перше, обидва види 

діяльності є комунікативними творчими процесами – в їх основі лежить процес 

спілкування. По-друге, їх метою є вплив на людину  і прагнення викликати у 

неї певні співпереживання. По-третє, творчий процес здійснюється в обстави-

нах прилюдності, у певний відрізок часу, що потребує вмінь мобілізувати себе, 

керувати своїм творчим самопочуттям. Учитель як і актор, усіма психофізич-

ними засобами торкається почуття, думки, уяви,  уваги своїх учнів.   

Отже, дослідження виявило особливості творчості дитини, а саме: ство-

рення,  відкриття суб‘єктивно  нового  для  дитини є проявом творчості. 

Творчість є одним із засобів підвищення емоційного тонусу  несформованої 

особистості, закріплення  комплексу емоційно-вольової регуляції, а головне – 

актуалізації позитивної гами переживань, яка супроводжує ефективну працю. 

Театр – це найбільш  демократичний  вид  мистецтва  для  дітей,  що  до-

зволяє  вирішити  безліч  актуальних  проблем  сучасної  педагогіки і 
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психології, які пов‘язані з: 1) формуванням естетичного смаку; 2) моральним  

вихованням; 3) розвитком комунікативних якостей особистості; 4) розвитком  

пам‘яті, уяви, мови; 5) створенням позитивного емоційного настрою, зняттям  

напруження, вирішенням  конфліктних ситуацій через гру. 
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ім. Б.М. Лятошинського 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що збереження тра-

диційної музичної культури в умовах сьогодення призводить до думки, що 

національна спадщина не може бути закритою для сприйняття формою. Навпа-

ки, заради збагачення й збереження національної культури, для органічного 

входження у світову культурний простір, необхідне тісне спілкування та взає-

модія з культурними традиціями інших народів і націй. І хоча при такому 

розгляді питання постає загроза втрати унікальності української традиції через 

культурну експансію, однак єдиною протидією залишається здатність тради-

ційної національної культури до самозбереження, а головне, до самовідтворення. 

Метою дослідження постає необхідність визначити фактори збереження 

національної традиції в умовах глобалізації культури; визначити форми опану-

вання семантики традиційної інструментальної музики в умовах підготовки 

фахівців галузі музичного мистецтва. Об‘єктом дослідження виступає тради-
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ційний український музичний інструментарій, а предметом –– форми та фак-

тори його збереження в умовах фахової підготовки. 

Нагальним питанням сьогодення постає саме визначення форм і методів 

за допомогою яких можливе введення інструментарію та притаманної йому 

стилістично-виконавської сфери до сучасного педагогічного процесу та конце-

ртно-виконавської практики майбутніх фахівців. Протягом сторічь в Україні 

побутував найрізноманітніший музичний народний інструментарій, який сього-

дні під загрозою зникнення. Зусиль до збереження національного музичного 

інструментарію докладали й докладають багато вчених в галузі музикознавства, 

фольклористики та етнографії через композиторську та виконавську практику 

(Ю. Алжнєв, А. Гайденко, М. Імханицький, І. Снєдков); збираючи музичний 

матеріал у експедиціях (Ю. Алжнєв, Є. Бортник, Г. Хоткевич); займаючись тео-

рітезацією та історізацією музичної культури (Т. Большакова, В. Заболотний, 

Ю Лошков, Л. Мандзюк, Л. Понікарова та ін.). Зокрема, ще Г. Хоткевич у своїх 

експедиційних дослідження на Харківщині описуючи народний ансамбль 

с. Бірки відзначав, виступи колективу на публічних майданчиках, у школах. 

При цьому колективом заради збереження аутентичної музичної спадщини бу-

ло розроблено спеціальна шкільна програма на тему «Народна творчість», яка 

складалася з 3-х циклів: «життя природи», «життя людини», «життя колекти-

ву» [1, с. 33].  

В сучасних умовах підготовки педагогічних кадрів галузі музичного мис-

тецтва необхідне також вибудовувати форми збереження музичної аутентичної 

спадщина. Розробка спеціальних програм або їх частини в циклі спеціальних 

дисциплін («Спеціальний (додатковий) музичний інструмент», «Історія музи-

ки», «Ансамблеве виконавство», «Оркестровий клас» тощо) може виступати 

такою формою. Зокрема уведення у програми концертної діяльності, навчальної 

та виробничої практики студентів відповідних аспектів аутентичного музику-

вання допоможе зберегти національну спадщину України. 

Для збереження та відновлення музичної традиції, наприклад, Ю. Алжнєв 

наполягає на тому, що студентам необхідно звертатися до фольклорних фоноа-
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рхівів, слухати фондові записи, щоб «перейняти» манеру виконання народних 

майстрів [2, с. 266]. Так, збереження національної музичної спадщини є спра-

вою сучасної фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, які 

є безпосередніми носіями культурної традиції України. 
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Конструктивне навчання виступає як узагальнення всіх сучасних підходів 

в освіті, метою якого є засвоєння результатів наукового пізнання, за допомогою 
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участі в моделюванні самого шляху, процесу отримання цих результатів, а саме 

оволодіння конструктивними способами пізнання [4]. На нашу думку одним з 

ефективних інструментів цього процесу може виступати критичне мислення. 

Конструктивне навчання, орієнтоване на розвиток критичного мислення, 

є нагальною методичною проблемою сучасної освіти. Такий тип мислення зу-

мовлюється особливостями інформаційного суспільства, яке характеризується 

змінами, що прискорюються. Інформація набуває якісно нових функцій. Голов-

ним капіталом стає не інформація, а її виробник. Здібність обробляти 

інформацію стає безцінною, відповідно, і навички критичного мислення стають 

запорукою успіху в сучасному суспільстві [2]. 

Критичне мислення та освітній процес, побудований на його засадах, за 

останні 20-ть років стали основою освітніх реформ у провідних країнах Європи. 

Всесвітній економічний форум у Давосі регулярно складає перелік актуальних 

навичок, необхідних для успішної кар‘єри. За останні роки критичне мислення 

піднялося в рейтингу цих навичок з 4 місця (навички для 2015 року) до 2 місця 

(навички, які будуть важливими в 2020 році). Ці засади знайшли відображення 

в концепції «Нова школа». Уміння критично мислити забезпечує науково-

технічний і суспільний прогрес, а освіта відіграє в його розвитку першорядну 

роль. В нашій країні питання розвитку критичного мислення учнів набуває зна-

чної уваги, тому що інформаційний тиск і численні спроби інформаційного 

маніпулювання свідомістю молоді відбивається у нездатності більшості з них 

відрізнити факти від думки, виявити недостовірну інформацію, знайти потрібну 

інформацію, проаналізувати, систематизувати її та представити в усній чи пи-

сьмовій формі. В Україні розробкою проблематики та навчальних видань із 

критичного мислення займаються харківські дослідники В. Тітов, О. Тягло і 

Т. Воропай [3]. Здебільшого напрацювання стосовно розвитку критичного мис-

лення стосуються вищої школи (О. Колесова, Л. Києнко-Романюк, 

О. Марченко, Т. Хачумян та ін.), але завдяки освітнім програмам такі наробки 

поширилися у початковій (О. Белкіна-Ковальчук) та у середній школі 

(О. Богданова, Д. Десятов, Л. Журба, С. Матвієць, В. Островський, О. Пометун 
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та ін.), що, безперечно, має позитивний аспект. 

Таким чином, можна впевнено стверджувати, що розробкою питання кри-

тичного мислення почали цікавитись і займатись в Україні нещодавно. Для 

України ця проблематика є новою, сучасною і актуальною, особливо у інфор-

маційно-насиченому освітньому просторі, яке постійно змінюється і 

трансформується, що обумовлює необхідність конструктивного підходу. 

Стосовно методологічних особливостей критичного мислення, то аналіз 

психолого-педагогічних досліджень дає підстави стверджувати, що під критич-

ним мисленням розуміється тип мислення, який характеризується 

самостійністю, організованістю, цілеспрямованістю, практичністю та рефлек-

сивністю і дає можливість студентам здійснювати оцінку, обґрунтування і вибір 

власної позиції, думок, дій, вчинків, поведінки. Саме такі позитивні характери-

стики критичного мислення необхідні як ефективний інструмент навчання в 

конструктивному освітньому середовищі. Розгляд питання з філософської точ-

ки зору підтверджує наше припущення, так як саме ідеал конструктивності 

акцентує увагу на таких рисах системного мислення, як функціональність (ре-

зультативність, надійність, оптимальність), операційність, креативність, 

фокусування на вирішенні проблемних протиріч [1], що відповідає основним 

принципам критичного мислення. 

Нами проведений аналіз електронних освітніх інтернет-ресурсів, які залу-

чають до оволодіння методами розвитку критичного мислення. 

Портал © 2017 Prometheus пропонує онлайн курси CZ: Критичне мислен-

ня для освітян. Автори курсу стверджують: «Запропонований курс дозволить 

вам опанувати стратегії та процедури критичного мислення, що дасть змогу пі-

двищити вашу особистісну ефективність та успішність ухвалених рішень 

Ознайомлення з теорією та методикою навчання критичного мислення поси-

лить вашу методологічну підготовку й сприятиме успішності вашої 

викладацької діяльності. Ви зможете цілеспрямовано моделювати емоції під час 

освітнього процесу, розробити власні методики навчання, засновані на теорії 

розвитку критичного мислення». Курс поділений на тижні, і складається з ві-
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део-лекцій, додаткових матеріалів до кожної лекції. Матеріали представлені у 

вигляді опублікованих статей у фахових виданнях. В кінці кожної лекції про-

понується перевірити засвоєння матеріалу шляхом проходження тестів. 

Результати тестів можна переглянути та оцінити свої успіхи в засвоєнні нового 

матеріалу. Позитивний момент в оцінюванні полягає в оцінці своїх власних до-

сягнень відносно самого себе. По закінченню курсу видається сертифікат. 

Також цікавою є Освітня платформа з розвитку критичного мислення 

«КритМислОП»© DesignbyAntonIlyashenko, створена командою експертів, які 

мають більше ніж 15-річний досвід розробки та впровадження у практику но-

вих освітніх продуктів у сфері критичного мислення (КМ). Ними розроблений 

системний навчальний курс «Основи критичного мислення». Ведеться активна 

тренерська й викладацька діяльність з методики розвитку критичного мислення 

для різних категорій освітян і бізнесу. Цей ресурс пропонує різноманітні трені-

нги: «Методика розвитку критичного мислення учнів/студентів у навчальному 

процесі», «Як сприяти розвитку критичного мислення своєї дитини?», «Крити-

чне мислення для усіх», «Як застосувати технологію критичного мислення на 

уроці». Особливістю порталу є добірка сучасної літератури на українській мові. 

На порталі у вільному доступі розміщено «Банк кращих уроків», де зібрано 

приклади уроків з різних предметів з використанням методів критичного мис-

лення.  

На власному сайті Дронь Вікторії Василівни, викладача фізики та астро-

номії Прилуцького агротехнічного коледжу є вкладка «корисні посилання», в 

якій пропонуються різноманітні електроні ресурси для створення цікавих за-

нять і посилання на різноманітні методи розвитку критичного мислення. 

Кожному методу дається комплексна оцінка. Розкриваються позитивні та нега-

тивні сторони. Приводяться приклади використання методів, розкривається 

значення для учня та вчителя. 

Також у інтернет-просторі наявна: велика база російськомовних текстів, 

вправ, тестів, інструментів; бібліотека Міжнародного центру Критичного мис-

ленні (корисні матеріали англійською); матеріали та вправи для розвитку 



29 
 

критичного мислення; лекції І. Загашева з детальним описом інструмен-

тів/вправ, конкретних прикладів з практики навчання критичного мислення. 

Аналіз електронних порталів, які залучають до оволодіння методами роз-

витку критичного мислення, довів доступність даної інформації для викладачів 

вищої школи та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. 
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знаннями формально, тобто може переказати матеріал підручника чи посібника, 

підтвердити його прикладами, розв'язати типові завдання, але не може викорис-

тати свої знання на практиці, в нових умовах. 

Цих недоліків у навчанні можна уникнути, якщо у своїй практиці систе-

матично застосовувати різні форми навчально-виховної роботи творчого 

характеру. Цьому можуть слугувати творчі завдання. 

Оскільки творчі здібності розвиваються в процесі діяльності, то необхід-

но розробляти й удосконалювати різні види творчих завдань. 

Дослідженнями психологів, дидактиків встановлено, а шкільною практи-

кою підтверджено, що формування і розвиток творчої особистості учнів 

залежить також від творчих здібностей учителя. Якщо вчитель сам має високі 

творчі можливості, то його обдаровані учні досягають блискучих успіхів, а ре-

зультати учнів з невисокими творчими здібностями, як правило, незначні. Якщо 

вчитель працює не творчо, то яскраво обдаровані школярі не розкриваються, не 

реалізують своїх можливостей. Досить часто діти  не розвивають свої творчі 

здібності з математики, бо навчатися їм не цікаво. Для підвищення зацікавлено-

сті до навчального матеріалу можна використовувати різні форми роботи. 

Однією з таких форм є «Приваблива мета». 

Так, наприклад, перед тим як почати вивчення теми «Міри ваги», можна 

запропонувати учням задачу : 

У 1706 році, коли йшла війна з Швецією, Петро І, знаючи про багатства 

Києво-Печерської лаври, приїхав туди, щоб збагатити своє військо. Але, по до-

рученню керівництва монастиря, 4 монахи швидко та вміло заховали величезні 

багатства так, що Петро І не зміг їх знайти. Знайшли цей скарб лише в 1898 ро-

ці, коли виконувався ремонт лаври. Коли багатства зважили там було 12,6 пудів 

золота, 17,2 пудів срібла. Скільки кілограмів золота та скільки кілограмів срібла 

було в скарбі ? Яка була його загальна вага ? 

Або, пояснюючи тему «Арифметична прогресія», розповісти дітям споча-

тку про випадок, який трапився в дитячі роки з відомим німецьким 
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математиком Карлом Гаусом, коли він, ще зовсім малим за одну хвилину знай-

шов  суму усіх натуральних чисел від 1 до 40. 

На початку вивчення теми «Геометрична прогресія» спочатку доцільно 

дітям переглянути  інсценізацію легенди про винахідника шахів. Слід звернути  

при цьому увагу на те, що саме знання математики дали можливість винахідни-

ку чесно збагатитись, а незнання царя – розоритись. 

Вивчаючи парні та непарні числа, а також дії із парними та непарними 

числами, можна з учнями провести  фокус «У якій руці копійка, а у якій гриве-

ник», де вчитель пропонує кому-небудь взяти в одну руку копійку, в іншу 

гривеник. Потім він пропонує помножити числове значення монети, яка знахо-

диться у правій руці, на 2 (або інше парне число), а числове значення іншої 

монети на 5 (або інше непарне число). Додаючи ці два результати, учень пові-

домляє вчителю, парне чи непарне число отрималось. Вчитель вгадує місце 

знаходження 1коп. та 10коп. Потім з учнями обговорюється секрет фокусу. 

Пояснюючи тему «Дійсні числа», можна згадати дитячу казку «Рукавич-

ка», яка постійно поповнювалась звірами, а множина дійсних чисел утворилась 

в результаті поповнення натуральними, цілими, раціональними та ірраціональ-

ними числами. 

Отже, вдало вибраний вид діяльності учнів на початку уроку налаштовує 

їх на плодотворну роботу протягом усього уроку. Тому особливу увагу слід при-

діляти організації початку уроку, яке б допомогло включити в роботу весь клас. 

Протягом всього уроку необхідно піклуватись, щоб кожен учень постійно пра-

цював активно, із захопленням, що впливає на виникнення та розвиток зацікав-

леності, поглиблення пізнавального процесу. Треба шукати такі прийоми, які б 

активізували мислення учнів, стимулювали їх до самостійного придбання знань. 

Пояснюючи новий матеріал, необхідно викладати його у доступній фор-

мі, складаючи опорний конспект по даній темі для учнів. У процесі навчально-

пізнавальної діяльності учень повинен не просто «засвоювати» запропонований 

учителем матеріал, а й пізнавати світ, вступаючи з ним в активне спілкування, 

самостійно шукати і знаходити відповіді, вміти застосувати здобуті знання в 
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реальному житті, ніколи не зупинятися на досягнутому. Тому вчитель має пере-

творити традиційне навчання на цікаве розв'язування навчальних проблем. 

Тому, після вивчення нової теми, доцільно запропонувати учням навести прик-

лади із життя: «Де цей матеріал можна застосувати?», «Які життєві задачі 

можна розв‘язати?‖, «Навіщо ми вивчаємо цю тему?». 

Для розвитку творчих здібностей учнів слід використовувати творчі зада-

чі. Творчою задачею називають таку, яка або вся в цілому є новою (не знайома 

для суб'єкта), або ж, меншою мірою, містить значну новизну, що і зумовлює 

значні розумові зусилля, спеціальний пошук, знаходження нового способу її 

розв'язання [13, 23-24]. 

Джерела таких завдань — це збірники задач підвищеної складності, збір-

ники олімпіадних задач, а також саме життя. Творчі задачі не лише розвивають 

здібності учнів використовувати знання в нових умовах, а й створюють додат-

кові умови для політехнічного навчання та формування світогляду людини. 

Розв'язуючи їх, учень самостійно досліджує і знаходить шляхи їх пояснення; не 

запам'ятовує готові конструкції, а, спираючись на наявні знання, вчиться ство-

рювати нове.  

Особливу увагу необхідно приділяти розв'язуванню задач ще з п‘ятого 

класу. Задачі розв'язують  для того, щоб краще засвоїли учні набуті знання і за-

кріпили навички, а головне - вони розвивають ініціативу і здатність самостійно 

мислити. Кожна розв'язана задача - це маленький крок на довгому шляху, щоб 

опанувати математику. Кожному вчителю необхідно звертати увагу учнів на 

повчальні висновки, які  випливають з розв'язування, підкреслювати, що можна 

використати в майбутньому, з'ясовувати, що зміниться, якщо змінити умову за-

дачі. Під час розв'язування задач потрібно використовувати алгоритмічний 

підхід. 

Починаючи з п‘ятого класу учні розв‘язують задачі за допомогою рів-

нянь. Тому треба привчати їх аналізувати умову задачі, виділяючи такі етапи: 

- розпізнання величин, які використовуються в задачі; 

- встановлення залежності між даними і шуканими величинами; 
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- подання однієї величини через іншу. 

Вивчення математики потребує від учнів розумових та вольових зусиль, 

уваги, активності та системності, розвитку уяви. Тому, враховуючи індивідуа-

льні особливості кожного учня, можна розбити клас на групи в залежності від 

їх рівня сформованості, їх умінь по рішенню задач. 

Рівень А: складається з учнів із високим темпом просування в  навчанні які 

можуть зводити важку задачу до простих підзадач, висувати і обґрунтовувати  

гіпотези в процесі пошуку  рішення задач, переносити попередні знання в нові 

умови. Ці учні швидко і легко систематизують методи рішення класів однотип-

них задач, чітко виділяють ключову підзадачу  в рішенні, можуть сформувати її 

в ході пошуку рішення самостійно, або з невеликою допомогою вчителя, знахо-

дять декілька способів рішення однієї задачі. 

Рівень В: мають учні з середнім темпом просування в навчанні: вони ма-

ють достатні знання програмного матеріалу, можуть застосовувати їх при 

рішенні стандартних задач. Затрудняються при переході до рішення типових 

задач, але оволоділи  методами  їх рішення, справляються з рішенням аналогіч-

них задач, не справляються самостійно з рішенням складних (нетипових) задач. 

Рівень С: мають учні з низьким рівнем просування: мають пробіли в знан-

нях програмного матеріалу, перекручують зміст теорем в примкненні їх до 

рішення задач, самостійно можуть розв'язати  прості  задач і , рішення  більш 

складних задач починають із сліпих проб, не вміють вести ціленаправлений 

пошук рішення, не можуть знайти зв'язок між даними та величинами, які зна-

ходяться, часто пропускають обґрунтування гіпотез, сформульованих у ході 

рішення, не розуміють необхідності їх проведення, не бачать суттєвих залежно-

стей та ключових моментів  В рішенні задач. 

Знання рівня сформованості в учнів знань, умінь і навичок з предмету, до-

зволяє здійснити диференційний підхід і своєчасну допомогу кожній групі на 

різних етапах уроку. На основі типологічних груп в класі можна створювати 

робочі ланки. Робота із ланками учнів дозволяє поєднати на уроці групову ро-

боту з фронтальною, колективною та індивідуальною. Це в свою чергу сприяє 
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організації активної пізнавальної діяльності кожного учня. 

Так, наприклад, розв‘язуючи задачі по темі «Суміжні і вертикальні кути», 

можна провести гру «Математичне лото»,  де учні вирішують завдання згідно 

свого рівня, а на картках закривають правильні відповіді. Це дає змогу кожному 

учневі розв‘язати задачі згідно своїх здібностей, а вчителю на цьому уроці по-

бачити результати з метою надання допомоги учням, які цього  потребують. 

При поясненні та закріпленні нового матеріалу по можливості слід вико-

ристовувати комп‘ютер. Ця форма роботи навчає учнів поступово розв‘язувати 

нові задачі, розгадувати загадки, ребуси, складати слова та вислови, будувати 

графіки, діаграми. За допомогою комп‘ютера діти знайомляться з видатними 

математиками, історичними математичними відомостями, висловами видатних 

людей. При закріпленні матеріалу у завданнях на комп‘ютері діти шукають до-

пущені помилки, складають слова, грають у ігри, розв‘язують  цікаві, 

олімпіадні, особисто придумані задачі. Також вчитель за допомогою ЕОМ може 

продемонструвати авторські роботи, презентації, реферати та інше. Застосовую 

у своїй роботі і таку форму роботи як «Допоможи другові», де учні з вищим 

рівнем навчання допомагають, пояснюють матеріал слабшим. Також можна до-

зволити «сильнішим» учням прийняти залік у «слабших». На узагальнюючих 

уроках діти полюбляють таку форму роботи, як  аукціони. Так, наприклад у 8 

класі пакет отримує той учень, який назве всі властивості прямокутника, або 

комп‘ютерний диск – той, що розповість всі відомості про круг. Урок-це не ро-

звага, але на уроці повинно бути цікаво. З цією метою необхідно 

використовувати саме нестандартні форми проведення уроку.  

Дітям подобаються сучасні  конкурсні телевізійні передачі. Видозмінюючи 

їх, можна застосовувати  при проведенні уроків саме ці ігри. Це «Порчений те-

лефон», де учні розбиваються на команди, одягають навушники, а вчитель 

тільки першому учаснику називає математичний термін. Завдання кожного 

члена команди полягає втому, щоб пояснити наступному цей термін, не нази-

ваючи його, за допомогою математичних означень, теорем, правил, ознак. 

Також можна практикувати у свої й роботі гру «Слабка ланка», яка допомагає 
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вчителю розбити клас на рівні і дати їм завдання на контрольній роботі згідно 

цим рівням. 

При перевірці знань слід застосовувати тести, різнорівневі контрольні ро-

боти, заліки. 
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ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Хандієва С.О., 

учитель початкових класів 

СОЦСР «Смарагдове місто» 

с.Соснове, Лиманський район, Україна 

  

Всебічний розвиток, духовне багатство не може бути  

досягнуте примусово. 

 Істинне духовне багатство складається тоді, коли люди-

на сама тягнеться до знань, до науки й до мистецтва. 

                             Занков Л.В. 

Удосконалення навчально-виховного процесу потребує підвищення якос-

ті уроку, пошук у ефективних форм і методів роботи. Від якості кожного уроку, 

системи уроків за темою і курсу в цілому залежить успіх навчання. Актуаль-
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ність проблеми дослідження пояснюється необхідністю перегляду змісту осві-

ти. У зв‘язку зі змінами в галузі освіти необхідно здійснювати перехід від 

старих навчальних програм до нових і вдосконалювати навчально-виховний 

процес. 

Створення гуманістичної школи з добротою, увагою і повагою до дитини, 

вірою в її можливості й здібності, школи з атмосферою співпраці, яка виховує 

повагу до культурної спадщини своєї країни та акумулює все краще зі світової 

практики – насущна потреба часу. 

Встановлення рівноваги між потребами дітей і завданнями навчання та 

виховання – найважливіша умова гуманізації школи. Виконання цієї умови 

пов‘язане з певними вимогами до навчально-виховного процесу. Психологи ви-

сувають три таких вимоги: 

 забезпечення ―почуття вільного вибору‖, тобто усвідомлення дітьми на-

вчальної задачі, як самостійно вибраної; 

 впровадження у педагогічний процес розвиваючої тенденції: школяр по-

винен подолати складності навчальних задач, ―працювати на межі граничних 

можливостей‖; 

 надання дитині можливості ―радіти життю‖ на уроці.   

Ш.О.Амонашвілі вважає, що було б дуже добре, якщо б дитина включилася 

у навчання з таким же бажанням, з яким вона включилася у гру: ―...Таку пізна-

вальну активність і результативність, які досягаються у грі, слід було б зберегти 

в умовах педагогічного процесу‖.[3, с.26] 

Прогресивна педагогіка в усі часи високо цінувала ігрові форми цілеспрямо-

ваної організації життя дітей. 

Так К.Д.Ушинський писав: ―...Якщо ми порівняємо інтерес гри, а рівно й кі-

лькість та різноманітність слідів, які вона залишила в душі дитяті, з подібними 

ж впливами навчання..., то, звичайно, вся перевага залишиться на боці гри‖.[10, 

с.516] 

Л.С.Виготський, який розумів гру як сприятливе середовище для заро-

дження пізнавальних сил дитини і як основу для перетворення ігрових дій у 



37 
 

розумові, назвав її ―дев‘ятим  валом  розвитку  дошкільного віку, ведучим засо-

бом навчання та виховання‖.[6, с.44] 

Сучасна дидактика залишає за дитиною право на гру у школі й розглядає 

її як один із показників відповідності навчання віковим можливостям учнів. 

Усім добре відома допитливість дітей молодшого шкільного віку, їхнє 

прагнення самим усе досліджувати. Проте, по мірі навчання у школі такі цінні 

якості поступово слабшають. Однією з причин цього є малий ступінь самостій-

ності, що надається учневі у процесі добування нових знань. Методи, що 

застосовуються у школі до останнього часу, в основному орієнтували учнів на 

запам‘ятовування матеріалу та виконання вправ на основі пам‘яті. В результаті 

у багатьох учнів формуються правильні структури розумової діяльності та га-

льмується розумовий розвиток. 

Позитивне відношення дитини до школи, до навчання формується й ви-

ховується на уроці. Засвоєння навчального матеріалу потребує багаторазових 

варіативних вправ, але дитині для цього не вистачає вольових зусиль. Тоді гра, 

загострюючи плин психічних процесів, реалізує ціль значно скоріше й міцніше, 

ніж будь-який інший педагогічний засіб. 

У грі вчитель не примусово розвиває інтелект дитини; цікаві математичні 

завдання не тільки захоплюють, а й змушують замислитися учнів, розвивають 

самостійність, ініціативу та волю учнів. 

Неможливо собі уявити школу без уроків, ―...але треба пам‘ятати й те, що 

урок потребує олюднення й оновлення‖. Чому? Головне, що ―теорія та методи-

ка зробили урок безжиттєвим і бездумним, а школи за зразками готових 

штампів щодня виробляють їх мільйонними тиражами. Бувають, звичайно, на 

радість дітям, вчителі, які ламають штампи, створюють іншу якість уроків з ін-

шими, більш олюдненими властивостями. Але скільки таких уроків у потоці 

решти?‖[6, с.23] 

Отже психологами і педагогами важливе значення, як у розвитку пізнава-

льної діяльності молодших школярів, так і в розвитку творчих здібностей, 
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надається використанню ігор, а точніше дидактичних ігор, завдань пізнавально-

го характеру. 

 Рівень пізнавального інтересу буде більш високим при умові використання: 

1) на різноманітних етапах засвоєння знань елементів проблемного навчання; 

2) зв‘язку вивчаємого матеріалу з життям; 

3) різноманітних ігрових елементів і логічних завдань; 

4) диференційованих завдань. 

Проблема навчання математиці у наш час набуває все більшого значення. 

Це пояснюється швидким розвитком математичної науки у зв‘язку з проник-

ненням її в різні галузі знань.  

Особливо важлива увага повинна приділятися проблемному навчан-

ню(О.Н.Алексюк, М.І.Махмутов, О.М.Матюшкін, Т.В.Кудрявцев, І.Я.Лернер, 

В.Оконь та інші). [9, с.37] 

Його основу складають систематичні та спеціально створені ситуації. Ро-

звиток дитини відбувається в процесі його власної діяльності. Ця 

закономірність лежить в основі проблемного навчання. 

Подальше вдосконалення навчання пов‘язане з розробкою теорії оптимі-

зації навчально-виховного процесу (праці Чабанського Ю.К.). Необхідність 

комплексного підходу до виховання учнів, розвиток у науці системного підходу 

до вивчення явищ і процесів, усвідомлення ―гострої‖ необхідності в кожному 

випадку аргументувати саме оптимальний, найкращий варіант навчання з точки 

зору його ефекту та затрат часу. 

Таким чином, навчати мислити школярів у процесі навчання – це значить, 

враховуючи їх природні особливості, опиратися на методологічні та психологіч-

ні основи їх розвитку, забезпечувати засвоєння змісту навчальних предметів при 

одночасному  урахуванні операційного та мотиваційного аспектів навчання. 

Розвиток пізнавальних процесів школяра, зокрема мислення, у педагогіці 

розглядається за різними напрямками: проблемне навчання, розвиваючого на-

вчання, оптимізація навчального процесу. Усі вони науково та практично 

обґрунтовані. 
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В основі нашого дослідження лежить розвиток пізнавальних інтересів 

молодших школярів. Саме пізнавальний інтерес представляє собою виборчу 

спрямованість особистості, яка звернена до пізнання однієї чи декількох науко-

вих галузей, а також до процесу діяльності. Така спрямованість 

характеризується тенденцією поглиблюватись у сутність того, що пізнається, а 

не залишатись на його поверхні. У процесі навчання та виховання школяра пі-

знавальний інтерес виступає в багатозначній ролі. І як засіб живого захопленого 

школяра навчання та мотив окремих навчальних дій школяра й навчання в ці-

лому, який спонукає до інтенсивного та тривалого протікання пізнавальної 

діяльності, і як стійка риса особистості школяра, яка у кінцевому результаті 

сприяє її спрямованості. 

Пізнавальний інтерес формується в діяльності, причому не ізольовано, а в 

тісній взаємодії з потребами та іншими мотивами. 

 Активізувати пізнавальний інтерес учнів можна різними способами та 

прийомами [2;381]: 

 формування ідейної впевненості, цікавість, працьовитість; 

 відпрацювання інтересу до дисципліни; 

 застосування на різних етапах засвоєння знань елементів проблемного 

навчання; 

 проведення самостійних робіт, які вимагають від учнів оволодіння та за-

стосування знань, елементів творчості; 

 зв‘язки вивчаємого матеріалу з життям, практичне використання особис-

того досвіду учнів; 

 поєднання фронтальної роботи з індивідуальною та груповою; 

 застосування ігрових елементів і питань на кмітливість; 

 використання різних видів наочності; 

 звертання до краєзнавчого матеріалу; 

 міжпредметні зв‘язки; 

 введення диференційованих завдань із урахуванням рівня розвитку учня, 

його можливостей; 



40 
 

 залучення учнів до самоконтролю, критичної оцінки і самооцінки резуль-

татів навчальної діяльності; 

 об‘єктивний систематичний контроль за якістю засвоєння знань, умінь і 

навичок; 

 застосування елементів програмованого навчання. 

З переходом на навчання дітей з шестирічного віку з‘являється ще один спо-

сіб формування пізнавального інтересу — дидактична гра. 
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студентка 4 курсу,   

НПУ ім. М.П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 

Сучасні проблеми модернізації українського суспільства скеровують нас 

до переосмислення ролі сім'ї як персонального простору існування людини та 

соціальної цінності. В науковій думці сім'я стає об‘єктом дослідження як суспі-

льне явище, як особлива функціональна система, в якій певним чином 

зустрічається загальне і особисте, матеріальне та ідеальне, практичне і духовне. 

Сучасні дослідження представляють різноманітні підходи до вивчення шлюб-

но-сімейної сфери. В зв‘язку із цим комплексний науковий аналіз трансформацій 

сім'ї в сучасному глобалізаційному світі  набуває особливого значення.  

Актуальність проблематики   інституту прийомної сім'ї цікавить науковців 

тому, що саме сім'я є особливим буттям людини. На державному рівні сім'я є 

фундаментально інституцією, а на мікрорівні виступає особливим життєвим сві-

том, в якому людина народжується, формується, зростає, переживає етапи 

становлення, соціалізується та вчиться жити за законами людської спільноти. 

Саме тому сім'я володіє набором специфічним і лише їй притаманних функцій.   

Капська А.Й. вважає, що сім'я - це соціальний інститут, який протягом 

всього життя особистості є найближчим соціальним середовищем та виступає 

провідним фактором соціалізації особистості. Сім'я виступає першоджерелом 

духовного, економічного та суспільного розвитку дитини [1]. Сім'я  виступає ре-

транслятором культурних традицій,  звичаїв, норм як окремого народу,  так і 

людського роду в цілому — в ній діє безперервний процес передачі знань. Тут 

фокусуються всі необхідні знання, уміння та навички,   досвід між поколіннями 

— в цьому полягає її орієнтація на соціальну приналежність. В умовах глобалі-
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заційних викликів,  саме сім'я може виступити зміцнюючим та об‘єднуючим фа-

ктором, виступаючи для людини стабілізуючим середовищем існування в 

нестабільному світі.  

У вітчизняній науці особливу увагу приділяють інституту прийомної сім'ї. 

Створення в Україні прийомних сімей як сімейної форми влаштування дітей-

сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування, розпочалося у 1998 

році. Метою створення прийомних сімей є забезпечення належних умов для ви-

ховання в сімейному оточенні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування [1]. 

 Таким чином, сьогодні прийомна сім'я, як соціальний інститут виховання 

та розвитку дітей, які за певних життєвих обставин залишилися без батьківсько-

го піклування, зайняла чільне місце у державній системі захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування і потребує подальшого вивчення у 

науковому дискурсі. 

Література: 
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Харківська гуманітарно-педагогічна академія 

м. Харків, Україна 

Розвиваючись, людина неухильно нагромаджувала знання про навколиш-

ню природу, збагачувалася досвідом взаємодії з нею. Та, на жаль, ця взаємодія 

ставала дедалі згубнішою для довкілля, і в індустріалізованому суспільстві 

природа фактично перетворилася на об'єкт жорстокого руйнування й нищення. 

Нині ці процеси набрали справді загрозливих масштабів. Ставши геологічною 

силою і необмежено посилюючи антропогенний вплив на довкілля, людство 

опинилося в умовах планетарної кризи. Власне, це і спонукало науковців до 

пошуків шляхів, механізмів і засобів забезпечення органічності розвитку люди-

ни та середовища її існування 

Людина і довкілля – це не сума доданків, а органічна єдність макро- і 

мiкрокосмосу. В системі цих координат розвиваються зміст і функція екогомо-

логії – науки про органічність взаємодії людини і довкілля [1]. 

Виокремлення екології людини у самостійну галузь біологічних дисцип-

лін відбулося в другій половині ХХ століття. Саме з 70-х років у науці та 

методиці навчання точаться дискусії щодо її об‘єкту, методів, завдань, а також 

щодо різних аспектів методики вивчення екології людини у школі. Так, за од-

ним визначенням, екологія людини – «досліджує проблеми впливу 
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навколишнього середовища на людину, вивчає особливості урбанізованих біо-

геоценозів тощо». За іншим, яке нам здається більш виваженим, екологія 

людини – система знань, побудована на фундаменті вивчення особливостей бі-

ології людини в діалектичній єдності з її соціальними характеристиками. Деякі 

дослідники вважають за необхідне розмежовувати поняття «екологія людини» 

та «екологія Homo sapiens». При цьому екологія людини розглядається як «пев-

на позиція і разом з тим доповнення екології Homo sapiens як біологічного 

виду» [2]. 

Характерно, що в пошуках назви для нової науки відбилися національні 

традиції та підходи. Так, науку, предметом якої мала бути взаємодія людини і 

довкілля, в Польщі назвали «созологія», в Австрії – «созологія» і «синекологія», 

у Чехії – «хорологія». Антропологи вживали терміни «антропосфера», «соціос-

фера» або «ноосфера» тощо. У США робили акцент на людській екології. Та й 

російські, а також деякі українські вчені в останні десятиліття ХХ ст. доволі 

активно утверджували теорію «соціоекології» [1]. 

Для вивчення проблеми впливу людини на стан навколишнього середо-

вища у 1964 р. було розроблено Міжнародну біологічну програму. Її основна 

мета – дослідження не просто конкретного елемента екосистеми, а процесів її 

функціонування в цілому, консолідація необхідних ресурсів, мобілізація зусиль 

учених, забезпечення досліджень найсучаснішими технічними засобами [5]. 

Кінець XX ст. ознаменувався тим, що до серйозних екологічних проблем 

додалися ще й інформаційні, які стали наслідком так званого «інформаційного 

вибуху». З‘являються новітні інформаційні технології, які змінюють стосунки 

людини з природою, а це, своєю чергою, змушує по-новому подивитись на про-

блеми екології людини. Річ у тім, що природні процеси також можуть стати 

інформаційними, якщо людина намагається поставити їх під свій керований ко-

нтроль, тобто якось впорядкувати [4]. 

Розглянемо науковий рівень, який включає пізнання головних ідей, тео-

рій, концепцій, що характеризують взаємовідносини людини та природного 

середовища [3]. 
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Одним із головних завдань наукового рівня є вивчення стану здоров‘я 

людей та соціально-трудового потенціалу популяцій даної генерації: 

- дослідження динаміки здоров‘я та соціально-трудового потенціалу по-

пуляції в аспектах природно-історичного та соціально-економічного розвитку;  

- прогноз стану здоров‘я майбутніх генерацій;  

- вивчення впливу окремих факторів середовища та їхніх комплексів на 

здоров‘я і життєдіяльність популяцій; 

- дослідження процесів збереження та відновлення здоров‘я і соціально-

трудового потенціалу популяцій;  

- аналіз глобальних та регіональних проблем екології людини;  

- розробка нових методів екології людини (космічних, біохімічних тощо); 

- розробка шляхів підвищення рівня здоров‘я та соціально-трудового по-

тенціалу населення; 

- прогнозування можливих змін у характеристиках здоров‘я людей під 

впливом змін зовнішнього середовища; 

- розробка науково обґрунтованих нормативів корекції відповідних ком-

понентів систем життєзабезпечення з урахуванням прогнозів та аналізу 

антропоекологічної напруги.  

На сучасному етапі розвитку соціоекології та екології людини до назва-

них завдань додаються наступні, більш конкретизовані: 

- створення антропоекологічного моніторингу – системи спостережень за 

змінами процесів життєдіяльності людей у зв‘язку з дією на них різних факто-

рів навколишнього середовища, а також спостережень та оцінок умов 

середовища, які впливають на здоров‘я населення, зумовлюють поширення за-

хворювань;  

- складання медико-географічних карт з картами забруднення навколиш-

нього середовища і встановлення кореляційної залежності між характером і 

ступенем забруднення різних природних компонентів соціоекосистем та відпо-

відними захворюваннями населення; 
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- вивчення науково обґрунтованих значень гранично допустимих техно-

генних навантажень на людський організм [3]. 

Як бачимо, екологія людини – широке поняття, яке охоплює дуже різні 

погляди: про науку чи асоціацію наук, про науковий підхід чи наукову концеп-

цію, науковий напрям. Дійсно, у своїх взаємозв‘язках і стосунках з природними 

системами людський організм, зберігаючи певні якості біологічного індивіда, 

несе на собі глибокий відбиток дій соціальних законів, оскільки формується як 

продукт суспільного розвитку. Відповідно екологія людини не може розгляда-

тися як суто біологічна, медична чи географічна наука. Людина може 

розглядатися тільки у взаємозв‘язку трьох систем: природи, суспільства і поро-

дженої нею техніки. Необхідно при цьому враховувати, що вплив природних 

факторів на людину завжди специфічний внаслідок закономірностей і особли-

востей соціального життя.  

Людина прагне жити у безпеці, вберегтися від тиску чинників зовнішнього 

середовища на її організм, психіку, духовну сферу. Турбота про це справа суспі-

льна та особиста. Усім сьогодні потрібні екологічні знання, екологічна культура. 

Вміння раціонально організувати свій життєвий простір, не шкодити собі.  
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Формування у майбутніх спеціалістів вміння аналізувати отриману інфо-

рмацію та здатність нести персональну відповідальність за свої дії, швидко 

реагувати на події та своєчасно приймати правильні рішення, робити відповідні 

висновки – є першочерговим завданням викладачів медичних вузів для усвідо-
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млення важливості засвоєння студентами в процесі навчання знань, умінь і на-

вичок з кожної дисципліни. 

Метою педагогічної роботи викладача є - не лише навчити студента тео-

ретичним і практичним навичкам, а й забезпечити міцність збереження 

отриманих знань та вмінь на тривалий період його професійної діяльності. 

Завдяки аудиторній та позааудиторній роботі студентів на кафедрі гісто-

логії, цитології та ембріології, вони набувають таких  компетентностей, як:  

- здатність розв‘язувати типові і складні спеціалізовані задачі та практич-

ні проблеми у процесі навчання; 

- здатність застосовувати знання з гістології, цитології та ембріології в 

практичних ситуаціях; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчити-

ся і бути сучасно навченим; 

- здатність до оцінювання результатів лабораторних досліджень [1, с.184]. 

Кафедра прикладає значних зусиль для надання міцних та якісних знань і 

вмінь студентам факультету підготовки іноземних студентів, адже проблеми  їх 

навчання пов‘язані не лише з труднощами засвоєння матеріалу, а й з адаптаці-

єю в нашому національному середовищі, зі зміною місця проживання, втратою 

опіки батьків, новими умовами побуту та складнощами пристосування до ново-

го колективу [2, с.115]. На перших курсах навчання іноземні студенти тільки 

починають знайомитися з реаліями нашого життя, українськими звичаями та 

традиціями, нормами поведінки, етикетом, що призводить до значного емоцій-

ного та психологічного навантаження. Таким студентам важко опанувати 

великий обсяг знань чужою мовою, а ще важче ці знання зберегти. Однак, про-

фесіоналізм викладачів кафедри гістології, цитології та ембріології УМСА - є 

системою високого рівня психолого-педагогічних і науково-предметних знань і 

умінь, які в комплексі з відповідним культурно-моральним рівнем, забезпечу-

ють на практиці соціально-затребувану підготовку до життя іноземних 

студентів [3, с.47]. 

В зв‘язку з цим, навчальний процес на кафедрі направлений на полег-
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шення засвоєння матеріалу іноземними студентами та збереження ними отри-

маних знань на довгий час. Створені навчальні посібники з подачею тем 

практичних занять з використанням схем, граф логічних структур, таблиць, гіс-

тологічних препаратів.  Створені викладачами кафедри тестові завдання та 

ситуаційні задачі з банку даних «Крок 1» охоплюють найважливіші питання 

дисципліни та активізують зусилля студентів до засвоєння нового матеріалу. 

Після вирішення тестів та проведення аналізу відповідей,  відбувається усне 

обговорення матеріалу по принципу діалогу «викладач – студент» [4, с.83]. 

Кафедра має сучасне технічне забезпечення навчального процесу. З 6 на-

явних на кафедрі навчальних кімнат, 3 – є комп‘ютерними класами. Всі кімнати 

обладнані плазмовими телевізорами, мультимедійними проекторами та мікрос-

копами з відеонасадками. Використання технічних засобів на заняттях є одним 

із методів оптимізації навчального процесу та дає можливість кращого засвоєн-

ня знань і відпрацювань практичних навичок студентами [5, с.53]. 

Не зважаючи на всі зусилля колективу кафедри, проведений аналіз успі-

шності іноземних студентів вказує, що отримані на першому курсі знання з 

гістології, цитології та ембріології значно послаблюються в процесі їх подаль-

шого навчання, про що свідчать результати складання ліцензійного іспиту 

«Крок 1» на третьому курсі. Все це вимагає постійного удосконалення методів 

подачі матеріалу з дисципліни для підвищення рівня отриманих знань, покра-

щення якості освіти у студентів та змушує професорсько-викладацький склад 

кафедри і надалі працювати над вирішенням даної ситуації.  
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Криворізький державний  

комерційно-економічний технікум 

м. Кривий Ріг, Україна. 

Важливу роль у діяльності педагога, у встановленні його відповідності 

посаді і відповідальності за свої вчинки займають етичні вимоги. Етична ком-

петентність викладача включає в себе володіння глибокими знаннями в галузі 
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педагогічної етики, певний набір моральних якостей, а також готовність до ети-

чно адекватної поведінки у випадках моральних колізій. Етична компетенція 

проявляється в принципах життя та професійній діяльності, психічних станах, 

діях, вчинках і якостях педагога, забезпечує вибір ним свідомої етичної поведі-

нки згідно з професійно-педагогічними нормами. Принципи та норми моралі 

нерідко ототожнювались з нормами звичаєвого чи позитивного права. У той час 

як етичні норми мають іншу психологічну і наукову теоретичну змістовно-

сутнісну основу [1]. 

 Звичайно, норми моралі не є тотожними до норм права. Однак норми 

права найбільш ефективні, коли вони узгоджені з моральними нормами, а до-

тримання норм моралі забезпечується силою державного примусу в тому 

випадку, коли вони знайшли своє закріплення в праві. Етичні вимоги поведін-

ки, піднесені до рангу закону, набирають форми державно-владного характеру, 

виконання яких є обов‘язковим. Специфіка професійної етики педагога, її уні-

кальність і винятковість визначаються в першу чергу предметом педагогічної 

праці. Предметом педагогічної діяльності є організація навчальної діяльності 

учнів. На педагогів покладений обов‘язок створити виховану, освічену, духовно 

розвинуту молодь. Недоліки в роботі педагогічних працівників, серед яких осо-

бливе місце займають етико-психологічні помилки, несприятливі наслідки 

педагогічних помилок, негативний виховний вплив, вивчаються. 

У кодексі етики педагогічних працівників мають бути закріплені основні 

етичні вимоги до педагогів, а саме: 1) професійне призначення, 2) громадянська 

позиція, 3) безпристрасність (неупередженість), 4) тактовність, 5) дисципліно-

ваність, 6) чесність, 7) політична нейтральність; а також закріплювати 

відповідальність педагогічних працівників за порушення службових обов‘язків, 

скоєння аморальних вчинків. Професійне призначення – це стрижень вимог, які 

мають висуватися до педагогів. Воно містить в собі світогляд професіонала, йо-

го образ мислення, спосіб життя, цінності і життєві орієнтири. Професійне 

призначення містить в собі любов до дітей, повагу до кожної особистості, само-

віддачу роботі, високий рівень моральних якостей педагога. Що стосується 



52 
 

громадянської позиції, то як зазначає кандидат філософських наук, доцент, док-

торант кафедри філософії та методології державного управління НАДУ Т.Е. 

Василевська, досліджуючи етику державного службовця, «громадянськість – 

світоглядно-психологічний стан, що характеризує людину як представника 

держави, представника громадянського суспільства, патріота» [2].  

Педагогічним працівникам належить значна роль у побудові громадянсь-

кого суспільства, хоча можливо на перший погляд вона і здається незначною. 

Педагогічні працівники – це особи, які мають прищеплювати цінності грома-

дянського суспільства, демократичні цінності дітям, які їм передані на навчання 

і виховання, робити з них особистостей з чіткою громадянською позицією. Від 

підростаючого покоління залежить майбутнє нації, те на скільки швидко в 

Україні буде створено громадянське суспільство. Педагоги повинні бути неупе-

редженими при підході до кожної дитини, при оцінці їх знань та вмінь. Це є 

запорукою об‘єктивності в педагогічній діяльності. Тактовність є необхідною 

рисою педагогічних працівників. Внаслідок особливого предмету праці педаго-

гів – дітей, відсутність тактовності може завдати непоправної шкоди. 

Такі риси характеру як чесність і дисциплінованість є невід‘ємним елеме-

нтом виховання. Педагоги не можуть передати учням якості, яких не мають 

самі. Повагу, авторитет і довіру в учнів викликає саме чесніть педагогічних 

працівників. Якщо педагогу притаманна дисциплінованість, обов‘язковість у 

виконанні своїх обов‘язків, то це значно підвищує якість навчально-виховного 

процесу. При навчанні майбутніх педагогічних працівників вихованню цих 

якостей треба приділяти особливу увагу [3].  

Підсумовуючи вищевикладене, на основі сформульованих етичних вимог 

до педагогічних працівників доцільним було б створити кодекс етики педагогів, 

розроблений ними самими, який був би допоміжним документом для норматив-

ноправових актів у сфері освіти, визначав оціночні, етичні поняття, які вказані в 

законодавстві, допомагав встановлювати можливість особи займатися педагогіч-

ною діяльністю, визначав відповідність педагогічних працівників займаній 

посаді. Цей документ носив би обов‘язковий характер у сфері працівників освіти. 
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Деякі з етичних вимог, сформованих вище, доцільно закріпити на законодавчому 

рівні, встановивши критерії, які мають висуватися до осіб, які бажають займати-

ся педагогічною діяльністю, а також критерії невідповідності займаній посаді, 

несумісності вчинків педагогічних працівників з педагогічною діяльністю. 
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Погляд на культурно-дозвіллєву діяльність як структурований процес, що 

має власну зону дослідження й попиту, власні форми, види та методи дослі-

дження, можна говорити про формування наукової галузі –– дозвіллєзнавство, 

яка вивчає життєдіяльність й побутування, відносини й організацію людей у 

сфері вільного часу.  

Хоча дозвіллєзнавство не розглядає вільний час як самоціль. Цінність він 

набуває у разі використання для всебічного організованого розвитку та розк-
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риття потенціалу людини (групи людей); для задоволення особистісних культу-

рно-естетичних потреб. Актуальність теми дослідження обумовлена 

насамперед необхідністю визначення реально працюючих форм у сфері дозвіл-

ля, які допоможуть розкрити творчій потенціал особистості. Об‗єктом даного 

дослідження виступає вільний час і дозвілля, а предмет дослідження ґрунтуєть-

ся на визначені форм цих видів діяльності, що дозволяють розвинути творчий 

потенціал особистості [1, с. 28]. 

По суті вільний час –– це такий же зайнятий час, як і години праці або 

домашнього побуту (господарювання). Однак, вільний час –– це особливого 

роду заняття, коли ми вчимося й розважаємося, читаємо й дивимося телебачен-

ня, відвідуємо театр, кіно, концерти і виховуємо дітей, займаємося спортом і 

буваємо на природі, подорожуємо та спілкуємося з друзями, займаємося самоо-

світою та самовдосконаленням [2]. Організація вільного часу –– це труд, 

кожноденна праця. Однак вільний час, це не тільки культурно-дозвіллєва дія-

льність людини, це більш піднесена діяльність, більш розгалужений та 

широкомасштабний процес. Піднесена діяльність вільного часу проявляється не 

тільки у задоволенні власних потреб, що буде характерним для організації до-

звілля, піднесена діяльність має декілька складових:розвиток та реалізація 

творчого потенціалу та творчих здібностей, участь у виробництві матеріаль-

них/духовних цінностей, удосконалення себе як особистості. 

Тому ми не ототожнюємо поняття «вільний час» і «дозвілля». Вільний 

час містить форми дозвілля, але не зводиться до нього. Так, дозвілля –– це суку-

пність занять у вільний час, за допомогою яких задовольняються психо-фізичні 

та духовно-естетичні потреби людини. Дозвілля розвиває особистість і є спе-

цифічним, соціальним способом регенерації сил людини (фізичних, моральних, 

нормалізація емоційного фону, зняття стресу).  

Для дозвілля характерна самоособистісна спрямованість його змісту. Лю-

дина самостійно вибирає чим зайнятися, при цьому спираючись на різні 

фактори та умови (бюджет вільного часу, вікові та фізичні особливості, емоцій-

ний настрій, активні/пасивні форми). Слід зазначити певну закономірність, що 
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проявляється як  в сфері культурного дозвілля, так і в сфері більш піднесеної 

діяльності вільного часу –– в кожної особистості виявляється основне заняття. 

Саме воно виступає основою для всіх інших видів занять, активно впливає на їх 

тривалість, динамічність і частоту. Можна виділити дві складові вільного часу: 

час, що використовується на суспільну діяльність; час власного дозвіл-

ля [3, c. 28-30; 4]. 

Отже, вільний час і дозвілля  становлять значну частину соціального часу 

і взаємопов‗язаний в кількісному і змістовному відношенні з робочим часом. 

Вільний час виступає частиною позаробочого часу (в межах доби, тижня, міся-

ця, року тощо). Під вільним часом розуміється час, що не поглинається 

продуктивною працею, а залишається вільним для задоволення потреб, культу-

рного дозвілля, піднесеної діяльності та вільного людського розвитку. Вільний 

час починається не тоді, коли закінчується продуктивна праця на роботі в уста-

новах, підприємствах і т. п. Вільний час починається, коли закінчується 

(призупиняється) усяка турбота про підтримку фізичного буття людини. 
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Актуальність. Д.В. Поповіч вважає, що хвороби ОРА, зокрема плоско-

стопість та остеохондроз, вражають найбільш працездатну частину населення 

молодого і середнього віку; займають ІІІ місце щодо трудовтрат у загальній 

структурі захворюваності серед осіб цієї вікової групи [10]. Щорічно ≈ 0,3% 

пацієнтів оперуються, але 8-25% з них стають інвалідами після операції. За 

спостереженнями С.М. Бубновського, проблема дегенеративних уражень хребта 

набуває усе більшого значення у зв‘язку з тим, що хвороба вражає молодих лю-

дей і стає причиною тривалої втрати працездатності у 20–45% хворих [1]. Серед 

працездатного населення захворювання попереково-крижового відділу хребта 

призводять до тимчасової непрацездатності 10-14,7% осіб; у віці 40–60 років – 

14,5-25,7%. Остеохондроз ускладнюється плоскостопістю, сколіозом, захворю-

ваннями суглобів. Отже, поширення захворювань ОРА набуває вагомого 

соціально-економічного значення; а питання якісного та довготривалого віднов-

лення здоров‘я хворих, є актуальним запитом сьогодення. Ґрунтовні роботи з 

прогнозування перебігу стану ОРА в різних вікових групах, відновлення стану 

здоров‘я чоловіків ІІ зрілого віку на різних етапах ФТ представлено В.А. Коле-

сніченко [4]; А.П. Лябахом [7]; І.А. Кульченко [5]. Нажаль, нами знайдено лише 

роботу І.О. Жарової, яка присвячені проблемі ФТ осіб із комплексним захворю-

ванням ОРА [3]. Провідні науковціві вважають, що розробка та обґрунтування 

інноваційних методів ФТ є необхідними, виправданими, оскільки застосування 

різних засобів консервативного лікування захворювань ОРА, особливо у чолові-
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ків 30-40 років в стадіїі стійкої ремісії, не завжди призводить до бажаних резуль-

татів. Сьогодні не існує єдиного підходу до тлумачення етіології та патогенезу; 

не вироблено схеми ФТ при споріднених захворюваннях ОРА (остеохондрозу 

та плоскостопості у осіб ІІ зрілого віку). 

Об’єкт дослідження – фізична терапія (ФТ) чоловіків із захворюваннями 

ОРА. Предметом нашого дослідження є вплив засобів та методів ФТ на функці-

ональний стан ОРА чоловіків 30-40 років із захворюваннями ОРА. Мета 

дослідження – оцінити ефективність застосування засобів йога-терапії з метою 

профілактики захворювань ОРА у чоловіків 30-40 років в стадії стійкої ремісії. 

 

Рис. 1 – Методи дослідження стану ОРА чоловіків 30-40 рків із захворюваннями ОРА 

(з остеохондрозом та плоскостопістю), використані в дослідженні 

Методи дослідження: Визначення обʼєму рухів хребта/стопи:                  

1) згинання тулуба вперед – 75-90
0
; розгинання – 35-40

0
; 2) бокові рухи тулуба: 

у поперековому відділі хребта – 35-40
0
; ротаційні – 20-30

0
 (рис. 1.А); 3) у гоміл-

ковостопному суглобі згинання (у бік підошви) – 45-60
0
, розгинання –    25-35

0
; 

4) рухи у гомілковостопному суглобі (супінація/пронація) – 45-55
0
; приведен-

ня/відведення – ≈ 30
0
 (рис. 1.Б); проба Томайера (в нормі показник становить 

«0» см; його збільшення свідчить про обмеження рухливості хребта) [2]. Досто-

вірність міжгрупових даних оцінювалися за t-критерієм Ст‘юдента. 

В.П. Мурза констатує, що важливими складовими сучасних програм ФТ 

осіб означеного віку з остеохондрозом хребта та плоскостопістю беззаперечно є 
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ЛФК, лікувальний масаж, механотерапія та фізіотерапевтичні методи лікування 

[9]. Але при цьому набувають поширення інноваційні методи відновлення, з ме-

тою попередження вторинних ускладнень (рефлексотерапіевтичні засоби 

відновлення, технології «BodyMind Fitness» (Пілатес, йога-терапія та інші)) та 

гідротерапевтичні. І.А. Кульченко наголошує на тому, що виконання малоамплі-

тудних вправ низької інтенсивності тривалий час у повільному темпі призводить 

до відновлення та укріплення глибоких м‘язів спини, які беруть участь у форму-

ванні мʼязового корсета [5]. Сьогодення набувають значної популярності 

інноваційні технології ФТ, через можливість їх самостійного використання вдо-

ма, після первинного навчання під контролем лікаря ЛФК. 

Дослідження проводилось на базі «Центру медичної реабілітації та сана-

торного лікування «Пуща-Водиця»» протягом 8 місяців. Участь приймало 34 

чоловіка із захворюваннями ОРА: експериментальна група (ЕГ) – 14 осіб; конт-

рольна група (КГ) – 20 осіб. Чоловіки обох груп проходили курс ФТ, до якого 

входили: лікувальний масаж, ЛФК, фізіотерапія (фітотерапевтичні знеболюва-

льні та розслаблюючі ванночки для ніг та тіла). В ЕГ додатково 

застосовувались спеціальні вправи йога-терапії, які мають цілеспрямований 

вплив на ОРА людини, а саме: «Поза гори»; «Поза стулу»; «Наклон до стоп»; 

«Поза дерева»; «Поза Орла»; «Інтенсивне бокове витяжіння; Піраміда»; «Нахил 

з широко розставленими ногами»; «Інтенсивне бокове витяжіння»; «Поза героя 

I; III»; «Поза посоху»; Поза мудрості та здоров‘я; перевернута поза; «Наклон к 

ногам сидя»; «Поза плугу»; «Поза дитини» [6]. 

Обґрунтування використання засобів йога-терапії у сучасних програмах 

ФТ: Нерухоме положення тіла протягом всього дня негативно впливає на хре-

бет, циркуляцію крові в організмі. Найсерйозніший застій відбувається в 

органах малого тазу, кінцівках. Кровообіг у міжхребцевих дисках оптимізуєть-

ся до 20–23 років життя, потім здійснюється тільки роботі м‘язів. Наслідком 

малорухомого способу життя є закупорка дрібних вен, що поєднують диски з 

хребтом. При довготривалому сидінні людини напружуюьться глибокі м‘язи 

(спазм) і вони ще більше посилюють венозний застій. Здоров‘я хребта переваж-
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но залежить від витривалості м‘язово-зв‘язувального апарату навколо нього – 

чим вони міцніші (м‘язи, зв‘язки), тим менше навантаження на себе приймають 

диски і суглоби. Біль у спині часто виникає через розтягнення м‘язів навколо 

хребта при важкому фізичному навантаженні, через спонтанні м‘язові спазми 

при захворюваннях хребта – відбувається скорочення м‘язів (не можуть розсла-

битися самостійно) – в них накопичується молочна кислота. ЇЇ висока 

концентрація в м‘язах є причиною болю, постійний спазм м‘язів призводить до 

блокування цієї частини хребта та зменшення його рухомості, зменшення дос-

тупу до хребців корисних речовин, що призводить до їх руйнування [6]. 

Йогічні асани є різнобічними та дозволяють варіативно впливати на м‘язи 

тіла, зберегаючи їх еластичність і структурність. Покращиться загальний кро-

вообіг, відтік непотрібних речовин з організму покращується, процеси старіння 

сповільнюються. Завдяки зміцненню внутрішніх скелетних м‘язів і осьовому 

витягненню хребта людина стає вищою, постава вирівнюється. Збільшиться ви-

ділення ендорфінів. Регулярні заняття з розтягнення/укріплення призводять до 

розвитку гнучкості й сили. Відбувається фізичне та ментальне розслаблення, 

що допомагає у боротьбі зі стресом. Покращується рухомість суглобів: в русі 

відбувається тиск на хрящову тканину – з хряща при стисканні виділяється си-

новіальна рідина. На класах йога-терапії в європі практикують люди з різним 

станом ОРА. Сьогодні набуває попиту у світі програма ФТ хворих із різними 

проблемами та захворюваннями хребта [6]. 

Результати власних досліджень. Отримані нами результати протягом 

дослідження за всіма тестами для виявлення функціонального стану хребта та 

стопи у чоловіків ІІ зрілого віку свідчать про наявність достовірних відміннос-

тей між представниками КГ та ЕГ: 1) дослідження поперекового відділу хребта: 

1,96±0,51 см у представників КГ та 2,69±0,43 см у представників ЕГ; 2) дослі-

дження рухливості грудо-поперекового відділу хребта: 4,95±1,39 см у чоловіків 

КГ та 7,64±0,77 см у чоловіків ЕГ; 3) проба Томайера: 2,58±0,92 см у представ-

ників КГ (показник зменшився на 37,83%) та 1,71±0,47 см у представників ЕГ 

(показник зменшився на 57,67%). 
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Таблиця 1 

Середні показники функціональних тестів для виявлення стану ОРА 
 Початок t-розр. Кінець t-розр. 

Середні показники рухливості хребта протягом дослідження (в см) 

Дослідження поперекового відділу хребта (см) 

 Експериментальна N=14 0,81±0,4 
0,22 

2,69±0,43 
4,51* 

 Контрольна N=20 0,78±0,4 1,96±0,51 

Дослідження рухливості грудо-поперекового відділу хребта (см) 

 Експериментальна N=14 1,81±0,59 
0,09 

7,64±0,77 
7,22* 

 Контрольна N=20 1,83±0,71 4,95±1,39 

Проба Томайера (см) 

 Експериментальна N=14 4,04±0,61 
0,44 

1,71±0,47 
3,61* 

 Контрольна N=20 4,15±0,86 2,58±0,92 

Середні показники нахилу тулуба згинання-розгинання та 

бокових рухів тулуба вправо/вліво протягом дослідження (в градусах) 

Нахил тулуба вперед (згинання) 

 Експериментальна N=14 38,14±7,66 

0,25 

64,07±8,72 

2,08* 

 Контрольна N=20 37,53±6,18 57,78±8,65 

Нахил тулуба назад (розгинання) 

 Експериментальна N=14 11,29±2,58 

1,47 

27,96±3,37 

8,92* 

 Контрольна N=20 10,1±1,88 18,83±2,17 

Бокові рухи тулуба вправо 

 Експериментальна N=14 12,14±2,56 

0,23 

26,07±2,93 

4,67* 

 Контрольна N=20 11,93±2,78 21±3,37 

Бокові рухи тулуба вліво 

 Експериментальна N=14 12,5±1,87 

1,27 

26,25±3,48 

8,09* 

 Контрольна N=20 11,68±1,82 18,23±1,53 
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Середні показник згинання/розгинання (подошви) та супінації/пронації стопи  

та приведення/відведення у гомілковостопному суглобі протягом дослідження (в балах) 

Згинання підошви у бік 

 Експериментальна N=14 16,21±4,08 

0,57 

31,32±4,06 

5,23* 

 Контрольна N=20 15,43±3,67 24,1±3,81 

Розгинання подошви у бік 

 Експериментальна N=14 7,46±1,61 

0,69 

17,18±2,51 

4,42* 

 Контрольна N=20 6,98±2,43 13,53±2,16 

Супінація / пронація стопи 

 Експериментальна N=14 18,96±3,47 

0,14 

35,86±3,26 

5,41* 

 Контрольна N=20 18,78±4,25 29,53±3,49 

Приведення / відведення 

 Експериментальна N=14 8,32±2,41 
1,04 

20,75±1,79 
7,41* 

 Контрольна N=20 7,53±1,77 15,45±2,38 

Примітка: *– наявність достовірних відмінностей в середніх показниках в ЕГ та КГ на початок і на 

кінець дослідження; ** – наявність достовірніх відмінностей в середніх показниках в КГта ЕГ на початок і на 

кінець дослідження (в межах групи); t-гран. = 2,04. 

 

Середні показники функціонального стану хребта на кінець педагогічного 

дослідження, свідчать про наявність достовірних відмінностей у всіх проведе-

них нами тестах: 1) згинання тулуба вперед: 57,78±8,65
0 

у чоловіків КГ та 

64,07±8,72
0 

у чоловіків ЕГ; 2) розгинання тулуба назад: 18,83±2,17
0 

у представ-

ників КГ та 27,96±3,37
0
 у представників ЕГ; 3) бокові рухи тулуба вправо: 

21,00±3,37
0 
у представників КГ та 26,07±2,93

0 
у представників ЕГ;         4) бокові 

рухи тулуба вліво: 18,23±1,53
0
 у чоловіків КГ та 26,25±3,48

0
 у чоловіків ЕГ. 

Слід констатувати той факт, що таких значних результатів при виконанні фізи-

чних та функціональних тестів (таблиці 1) на збільшення сили м‘язів, які 

утримують хребет в правильному положенні та відповідають за рухливість хре-

бта можна досягнути лише при безперервних систематичних, правильно 

метдично вибодуваних заняттях з усвідомленням кінцевого результату власної 
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праці хворим; нажаль при припиненні систематичних занять результат отрима-

ний хворим швидко регресує. 

Аналіз динаміки середніх показників рухової функції стопи та гомілково-

стопного суглоба у чоловіків 30-40 років представлений нами в таблиці 1 

свідчить про наявність статистично достовірних відмінності, за всіма показни-

ками, а саме: 1) згинання підошви у бік: 24,10±3,81
0 

у чоловіків КГ  та 

31,32±4,06
0 

у чоловіків ЕГ; 2) розгинання подошви у бік: 13,53±2,16
0 

у чоловіків 

КГ та 17,18±2,51
0 

у чоловіків ЕГ; 3) супінація/пронація стопи: 29,53±3,49
0 

у чо-

ловіків КГ та 35,86±3,26
0 
у чоловіків ЕГ; 4) приведення/відведення: 15,45±2,38

0
 у 

чоловіків КГ та 20,75±1,79
0
 у чоловіків ЕГ. 

Висновки. Розроблена, впроваджена авторська програма ФТ із викорис-

танням засобів йога-терапії; експериментально підтверджено ефективність її 

застосування з метою профілактики споріднених захворювань ОРА у чоловіків 

ІІ зрілого віку в стадії стійкої ремісії; йога-терапія ефективно використовується 

як засіб ФТ; доступна як самостійний засіб. Програму можна рекомендувати 

більш широкому загалу осіб означеного віку та патології. 
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