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УДК 159.922.6                                                                                Педагогічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІДЛІТКАМ ІЗ НИЗЬКОЮ 

САМООЦІНКОЮ 

 

Агапова К. О., 

студентка факультету  

політико-інформаційного менеджменту 

Національного університету  

«Острозька академія» 

м. Острог, Україна 

Анотація. У статті розглянуто особливості підліткового віку, які 

впливають на формування низької самооцінки. Визначено характеристики 

підлітків із низькою самооцінкою. Охарактеризовано особливості роботи 

психолога із підлітками щодо підвищення їх самооцінки. Вказано на 

важливість участі батьків у формуванні адекватної самооцінки підлітків. 

Ключові слова: самооцінка, низька самооцінка, підлітки, підлітковий вік, 

психологічна допомога, дитячо-батьківські стосунки. 

Самооцінка – це найважливіший компонент особистості. Виконцючи 

регулятивну функцію, вона допомагає правильно розставляти пріоритети, 

реалізовувати найбільш адекватні ситуації вибори, а також спланувати своє 

майбутнє та визначити перспективу розвитку, аналізуючи ситуацію та врахо-

вуючи особистісні характеристики. Завдяки самооцінці особа може правильно 

співвіднести свої сильні і слабкі сторони та відповідно гармонійно включитися 

в процес соціальної взаємодії. Також необхідно відзначити нестійкий характер 

цього особистісного утворення, яке є схильним до різних екзогенних і ендоген-

них впливів. Підлітковий вік є періодом під час якого самооцінка піддається 

найбільшому впливу, адже відбувається зміна життєво важливих структур, 

образу світу, трансформуються пріоритети та цінності. Саме тому дуже важли-

вою є психологічна робота із підлітками із низькою самооцінкою. 

Підлітковий вік – це умовний період між дорослістю та дитинством, коли 

з’являється бажання проявити себе, яке зустрічається із обмеженнями 

можливостей, серед яких можна виокремити непорозуміння з оточуючими. Це 
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безумовно впливає на рівень самооцінки. Таким чином, особистісний розвиток 

сучасних підлітків багато в чому обумовлено соціальною ситуацією розвитку. 

Стимулом для розвитку в цьому віці є прагнення вийти з-під контролю 

дорослих і на рівних боротися з ними нові відносини. Ще одним важливим 

фактором формування самооцінки у підлітковому віці є взаємовідносини із 

батьками, адже саме в сім’ї закладається основа для сприятливого або 

несприятливого розвитку самоставлення дитини. 

Дослідженню феномену самооцінки приділено велику увагу в роботах Б.Г. 

Ананьєва, У. Джемса, Е. Еріксона, Ф. Зімбардо, Ч. Кулі, М.І. Лісіної, А.І. 

Липкіної, Дж. Міда, О.Л. Музики, К. Роджерса, С.Л. Рубінштейна, О.Т. 

Соколової, В.В. Століна, Ч.Д. Спілбергера, Є.В. Шорохової та інших авторів. 

Чималий внесок щодо вивчення цієї проблеми зроблено такими вченими як Г.Т. 

Овсепян, С. Н. Шабапін, В.А. Горбачева, A.M. Леушина, А.С. Звоницький і ін.  

Найбільший інтерес дослідників зосереджений на вивченні самооцінки в 

молодшому шкільному та підлітковому віці (Aллахвердян С.Р., Кон І.С., 

Липкина А.І., Максимова Ю. М., Резниченко М.А., Сапожникова л.с. та ін.). 

Розгляд питання розвитку самооцінки у підлітковому віці представлено у 

роботах Б.Г. Ананьєва, Л.С. Виготського, Л.І. Божовича, Д.Б. Ельконіна. 

Серед науковців, які досліджували особливості підліткового віку варто 

відзначити Л.І. Божовича, М.Й Боришевського, Т.В. Драгунову, Д.Б. Ельконіна, 

І.С. Кона. В. Кваде, В. Трусов представлено дані щодо різних типів самооцінки 

підлітків.  

Метою статті є розглянути характеристику підлітків із низькою 

самооцінкою та особливості роботи психолога із цією складністю. 

Самооцінка – це важливий регулятор поведінки будь-якої людини [1, с. 

34]. Вона впливає на взаємовідносини людини з близькими та людьми, які її 

оточують, її критичність, ставлення до успіхів і невдач, вимогливість до себе. 

Самооцінка має вплив на те, як людина себе сприймає: позитивно чи негативно. 

Люди, що мають високий рівень самооцінки сприймають себе більш кращими, 

фізично привабливішими та симпатичнішими, ніж інші люди. Проте таке 
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сприйняття себе є ілюзорним, оскільки при об’єктивному вимірі люди з 

високою самооцінкою не показують більш високі результати в розвитку 

інтелекту, привабливості і популярності. 

Люди з низькою самооцінкою більш сприйнятливі до негативних 

відгуків, ніж компліментів. На їх думку перші більш відповідають реальності, 

вони ніби опираються позитивним думкам щодо себе. Попри те, що інформація 

такого типу, дуже необхідна людям із низькою самооцінкою, вони просто не 

здатні її приймати, а навпаки закривається від неї і рятуються втечею. Почуття 

власної нікчемності стає невід’ємною частиною підлітків, яким згодом стає 

комфортно жити так [2, с. 11]. 

Підлітковий вік – це період, коли самосвідомість  активно формується, а 

також відбувається становлення власної, незалежної системи еталонів 

самооцінювання, поступової інтеріоризації оцінок, і подальша побудова 

відповідно до неї своєї поведінки. Вивчення самооцінки є актуальним саме в 

підлітковому віці, коли підвищується її регулятивна функція, і вона все 

більшою мірою включається в процес управління поведінкою особистості, про 

що зазначають Ананьєв Б. Г. Божович T. І., Липкина А. І. та інші. [3, с. 16] 

У цьому віці особливо зростає цінність дружби і друга, цінність колективу 

однолітків, тому неможливо розглядати формування особистості підлітка окремо 

від тих процесів, які відбуваються в групі. Неадекватний рівень самооцінки може 

стати причиною руйнування відносин підлітка із оточуючими, в тому числі із 

однолітками. Окрім цього, наслідки можуть відображатися в подальшому житті 

підлітків на всіх рівнях організації. Тому так важливо підлітку допомогти 

вибудувати адекватну самооцінку найбільш природним чином – через корекцію 

його взаємин з оточуючими і, в першу чергу, – з однолітками.  

Процес формування самооцінки підлітка тісно пов’язаний з процесом його 

соціалізації. Як зазначає Л. С. Виготський, розвиток самосвідомості багато в чому 

залежить від соціокультурних умов середовища [1, с. 269]. При цьому, як зазначає 

Л.І. Божович, прагнення підлітка «бути на рівних» з дорослими і виникнення його 

«здатності пізнати самого себе» в реальному житті певною мірою входить в 
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протиріччя з умовами його соціального існування. З одного боку, ця суперечність 

має місце через обмеженість реального спектру діяльності, в рамках яких підліток 

міг би реалізовувати виниклі потреби в самопізнанні і самооцінюванні, а з іншого 

– постійне підвищення вимог, які висуваються суспільством до «дорослих видів 

діяльності», відсуває включення в них підлітків. Можна сказати, що підлітковий 

вік – час другого народження особистості, оцінка нею самою себе, своїх 

можливостей, якостей і місця серед інших людей [3, с. 17].  

Найважливішою особливістю самооцінки особистості підлітка, 

обґрунтованої в роботах Д.І. Фельдштейна, стало твердження, що «... підлітком 

вирішується не просто завдання заняття певного» місця «в суспільстві, а й 

проблема взаємовідносин в суспільстві, визначення себе в суспільстві і через 

суспільство, тобто вирішується завдання особистісного самовизначення, 

прийняття активної позиції щодо соціокультурних цінностей і тим самим 

визначення сенсу свого існування» [2, с. 13]. 

Як фактори, що мають велике значення для формування самооцінки у 

підлітків, вітчизняні та зарубіжні дослідники називають спілкування з 

однолітками, характер спілкування і взаємодії з батьками, їх підтримку, міру 

участі і керівництва, а також задоволеність спільною діяльністю. Формування 

самооцінки підлітка відбувається під впливом оцінювання з боку оточуючих, 

переважно сім’ї, найближчих дорослих та однолітків, а також під час діяльності 

підлітка і самооцінювання її результатів. Завищена самооцінка, що полягає у 

схильності переоцінювати себе, може привести до конфліктів з оточуючими. 

Занижена самооцінка особистості, навпаки, може сформувати почуття 

невпевненості, тривожності, привести до безініціативності [4, с. 35]. 

До значущих умов формування самооцінки підлітка також відносять 

діяльність школяра (найчастіше навчальна), невдачі і досягнення в ній, 

зовнішні оцінки та включеність підлітка в систему міжособистісних відносин. 

Крім того, в різних теоретичних і емпіричних дослідженнях встановлено 

вплив на самооцінку підлітків сімейних, соціальних, медичних, психолого-

педагогічних чинників, таких як нормативні і ненормативні сімейні кризи (Н. І. 
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Оліфірович), соціально-економічний статус сім’ї, становище дитини в сім’ї по 

старшинству (А. Я. Варга), фізичні недоліки дитини, стресові ситуації в його 

житті (Д. В. Колесов і ін.) [2, с. 14]. 

Численні дослідження показують, що в процесі підліткового самостверд-

ження гендерні відмінності починають грати все більшу роль (Т. Н. Березина). 

При цьому наголошується, що самооцінка у дівчаток формується і досягає 

стійкості раніше, ніж у хлопчиків [5, с. 63]. 

Проблема формування самооцінки є однією з центральних у вітчизняних і 

зарубіжних психологічних дослідженнях. Це пояснюється тим, що самооцінка 

знаходиться в одному ряду з такими ключовими психологічними характеристика-

ми, як самосвідомість, впевненість, успішність, стійкість особистості. Адекватна 

самооцінка виступає як одна з обов’язкових умов високого рівня перерахованих 

якостей особистості, пов’язаних, в свою чергу, з самореалізацією людини. 

Сьогодні вивчення самооцінки підлітків є значним та дуже поширеним не 

лише на теоретичному, але й на практичному рівні. Долгова В. І, Аркаєва Н. І., 

Цвєткова Н. І. визначають модель психолого-педагогічної корекції самооцінки 

старших підлітків, яка побудована із чотирьох блоків: теоретичного, діагнос-

тичного, корекційно-розвивального і аналітичного. Як результат психологічної 

роботи за цією моделлю можна виокремити зміну або не зміну рівня 

самооцінки [6, с. 371].  

Так звані «проблеми з самооцінкою» – одна з найбільш поширених 

причин візитів до психолога-консультанта. Як правило, мова йде про занижену 

самооцінку, яка може проявлятися в невпевненості, незадоволеності собою і 

своїми досягненнями, залежно від думки інших людей, страх перед 

конфліктами, невміння відмовляти, почутті провини і інших складнощів у 

відносинах з оточуючими, що призводять, як правило, до невдач у професійній 

кар’єрі та особистому житті [5, с. 62]. 

У роботі з самооцінкою спочатку важливо усвідомити причини низької 

самооцінки, а потім підвищити її рівень. Існує велика кількість статей щодо 

підвищення самооцінки, що безумовно, корисні, в них є хороші поради, але 
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вони працюють не у всіх випадках. У тих випадках, коли просто підвищувати 

рівень самооцінки, не розібравшись із причинами, відбувається надбудування 

над існуючими характеристиками. Наприклад, люди намагаються хвалити себе 

перед дзеркалом, мислити більш позитивно, виписувати свої сильні сторони, 

ставити цілі, займатися улюбленою справою, яка добре виходить, міняти 

оточення, приймати впевнену позу, ставити впевнений голос і т. д., але причину 

низької самооцінки не вирішують [7, с. 172]. 

Деякі люди вдаються до методу негативного самоствердження – 

компенсації своєї низької самооцінки. Наприклад, принижують інших, 

задирають, всіляко підкреслюють свою значимість на шкоду іншим. На роботі 

така людина, досягнувши влади, починає знущатися над підлеглими. А в 

сімейному житті вибирає слабкого партнера і самостверджується за його 

рахунок. Принижуючи іншого, така людина відчуває себе більш сильною, 

значущою та розумною. Цей деструктивний по своїй природі метод призводить 

до конфліктів, самотності, ненависті з боку інших людей. 

Також є підлітки, які, навпаки, підвищують самооцінку інших, під крес-

люючи гідність людини в бесіді з ним, хвалять її, роблять компліменти і з 

такими людьми приємно спілкуватися.  

На думку психолога, спеціаліста в галузі клінічної психології, викладача 

Гюру Ейестад, треба розрізняти самооцінку і впевненість в собі []. Самооцінка 

визначається відношенням людини до самої себе, в той час як впевненість в собі 

стосується здібностей, якими володіє людина, впевненості в тому, що вона здатна 

щось робити. Різниця між самооцінкою і впевненістю в собі показує, що індивіду-

альна цінність не залежить від досягнень і самооцінка повинна формуватися на 

основі гідності людини, а не його досягнень. Наші вміння і таланти – важлива 

складова самооцінки: те, що ти можеш, – це частина того, хто ти є. У своїй книзі 

«Самооцінка у дітей і підлітків. Книга для батьків» вона пише, що мати адекватну 

самооцінку – значить відчувати власну цінність незалежно від того, виходить 

щось чи ні, а також вміти просити про допомогу, коли її потребуєш [8, с. 11]. 

Значущим для самооцінки людини є середовище, де вона знаходиться. Це 
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її діяльність, місце проживання і т. д. Якщо підліток перебуває в середовищі, в 

якій його самооцінка постійно пригнічується, якщо йому постійно нав’язується, 

що він погано виконує свої обов’язки, то корекція заниженої самооцінки буде 

проходити складніше. Також на самооцінку людини впливає ставлення до 

нього близьких людей. Мелані Феннел вважає, що «в зрілому віці до зниження 

самооцінки призводить дискомфорт на роботі, залякування, образи від родичів, 

викликають стрес і призводять до злиднів, незахищеності від травм» [1, с. 109]. 

В цьому випадку допоможе зміна ставлення до ситуації. Якщо людина 

хоче підвищити низьку самооцінку до адекватної або високої, то їй буде легше 

це зробити, якщо вона має уявлення про те, якою вона має бути. Фахівці в 

області нейропрограмування часто радять для досягнення бажаного результату 

представляти себе з боку вже таким, яким хочеш бути. Навіть якщо цей ідеал 

недосяжний, до нього можна прагнути і тим самим наблизитися до ідеалу. 

Таким чином, складається модель цієї людини [9, с. 210]. 

Всупереч поширеним уявленням, питання в подібних випадках не 

зводиться до того, «як підвищити самооцінку?». Завищена самооцінка, теж 

може приводити до криз і розчарувань, коли очікування не виправдовуються, а 

навколишні відвертаються, залишаючи людину наодинці і ізоляції. Групова або 

індивідуальна робота з психологом з приводу проблем з самооцінкою допома-

гає краще пізнати себе, свої позитивні і негативні сторони, особистісні якості і 

риси характеру, специфічні моделі поведінки і способи реагування на ті чи інші 

ситуації. Спираючись на подібний досвід самопізнання, можна сформувати 

реалістичне ставлення до себе, своїх почуттів і переживань, фізичним і 

душевним силам, потребам і очікуванням, здібностям і можливостям. 

Для коригування рівня самооцінки підлітків широко застосовується метод 

соціально-психологічного тренінгу. Соціально-психологічний тренінг – це метод 

навмисних змін людини, які спрямовані на її професійний та особистісний роз-

виток через набуття, аналізування та переоцінку нею власного життєвого досвіду 

в процесі групової взаємодії. С.І. Макшанов в своєму визначенні використовує 

термін «зміна» замість поняття «вплив». На його думку за допомогою категорії 



12 
 

«зміна» можна визначити мету і результат процесу, а з категорією «вплив», яка є 

процесуальною характеристикою, цього зробити не можливо [7, с. 96]. 

Для підвищення рівня самооцінки розробляються відповідні корекційно-

розвиваючі програми, які спрямовані на формування у підлітків адекватної 

самооцінки в процесі навчання і виховання.  

Як уже зазначалося, на формування самооцінки підлітків впливає їхнє 

близьке оточення, в тому числі й батьки. Психологічна допомога підліткам 

також передбачає й роботу із батьками, для яких розробляються рекомендації, 

що спрямовані на те, щоб діти відчули довіру і повагу до своїх батьків, що буде 

сприяти розвитку підліткової особистості і підвищенню самооцінки. 

Взаємовідносини – це такий вид спрямованості один на одного, який 

обумовлює взаєморозуміння людей, приводячи до взаємної корекції поведінки і 

змінюючи установки особистості на цілі і завдання спільної діяльності. 

Взаємини батьків і дітей – спрямованість один на одного, що призводить їх до 

взаєморозуміння [5, с. 71]. 

Багато батьків вважають себе експертами вчинків своїх дітей, намагаються 

встановити стандарти їхньої поведінки. Природно, що в спілкуванні з дитиною, 

що знаходиться в підлітковому віці, не уникнути конфліктів, однак, результат 

таких конфліктів може бути більш успішним, якщо відносини батьків та підлітків 

будуть засновані на взаємній повазі та довірі. Слід вести себе з дітьми, як з 

рівними, шанобливо і творчо ставитися до їхніх проблем [9, с. 211]. 

Потрібно пам’ятати, що допомога батьків своїм дітям ґрунтується на 

безальтернативній любові. Батьки люблять своїх дітей не тому, що вони добре 

поводяться, роблять добрі вчинки або навчаються на відмінно. Постарайтеся 

залучити підлітка в будь-яку діяльність. Чим більше зайнятий підліток, тим 

кращим є його емоційний стан: ніколи сумувати, ображатися на когось, треба 

встигнути сходити на секцію або в музичну школу. Крім того, щоб максимізу-

вати позитивні і звести до мінімуму негативний вплив сім’ї на формування 

самооцінки підлітка необхідно пам’ятати внутрішньо-сімейні психологічні 

чинники, мають виховне значення в підлітковому віці [5, с. 64]. 
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Отже, самооцінка є складовою самосвідомості, нарівні з пізнанням про 

себе, оцінкою власних тілесних даних, можливостей, моральних якостей і дій. 

Аналіз літературних джерел дозволив виявити, що, з одного боку, існує велика 

різноманітність поглядів на проблему висвітлену у статті, а з іншого боку, 

відсутність єдності в розумінні сутнісних особливостей і природи цього явища. 

Психологічна робота із низькою самооцінкою полягає у корекції її рівня. 

Важливу роль у корекції самооцінки відіграють взаємовідносини із батьками. 
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Висікайло Т. В., 
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викладач спеціалізованих дисциплін 

Харківське художнє училище 

м. Харків, Україна 

У мистецькому просторі сучасної України актуальною залишається 

проблема формування суспільно-активної, творчої особистості майбутнього 

художника-педагога. Вагомого значення у цьому процесі набуває пленерна 

практика та робота над пейзажем в умовах пленеру, що не лише сприяє 

ефективному засвоєнню професійних знань і умінь з малюнку, живопису, 

композиції, а й спонукає до творчого переосмислення набутого досвіду. 

Не оминути увагою той факт, що всі відомі художники минулого і 

сучасності набували професійного досвіду під час роботи на пленері. Наприклад, 

відомий художник-педагог І. Рєпін, згадував, що саме робота на пленері 

допомогла більш ефективно засвоїти здобуті під час навчання у Петербурзькій 

академії мистецтв професійні знання і уміння [1, с. 41]. Образотворча діяльність 

в умовах відкритого простору надавала можливості усвідомити закономірності 

сприйняття натури в залежності від багатьох чинників, серед яких і стан 

освітлення, і щільність повітря, і ступінь наближеності до конкретного об’єкту 

зображення, а найголовніше – узгоджувати великі просторові відношення за 

законами композиції і у відповідності до творчого задуму. 

Виходячи з цього, можна з впевненістю стверджувати, що у формуванні 

творчої особистості майбутнього художника-педагога  саме пленерна практика 

здатна відігравати ключову роль та має розглядатися не тільки як умова набуття 

образотворчої майстерності, а і як потужний засіб професійного становлення 

майбутнього фахівця з художньо-педагогічної освіти. 
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У науково-педагогічній літературі достатньо уваги приділяється аналізу 

роботи на пленері, що суттєво відрізняється від аудиторної. 

Так, у навчальному посібнику «Пленер» М. Масловим висвітлено питання 

зародження і розвитку живопису на пленері, розглянуто основні етапи роботи над 

пленерними етюдами, проаналізовано типові помилки студентів та надано прак-

тичні рекомендації до виконання навчальних завдань [2, с. 56-68]. О. Унковський, 

розкриваючи особливості роботи над пейзажем від односеансних етюдів до 

станкової картини на прикладах відомих художників і педагогів: П. Чистякова, К. 

Коровіна, С. Герасимова, М. Ромадіна, А. Грицая та інших [3, с. 110-124 ]. 

Особливості виконання пленерних етюдів як складової художньої освіти 

розглядає у своїй роботі Е. Семешко [4, с. 217-221]. 

Г. Сотською пленерна практика розглядається як «вид різнобічної, комплекс-

ної і творчої діяльності, у процесі якої формується гуманно-творче ставлення до 

природи як до суб’єкта взаємодії, впливає на розвиток у студентів естетичного 

сприйняття оточуючого середовища та формування їхніх здібностей до художньо-

творчого освоєння та відтворення природи на засадах добра і краси» [5, с. 184-188]. 

Ефективність образотворчої діяльності в умовах пленеру пов'язується з дос-

лідженням проблематики вдосконалення роботи на натурі. Перед майбутніми 

художниками-педагогами постає необхідність вирішення питань свідомого підхо-

ду до натури: її творчим осмисленням, художнім потрактуванням, що напряму 

пов’язується з роботою над пейзажем, як основним завданням пленерної практики 

й вимагає від творчої молоді зосередження не на конкретних предметах, як у натю-

рморті або портреті, а на питаннях гармонійної організації великих просторових 

відношень на площині, що запобігає механічному змальовуванню, вимагає кон-

центрації уваги, миттєвих та влучних дій у процесі вирішення колориту, побудові 

колірної гармонії, надає широке поле для творчої діяльності у розробці композиції. 

Унікальність мистецтва пейзажу полягає у здатності вирішувати складні 

графічні, колористичні, композиційні завдання у більш простій, зрозумілій 

формі, а сам процес навчання стимулює зацікавленість до творчого осмислення 

наданого навчального матеріалу, формує стійку внутрішню мотивацію 
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майбутніх художників-педагогів до оволодіння новими знаннями, сприяє 

перетворенню навчального процесу з рутини на задоволення. 

У процесі пленерної практики створюються такі умови, за яких відбувається 

активне переосмислення майбутніми фахівцями художньо-педагогічної галузі 

змісту набутих знань, образотворчої діяльності, що проектуються на майбутню 

педагогічну діяльність. Образотворча діяльність під час пленерної практики спри-

яє переосмисленню набутих знань і способів їх застосування у незвичних умовах; 

забезпечує саморозвиток, творчий підхід, усвідомлення своєї ролі як художника-

педагога; надає уявлення про внутрішній світ інших учасників пленерної 

практики, виходячи з аналізу їх художніх робіт, а саме: підхід до натури, творчий 

задум, спосіб його втілення; сприяє становленню знань про рольову структуру і 

організацію колективної взаємодії, що передбачає взаємодопомогу при виконанні 

конкретних образотворчих завдань; формує здатність до співвідношення своїх 

власних можливостей з тим, що вимагає обрана професія художника-педагога. 
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Насамперед хочемо зазначити, що освіта є складним багатоаспектним 

процесом, в результаті якого ті хто навчаються отримують певні знання. Від 

того яким чином ці знання будуть надходити до студента буде залежати 

цікавість самого освітнього процесу. Сама реалізація принципів побудови 

освіти в Україні ґрунтується на загальнолюдських цінностях, основоположних 

засадах організації освітньої діяльності загалом, традиціях вітчизняної школи; 

враховує головні завдання, які їй необхідно вирішувати на сучасному етапі. 

Входження освіти України в Болонський процес привело до зміни мети, 

принципів та призначення сучасної освіти, що в свою чергу зумовило пошук і 

реалізацію сучасних навчальних технологій. Знижується функціональна 

значущість і привабливість традиційної організації навчання, що полягає в 

передачі «готових» знань від викладача до того хто навчається.  

Провівши аналіз наукової, спеціальної і іншої літератури з’ясували, що 
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наукова спільнота досить активно досліджує і пропонує такий вид навчання як 

інтерактивне. Досить показовий приклад реалізації навчання, на нашу думку, 

запропоновано американським професор державного університету в штаті Огайо 

Едгардом Дейлі [1, 2]. Науковець з’ясував, що найменших результатів можна 

досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%, читання – 10%), а найбільших 

– інтерактивного навчання (дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75%, 

навчання інших чи негайне застосування – 90%). Це, звичайно, середньостатис-

тичні дані, і в конкретних випадках результати можуть бути дещо іншими, але в 

середньому таку закономірність може простежити кожен педагог. Понад 2400 

років тому Конфуцій сказав: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. 

Те, що я роблю, я розумію». Ці три прості твердження обґрунтовують 

необхідність використання активних методів навчання.  

Ми погоджуємося з думкою процитованих і багатьох інших науковців, що 

вивчали, пропонували і реалізували активне, інтерактивне та інші види 

нетрадиційних форм навчання, які в свою чергу були спрямовані на залучення 

широкого загалу тих хто навчається до вивчення нових знань.  

Мета інтерактивного навчання – створення педагогом умов навчання, за 

яких той хто навчається буде опановувати нові знання та інтегруватиме їх в 

здобуті раніше і врешті-решт у власну компетентність в різних галузях науки. 

Саме це є принциповою відмінністю цілей інтерактивного навчання від цілей 

традиційної системи освіти.  

Наші тези хочемо завершити відомим висловлюванням Бенджаміна 

Франкліна «Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn» 

(Скажи мені і я забуду, навчи мене і я запам’ятаю, залучи мене – і я навчуся). 

Література: 

1. Адаптована піраміда Едгарда Дейла. URL: www.openlesson.ru/?p=16822 

(дата звернення : 02.06.2019). 

2. Anderson, L., Krathwohl, D. A Taxonomy for Learning, Teaching and 

Assessin: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. – New York: 

Longman, 2001. 

http://www.openlesson.ru/?p=16822


19 
 

____________________________________________________________________ 

УДК 349.6:378 (477)-021.6   Педагогічні науки 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО  

ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ                                                                                                                                                                                                                                  

 

Гончарук В. В., 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри  

хімії, екології та методики їх навчання 

Уманський державний педагогічний  

університет імені Павла Тичини, 

м. Умань, Україна 

У перші роки XX ст. у процесі підготовки вчителів у Великій Британії вико-

ристовувалися різні психологічні підходи і концепції, причому не обов’язково 

англійських авторів. Нові напрямки в психології, такі як психоаналіз, гештальт-

психологія, біхевіоризм, які виникли в цей час, поступово входили у зміст підго-

товки вчителів [1, с. 9].  Велика увага була приділена зростанню ролі вищої освіти, 

її загальнодоступності й ефективності. З’явилися такі різні типи шкіл: граматична, 

що зберегла риси елітарності освіти; середня технічна школа, яка давала можли-

вість вступу до ВНЗ; середня «сучасна» школа, метою якої була підготовка учнів 

до трудової діяльності, що потребувала серйозної загальноосвітньої підготовки.  

Екологізація освіти є основною вимогою сьогодення. Це важлива складова 

модернізації освітньої системи країни, основа для становлення нової парадигми 

відносин в системі «людина-природа-суспільство». Через екологізацію освіти 

відбувається реалізація процесу формування екологічної свідомості, екологічної 

культури, утвердження цінностей та норм раціонального природокористування в 

процесі життєдіяльності людини, оптимізація і гармонізація відносин між 

людиною, суспільством і природою. У наш час  вважається, що екологізація 

навчального процесу – це неминучий і незворотній процес, від якого залежатиме 

доля світу. Наслідки екологічних катастроф впливають на наше щоденне життя, 

на всі його аспекти, зокрема, на спосіб мислення, на шкалу цінностей і культуру.  

Упродовж останніх років у Великій Британії зроблено суттєвий поступ у 

сфері опрацювання та впровадження в життя системи удосконалення якості 
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навчання. ЗВО цієї країни приділяють більше уваги екологізації освіти, яка є 

важливим елементом стратегії розвитку кожної вищої школи. Завдання нашого 

дослідження – розглянути зміни у змісті і структурі підготовки вчителя до 

екологічного виховання учнів у Великій Британії. 

Багатоаспектність змісту педагогічної освіти у провідних країнах світу 

висвітлюються у дослідженнях Н. Абашкіної, А. Сбруєвої, Ю. Кіщенко, 

Т. Кошманової, В. Пашкова, Л. Пуховської та багатьох інших науковців. Поряд 

із тим розв’язання проблеми побудови дієвої ефективної системи педагогічної 

освіти потребує докладання подальших зусиль, теоретичного осмислення 

зарубіжного досвіду і реалізації конкретних заходів для забезпечення 

підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів. 

Сьогодні особливого значення набуває вивчення особливостей 

становлення та  розвитку вищої педагогічної освіти у Великій Британії. Ця 

держава є провідною серед інших економічно розвинених країн Європи, має 

високий рівень організації виробництва, розвитку науки, зокрема завдяки 

науково обґрунтованій, гнучкій і варіативній структурі освітньої діяльності. 

Реформа освіти почалася у Великій Британії з прийняттям Закону «Про 

освіту» в 1988 році. Її проведення було обумовлено стурбованістю правлячих 

кіл зниженням конкурентоздатності країни в порівнянні з іншими державами 

Заходу. Реформування освіти безпосередньо асоціюється з недостатньо 

високим освітнім потенціалом населення. Автори реформи наголошують, що 

освіта – це не тільки передача знань, але й наділення моральною та духовною 

силою. Вона повинна передавати з покоління в покоління такі людські цінності, 

як справедливість, повагу до всіх людей, почуття обов’язку в громаді, у 

суспільстві, турботу про ближнього, про культурну спадщину нації і людства.  

У травні 1997 року, з приходом до влади лейбористського уряду 

Т. Блеєра, прем’єр-міністр уже в одній із перших промов проголосив: «Трьома 

головними національними пріоритетами є: освіта, освіта, освіта». Важливими 

завданнями в цій сфері були названі не тільки поліпшення обов’язкової освіти, 

а і професійної, а також реформа фінансування університетської системи. 
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Актуальність  завдань обумовлена змінами в характері соціальної політики 

європейських держав в останні роки. Англійський варіант реформ був названий 

переходом від «welfare» до «workfare», тобто від турботи держави про добробут 

громадянина до турботи про те, щоб громадянин мав роботу і сам забезпечив 

собі добробут. За таких умов значення професійної освіти зростає. Зростає й 

турбота держави про ці освітні аспекти. Освітні нововведення розпочалися на 

основі національного суверенітету відповідно до традиційних англійських 

поглядів на освіту. Про це свідчить приклад успішного впровадження в 1988 

урядами Великої Британії та Німеччини проекту програми ЛІНГВА (LINGUA). 

Згідно з документами  Великої Британії  другої половини ХХ ст. про 

розвиток педагогічної освіти відбувалося кардинальне реформування шкільної 

освіти, оскільки здійснення шкільної реформи вимагало значного зростання 

кількості вчителів і покращення якості їх підготовки [2, с. 181–182].  

Реформи кінця 80-х-90-х років ХХ ст. здійснювались під гаслом, що 

школи мають відігравати провідну роль у професійно-педагогічній підготовці 

вчителів, що позначилося у суттєвій перебудові курсів педагогічної підготовки, 

значному збільшенні часу, відведеного на підготовку студентів до викладацької 

діяльності у школах під час практичної педагогічної діяльності. Сформувалися 

об’єктивні умови і посилилися заклики до узгодження навчальних програм у 

галузі педагогічної освіти на національному рівні, до перегляду ролі шкіл і 

вищих навчальних закладів у забезпеченні педагогічної підготовки. 

Циркуляром 9/92 Міністерства освіти і науки було визначено, що між вищими 

навчальними закладами і школами мали бути встановлені офіційні відносини 

партнерства, що школи мали взяти на себе головну відповідальність за 

підготовку, атестацію, а також планування і організацію курсів підготовки. За 

цим циркуляром значна кількість коштів, що виділялись навчальним закладам 

на підготовку вчителів, мала бути передана школам з урахуванням їх внеску у 

здійснення підготовки майбутніх учителів.  

На кінець ХХ століття у Великій Британії існувало кілька схем партнерст-

ва між школами та вищими навчальними закладами у здійсненні педагогічної 
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освіти – від так званої «традиційної», яка передбачала відповідальність вищого 

навчального закладу за якість підготовки, що надавалась, до схем, за умов яких 

майже весь курс педагогічної підготовки проходив у шкільному навчальному 

закладі. Типовий однорічний навчальний план студентів, які вирішували 

здобути професію учителя, передбачав як і раніше 3 семестри навчання, при 

чому більшість навчального часу тепер студенти мали провести у школі, 

спостерігаючи, викладаючи, аналізуючи педагогічну діяльність досвідчених 

учителів, свою власну та своїх друзів. 

У Великій Британії здавна кожна школа розглядається як структура, що 

розвивається незалежно і самостійно. А до вчителя сформоване ставлення як до 

педагога-дослідника, котрий осмислює та адаптує всі нормативні документи до 

соціально-психологічного контексту школи та потреб учнів, розробляючи зміст 

і методи навчання для кожного окремого класу та кожного окремого учня. 

Таке розуміння школи і вчителя пояснюється тим, що уряд та 

громадськість країни, так само як і спеціалісти галузі поділяли переконання, що 

соціальний і технічний прогрес держави залежить передусім від стану шкільної 

освіти і можливий лише за умови забезпечення шкіл кваліфікованими 

професійними педагогічними кадрами.  

Широке розуміння модернізації в освіті як терміну, що вказує на зміни у 

мережі традиційних інституцій та в організації їх діяльності з урахуванням більш 

раціональних та демократичних критеріїв для прийняття рішень, дозволило бри-

танським дослідникам виділити модернізацію: еволюційну, технократичну, рефле-

ксивну [3, с. 7].  Упродовж другої половини століття, на думку У. Бека, у галузі 

педагогічної освіти Великої Британії відбувався перехід від еволюційної до техно-

кратичної модернізації, що зумовило тим не менше зниження соціального статусу 

професії учителя, зменшення кількості бажаючих отримати професію вчителя, 

зокрема у предметних галузях, де нестача вчителів була особливо відчутною.  

Наприкінці 80-х років ХХ ст. у країні сформувалося переконання, що 

формування змісту педагогічної освіти на предметній основі не виправдовує 

себе. Тож, навчальні програми педагогічної освіти було перебудовано. Їх було 
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зорієнтовано на типові проблеми, що виникають і потребують розв’язання у 

класній навчальній ситуації. Таким чином пріоритетність здобули такі аспекти, 

як «дисципліна та контроль за класом», «стосунки з учнями, які мають 

труднощі у навчанні», «уміння роботи з класами учнів різного культурного та 

мовного походження» тощо.  

Історично склалося, що становлення й розвиток системи педагогічної 

освіти у Великій Британії на різних етапах розвитку держави були тісно 

пов’язані зі школою, з еволюцією середньої освіти в цілому [4, с. 72]. Тому 

внесення змін у структуру підготовки вчителя було неможливе без змін у 

школах Великої Британії. Вперше про створення «спільного ядра» в навчальних 

планах обов’язкових шкіл Англії прозвучало в доповіді головних інспекторів 

освіти, «Навчальний план для 11–16-річних» (1977).  

Подальший розвиток набула ідея про спільний для всіх зміст освіти, про 

що зазначалося в Білій книзі уряду «Кращі школи» (1985). В урядовому 

документі «Національний навчальний план» (1987) вказувалося на необхідність 

централізованого підходу до розробки змісту освіти. Закон про реформу 

утворення 1988 р. закріплює право уряду в особі державного секретаря із 

питань освіти визначати державні вимоги до змісту освіти і вказує обов’язкові 

для всіх англійських шкіл навчальні предмети (Education Reform Act. L., 1988).  

Отже, сьогодення вимагає від усіх галузей, зокрема від освітньої, 

екологізувати навчально-виховний процес, удосконалити якість навчання. 

Тому, розглядаючи зміни у змісті і структурі підготовки вчителя до 

екологічного виховання учнів у Великій Британії, ми виокремили найкращі 

здобутки цієї країни для навчально-виховного процесу України. Водночас 

досвід Великої Британії свідчить про важливість збалансування теоретичної і 

практичної складових підготовки майбутніх учителів, налагодження нових 

видів зв’язків між школами та університетами. 
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Дидак М. М. 

 магістр 

спеціалізації «Духові та ударні інструменти» 

Дніпровської академії музики ім. М. Глінки 

м. Дніпро, Україна 

Оригінальна традиція джазової джем-сесій (англ. jam session) має приваб-

ливу ауру демократичної моделі комунікативного процесу. У порівнянні зі ста-

тутом виконання рок- або класичної музики, де виконавча група фіксована, а 

музика розвивається за «сценарієм», джазова джем-сесія встановлює «відкри-

тий» вільний простір. Вибір мелодій, солістів та мелодичних висловлювань 

здійснюється імпровізаційно на місці. Рамки сеансу джем-сесії очищають 

простір, де кожен музикант може зіграти соло – «зробити заяву» – у загальній 

колективній структурі, яка водночас фіксує та виходить за рамки соло. Саме 

тому відчуття часу протягом джем-сесії – це відчуття зняття кордонів, вільність 

та фрагментарність, що стає цілісністю тут і зараз. 

Всі ці аспекти, а саме – координація індивідуального та колективного 

вираження, послаблення догматичних обмежень, необхідність «слухати» або 

налаштовуватися на голоси інших та імпульс до реагування – вирізняє джем-

сесії серед інших способів репрезентації джазового мистецтва. 
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Іншою характерною ознакою джем-сесій є звільнення виконавців від необ-

хідності комунікації та відповідальності перед публікою. Джазові джем-сесії ма-

ють аудиторію, проте цю позицію займають самі виконавці, а не публіка у звично-

му сенсі слова. Джазмени стають власною аудиторією, утворюючи тим самим 

замкнуте коло, в якому спостерігачі можуть заглядати та захоплюватися, проте за-

лишаються за межами акта мистецької комунікації. Члени громадськості можуть 

брати участь, аплодуючи та слухаючи уважно, але вони не вписані офіційно як 

аудитори до комунікативної логіки подій. Якщо вони взагалі існують, вони 

позиціонуються як «випадкові» учасники. 

Описана таким чином, джем-сесія може розглядатися як частина 

елітарного мистецтва з принципово «відкритою» структурою та, за бажанням 

самих музикантів, включенням або виключенням аудиторії.  

Хоча джем-сесія була важливою складовою джазової культури протягом 

всієї її історії, проте розквіт цього мистецького феномену припав на тридцяті та 

сорокові роки минулого століття. Саме в цей період музиканти не часто мали 

можливість імпровізувати соло, і зазвичай вони були прив'язані до вимог та смаків 

«громадськості». У цьому контексті джазові гравці цінували джем-сесії як антите-

зу їх професійної роботи, що пропонували приємний перепочинок. Таким чином 

джем-сесії стали локусом свободи, індивідуальності, спонтанності та автентичності.  

На противагу цьому, рідкісне відчуття виконання джем-сесії та її мета, 

залежали від відносної однорідності групи, яка колективно ухилялася від 

бажання догодити широкій громадськості. Музиканти оцінили ефективне 

спілкування у професійному колі, але одночасно капітулювали перед неможли-

вістю такого спілкування в суспільстві в цілому. 

У місцях звучання джем-сесій сьогодення існує різниця між виконавцями та 

аудиторіями, але вона не сформульована як проміжок, який необхідно «подолати» 

через комунікативний акт. Джем-сесії цікаві з точки зору символіки взаємодії з 

різними параметрами «спілкування» музикантів, серед яких – частота музичної 

комунікації та здійснення музикантами спільної дії. Хоча джем-сесії є місцем для 

веселощів музикантів, вони є також локусами інтенсивного спілкування, спрямо-
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ваного на створення вистав, в яких учасники відчувають себе успішними.  

Музиканти на джем-сесіях не дотримуються сценаріїв, якими регламен-

товані учасники академічних концертів, а успіх сеансу джему залежить від логіки 

послідовності музичних «сеансів», через які музиканти передають свої музичні 

ідеї один одному. Серед виконавців важливе близьке відчуття товариства: вони 

мають бути дуже чутливими один до одного для того, щоб виразити себе 

повністю, зберігаючи власну індивідуальність, та не вийти за рамки загальної 

концепції конкретної джем-сесії.  

Акцентуючи інтимність, братство та діалог як важливі характеристики 

джем-сесії, треба також вказати такі її показники, як конкуренція між музикантами, 

непередбачуваність та творчість в їх спонтанних взаємодіях з іншими музикантами. 

Звичайні значення, прикріплені до цих символів, дозволяють музикантам спілку-

ватися один з одним, щоб створити цілісні виступи. На теперішній час існує певна 

жорсткість цих конвенцій (наприклад, відносно невелика варіабельність мелодій, 

що граються; клавішники та гітаристі, обмежуються гармонічною підтримкою у 

вигляді акордових стандартів, що супроводжують солістів), інші залежать від 

різних аспектів контексту виконання та особистих переваг окремих гравців.  

Нарешті, характеризуючи джем-сесії, треба зупинитися на  найважливіших 

знаках, які виробляють та розрізняють музиканти між собою під час джем-сесій. 

Це – своєрідні індекси, мета яких – викликати окремі види відповідей від інших 

музикантів, з якими вони виступають. У цих знаках музиканти можуть сигналізу-

вати про необхідність двох дій. Перша група знаків це – дозвіл на початок гри, 

спонукання колег-музикантів до імітації музичного матеріалу (відтворювати ритми, 

темпи або гармонії). Друга група знаків є закликом одного або декількох інших 

музикантів на сцену для слідування традиційної стратегії супроводу (як у випадку 

з гітаристом, що під час виконання певних акордів спонукає барабанщика грати 

певні види ритмів). Це є важливим моментом взаємодії музикантів між собою. 

Нарешті знаки, які виробляють музиканти за допомогою міміки, по суті є 

унікальними, не наслідують обов'язкового сценарію, як, наприклад, у спектаклі, 

який безпосередньо передує йому, а це змушує музикантів прислухатися до 
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свого сьогодення, жити в даний момент. Ці надзвичайні моменти, які слухач на 

джазових джем-сесіях не помітить, можуть виникати випадково, ґрунтуючись 

на деяких непорозуміннях або помилках одного або більше музикантів. Але 

більше того, музиканти часто займаються тим, що отримало назву «агресивного 

виникнення», заснованого на прагненні змінити напрямок, в якому виступи 

продовжуються, щоб зберегти подію цікавою та складною. 

Отже, джем-сесії є оригінальним елементом джазової культури, своєрідним 

перфомансом з непрогнозованим (або напівпрогнозованим) сценарієм розгортан-

ня музичних подій. Елітарні по суті джем-сесії, з розширеною схемою комуніка-

тивної ситуації, викликають неабияке зацікавлення з боку слухачів та дослідників, 

чим обумовлена подальша перспектива музикознавчого дослідження.  
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Розбудова незалежної самостійної соборної Української держави стосується 

усіх сфер її матеріального і духовного життя. Не є вийнятком і педагогічна наука. 

Її суспільно-соціальне значення визначається тим реальним внеском, який вона 

може внести у вирішення проблем реформи вищої і середньої школи, в науково-

методичне забезпечення неперервної освіти, в підвищення ефективності навчання 

і громадського виховання підростаючого покоління, у створення інтелектуального 
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потенціалу суспільства, у підготовку продуктивних сил країни, у формування 

нових суспільних відносин і у всебічний розвиток особистості. Від того, наскільки 

ефективну допомогу виявить педагогічна наука вищій і середній школі, 

безпосередньо залежить успіх економічної реформи, підвищення суспільної 

продуктивності праці, порядок і дисципліна на виробництві і в громадському 

житті, гармонізація міжособистісних і міжнаціональних стосунків, спрямованість і 

зміст духовного життя людей, їхніх потреб та інтересів. 

Проголошення незалежності України відкрило нові й широкі можливості 

розвитку вітчизняної педагогічної науки. На початку 90-х років найгострішими 

були проблеми перебудови національної освіти, зміни її політичного вектора, 

адаптації існуючої системи до умов незалежності України. Ще в 1993 році 

Академія педагогічних наук України визначила, що головним завданням педаго-

гічної науки є методологічне, теоретичне та методичне забезпечення докорінного 

оновлення системи освіти на основі врахування реалій сучасного життя, 

перспектив соціально-економічного розвитку України як суверенної держави. 

Наголошувалася необхідність чіткого визначення й експериментального 

обґрунтування основоположних принципів системи безперервної освіти, 

державних стандартів на всіх її етапах, структури й основних параметрів змісту 

освіти, психологічного обґрунтування формування у дітей і молоді національної 

самосвідомості, громадянськості, прищеплення їм почуття патріотизму і 

національної гордості, високої моральності, гуманізму і працелюбства. 

До першочергових фундаментальних досліджень АПН України віднесла: а) 

опрацювання нової філософії освіти, дослідження співвідношення між філософією 

і соціологією, з одного боку, і педагогікою — з іншого; б) створення цілісної 

теорії розвитку особистості, дослідження співвідношення між соціальним і 

біологічним у дитині; в) розвиток теорії виховних систем як основної форми 

інтеграції педагогічних процесів у їх єдності й різноманітності з орієнтацією на 

особистість, на підготовку її до життя в полікультурному демократичному 

суспільств; г) опрацювання концепції змісту освіти і процесу навчання для різних 

типів навчальних закладів з урахуванням тенденцій розвитку науково-технічного 
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прогресу і відповідних галузей наукових знань, форм соціальної свідомості, 

гармонізації циклів навчальних предметів, гуманітаризації та гуманізації освіти; д) 

обґрунтування прогресивних технологій педагогічної діяльності [4, с.18]. 

У 2001 році створилися об'єктивні соціальні й наукові передумови для 

розробки й прийняття тривалої стратегії розвитку української освіти з 

урахуванням напрацювань за десятиріччя незалежності й поступу держави в 

першій чверті XXI століття, а також тих процесів, що відбуваються в світі. 

В АПН України створені й успішно працюють відділення: дидактики, 

методики та інформаційних технологій в освіті; теорії та історії педагогіки; 

педагогіки і психології професійної освіти АПН України; педагогіки і 

психології вищої школи; психології, вікової фізіології та дефектології. 

Наукова діяльність відділення дидактики, методики та інформаційних 

технологій в освіті (О.Л.Савченко, О.І.Ляшенко, Ю.Л.Мальований, Н.М.Бібік, 

М.С.Вашуленко, О.М.Біляєв, М.Л.Бурда, Н.Й.Волошина, С.У.Гончаренко, 

М.І.Жалдак та ін.) охоплювала педагогічні проблеми різних ланок освіти, але 

пріоритети віддано загальноосвітній школі. Науковий пошук було зосереджено 

на таких основних напрямах: теоретико-методологічні засади формування 

змісту загальної середньої освіти; дидактичне й науково-методичне 

забезпечення шкільної, дошкільної і частково вищої освіти; педагогічні засади 

створення й використання навчального середовища. Вагомим виявився внесок 

відділення у формування першого покоління національних підручників для 

української школи. Адже до недавнього часу Україна могла створювати й 

видавати свої підручники лише для початкових класів, з української мови й 

літератури, історії України. 

Певні надбання здобуто в дослідженні проблем створення й використання 

засобів навчання нового покоління та інформаційно-комунікаційних освітніх 

технологій. Розгорнуто широкомасштабний педагогічний експеримент, який 

передбачає опрацювання нових інформаційних і телекомунікаційних технологій 

навчання та дослідження їх впливу на ефективність навчально-виховного процесу. 

Зроблено перші кроки в дослідженні проблем електронної дистанційної освіти. 
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Відділення теорії та історії педагогіки (В.Г.Кремень, М.Д.Ярмаченко, 

О.В.Сухомлинська, В.М.Мадзігон, І.Д.Бех, В.М.Хайруліна, Д.О.Тхоржевський, 

Г.П.Пустовіт, М.Д.Зубалій та ін.) брало активну участь у розробці законів 

України "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про 

позашкільну освіту" Національної доктрини розвитку освіти в Україні у XXI 

столітті, Державного базового компоненту змісту дошкільної освіти, державних 

стандартів (трудового, художньо-естетичного, фізичного, екологічного 

виховання, географічної освіти), загальної середньої освіти. 

Нині АПН України досліджує такі теми: "Гуманістичні цінності сучасної 

української освіти", "Освіта і громадянське суспільство: тенденції взаємовплив-

вів", "Дитинство як суб'єкт і об'єкт психолого-педагогічних досліджень", 

"Релігійна культура у виховних моделях і методиках", "Екологія дитинства як 

соціокультурна проблема", "Економічне виховання особистості", "Формування 

життєвої компетенції"" та ін. 

Особливий інтерес дослідників привертають такі напрями як інформа-

тизація освіти, навчальне середовище, якість освіти, управління розвитком 

освіти, економіка освіти. Наукового дослідження вимагають теорія 

конструювання навчальних планів, теоретичні засади підручнико-творення, 

співвідношення науки й навчального предмета, теоретичне й емпіричне у змісті 

загальної середньої освіти, способи інтеграції та диференціації змісту освіти і т.д. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про комплексний 

план заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999-2012 роках" (бере-

зень, 1999), закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки й техніки" 

(липень, 2001) АПН України виділила такі основні напрями досліджень і завдання. 

1. Дослідження методологічних засад теорії й практики навчального 

процесу. 

2. Розробка змісту освіти 12-річної школи й дослідження шляхів його 

реалізації. 

3. Розробка теорії й практики підручника. 

4. Створення навчально-методичних комплектів. 
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5. Упровадження нових особистісно орієнтованих технологій. 

6. Створення науково обґрунтованих нормативів діагностики та оцінювання. 

7. Визначення педагогічних можливостей ефективного використання 

нових інформаційних технологій навчання [4,с.21]. 

Досить помітне відставання має місце у галузі теоретико-методологічних 

проблем. Методологія педагогіки є осмислення початкових принципів, методів 

пізнання, дослідницьких засад і підходів до всіх загальних і частинних 

теоретикних і практичних проблем, встановлює характер взаємозв'язку педаго-

гіки з іншими суспільними і природничими науками. Кожне теоретичне 

узагальнення, наукова концепція має в собі в узагальненому вигляді 

філософсько-методичне обґрунтування. 

В умовах оновлення суспільства особливо актуальні наступні методо-

логічні проблеми: 

1) сутність виховання, навчання, педагогічної діяльності як суспільних 

явищ і педагогічного процесу; 

2) предмет педагогіки як суспільної науки в умовах неперервної освіти і 

загальні закони виховання, навчання, педагогічної діяльності; 

3) діалектика взаємозв'язку неперервності освіти і виховання з розвитком 

продуктивних сил і виробничих відносин; 

4) діалектика взаємозв'язку виховання, навчання, педагогічної діяльності і 

форм суспільної свідомості; 

5) діалектика становлення дитячої особистості як суб'єкта і об'єкта виховання; 

6) соціально-педагогічні суперечності як джерело розвитку дитини і 

педагогічного процесу; 

7) діалектика взаємозв'язку національного, класового і загальнолюдського 

в громадянському вихованні; 

8) соціальні, філософські і психолого-педагогічні основи формування 

змісту освіти; 

9) діалектика соціального і біологічного, цілеспрямованого і спонтанного 

у формуванні дитячої особистості; 
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10) діалектика загального, особливого і Індивідуального у формуванні 

особистості; 

11) діалектика і логіка педагогічного мислення. 

Потребують методологічного осмислення і такі злободенні проблеми як 

співвідношення і взаємозв'язок індивідуального і суспільного інтересів; відмова 

від ідеї всебічного розвитку особистості як віддаленого ідеалу на користь 

різностороннього розвитку; повернення до педології, її теоретичних оцінок 

дітей; внесення моральних догм релігії в духовні пріоритети педагогіки. По-

справжньому, практично не розроблялися проблеми радянської школи і 

педагогіки 30 - 80-х років XX століття. Відсутність історичних, науково 

обґрунтованих досліджень цього періоду породжує шаблонні стереотипи 

історичних оцінок, суб'єктивістські кон'юнктурні тлумачення. А це не дозволяє 

об'єктивно оцінити стан сучасної педагогічної науки, н досягнення й недоліки, 

відродити до життя несправедливо забуті і замовчувані імена учених-педагогів і 

Їхню творчість, виявити справжні причини і форми існування застою в 

педагогіці, запобігти як самозаспокоєності, так і огульної хули. 
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ЗАБЕСПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ОРГАНАМИ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

Іванов Є.В., 

кандидат педагогічних наук, асистент  

кафедри публічної служби та управління  

навчальними й соціальними закладами,    

ДЗ «Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка»  

м. Старобільськ, Україна 

Один з основних постулатів публічного управління має полягати у тому, 

щоб забезпечити соціальну справедливість і належні умови для розвитку та 

практичної реалізації фізичного, інтелектуального та духовного потенціалу 

окремої особистості, а також соціальних спільнот, регіонів, держав та 

суспільства в цілому. Не менш важлива аксіома публічного управління полягає 

у визначенні шляхів і напрямків розвитку суб’єктів соціуму шляхом виховання 

на власному прикладі. Сучасне публічне управління має також навчитись 

формувати та продуктивно використовувати по суті невичерпні можливості 

соціального характеру власного народу. 

Співвідношення державного управління та публічної адміністрації 

досліджували В. Бакуменко, Р.Войтович, І. Грицяк, В. Козак, К. Колесникова, 

Т. Лукіна, Р. Мельник, М. Міненко та ін. Проте у вітчизняній науці недостатньо 

дослідженим залишається питання про ефективне забезпечення соціальної 

справедливості органами публічного управління.  

Метою статті є виявити ефективні шляхи забезпечення соціальної 

справедливості органами публічного управління. 

На противагу державному управлінню публічне управління забезпечує 

існування взаємодії державної влади та суспільства, які нерозривно існують у 

взаємозв’язку і взаємозалежності та врахування потреб одне одного. Якщо 

державне управління враховує тільки реалізацію владних повноважень на 
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основі закону, то публічне управління додатково фокусується на ефективності 

такого управління із забезпеченням максимального задоволення суспільних 

потреб на основі мінімальних витрат [2, с. 67]. 

Термін «державне управління», не є точним відповідником терміна 

«публічне управління» та за своїм значенням є ближчим до терміна «публічне 

адміністрування». Незмінним залишається і те, що ключовим аспектом 

державного управління є держава, у той час, як ключовим аспектом публічного 

управління є народ [4]. 

Як стверджує К. Колесникова, державне управління й публічне адмініст-

рування мають і широке й вузьке розуміння та за вищезазначеними визначен-

нями дуже схожі. Проте державне управління відноситься до авторитарного 

виду управління, а публічне адміністрування – до демократичного[3, с. 43]. 

Соціальна справедливість, забезпечення якої є однією з головних функцій 

держави, передбачає не лише справедливий розподіл прибутків, але й більш 

менш рівномірний розподіл послуг, прав і обов’язків.  

Саме державне регулювання ринку, обмеження конкуренції межами 

закону і порядку здатні забезпечити соціальну справедливість і закласти основу 

більш-менш надійної системи соціальної захищеності людей. Об’єктивні 

закони публічного адміністрування є не що інше, як загальні закони 

соціального управління.  

Закони публічного адміністрування є кумуляцією досвіду політичної 

управляючої і адміністративно-державної діяльності. Відправним пунктом в 

аналізі об’єктивних законів публічного адміністрування є  загальний закон соці-

ального управління – залежність управляючого впливу від стану системи і 

зовнішнього середовища, а саме: закон залежності управляючого впливу суб'єкта 

на об'єкт від стану системи публічного адміністрування і соціального середовища. 

Зростаюча різноманітність суспільного життя і державних інституцій, їх  

діяльності зумовлює  необхідність посилення регулювання і управління сус-

пільними процесами.  
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Відбуваються зміни, пов’язані з посиленням регулювання в публічному 

адмініструванні: 

1) ускладнення й посилення взаємозв’язку проблем і розширення кола 

факторів, які необхідно враховувати у процесі розробки управлінських рішень; 

2) зростання масштабів і складності проектів і програм, які реалізуються, 

вагомості та вартості стратегічних рішень і відповідно ціни можливих помилок; 

3) зростання розмірів, складності і вартості самого управлінського апарату; 

4) підвищення вимог до вирішення питань ефективності використання 

ресурсів, які є в розпорядженні органів влади і управління. 

Публічне  адміністрування має різні форми впливу на людину. 

Державний орган або посадова особа може: 

- безпосередньо управляти поведінкою людини (в рамках за кону) (суддя 

засуджує особу за грубе порушення громадського порядку до адміністра-

тивного арешту). 

- управління поведінкою окремої людини може здійснюватися опосеред-

ковано, через різні колективи (підвищення заробітної плати всім працівникам 

державних установ) втручання держави в справи суспільства в цілому (нове 

пенсійне забезпечення). 

Основними напрямками соціальної політики в Україні з часу проголо-

шення незалежності визначено: доходи, рівень життя громадян; зайнятість 

громадян і стан ринку праці; організацію й оплату праці; охорону праці; 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; житлове забезпечення 

громадян та ін. 

Окремо було визначено основні складові системи соціального захисту 

громадян, це зокрема: 1) соціальне страхування, пов’язане з трудовою 

діяльністю,окремі грошові виплати та пенсії; 2)  допомога сім’ям з дітьми; 

3) адресна соціальна допомога окремим малозабезпеченим верствам населення; 

4) надання житлових субсидій; 5) компенсації та пільги тим, хто постраждав від 

техногенно-екологічних і природних катастроф. Перераховані напрямки та 

складові в основному були і залишилися незмінними [1, с. 14]. 
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Таким чином, нова парадигма суспільного розвитку ставить завдання, які 

вимагають забезпечити соціальну справедливість і належні умови до керування 

процесами взаємодії органів публічного управління, що передбачає 

неформалізоване ставлення та мобілізацію адміністративних, організаційних, 

фінансових, кадрових ресурсних можливостей.  

Для органів публічного управління характерні різноманітні типи 

відносин, які забезпечують соціальну справедливість: конфлікти, впливи, 

трансформації і реформи, конкуренція, взаємодії, діалог, партнерство.  

Забезпечення соціальної справедливості в суспільства реалізується в 

таких напрямах: забезпечення функцій контролю установчої влади над 

правомірністю дій органів державної влади; стимулювання громадської 

активності; створення сприятливої соціально-психологічної атмосфери як у 

суспільстві в цілому, так і в його окремих структурах; репрезентація інтересів 

усіх громадян як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні; контроль за 

розподілом привілеїв у суспільстві; знаходження дієвого консенсусу між 

органами публічного управління та широкими колами громадськості. 
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Відомі педагоги наголошували, що виховання – складна, але доступна 

кожній дорослій людині напружена праця, яка потребує постійної уваги, 

щирості, справедливості. Це ґрунтовна, систематична, відповідальна робота. 

Батьки мають чітко визначити конкретну мету виховання, деталізувати й 

продумати колектив її досягнення.  

Проблеми сімейного виховання та усвідомленого батьківства вдало 

розв'язував А.С. Макаренко. Він першим в Україні не лише ввів термін 

«педагогічна технологія», а й увів поняття технології організації виховного 

колективу. Він наголошував на важливості для свідомого та відповідального 

виховання таких процесів, як прогнозування, моделювання, планування, 

проектування, організація взаємин. Фундаментом його системи виховання  

колективна народна основа, рід. А сім'я, зокрема багатодітна, стала основою 

організаційної технології виховної діяльності  колективу. А.С. Макаренко 

вважав, що виховання дітей – найголовніша сфера нашого життя. Наші діти – 

це майбутні громадяни нашої країни й громадяни світу [5, с.76-77]. 

Науково-теоретична спадщина А.С. Макаренка – це не тільки діяльність 

видатного педагога у минулому, яке обмежене часовими рамками 20-30 років 

XX століття. Вона є науковою педагогікою для нинішніх і майбутніх поколінь 

педагогів. Творча спадщина А.С. Макаренка постійно вивчається у вищих педа-

гогічних закладах освіти, на курсах перепідготовки педагогічних кадрів, тощо. 

Відомо, що його педагогічну систему цінують сьогодні в усьому світі. 

Особливий інтерес до спадщини Антона Семеновича проявляють зараз педагоги 
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Німеччини, Японії, Сполучених Штатів та багатьох інших країн. Хоча, звичайно, 

Макаренко був перш за все людиною свого часу і запропонував виховання 

соціально небезпечних дітей у рамках того, радянського, суспільства, проте багато 

нового вніс у світову педагогічну спадщину наш співвітчизник, а його ідеї 

актуальні у вихованні нинішнього покоління дітей. А. С. Макаренко високо 

оцінював роль вчителя в суспільстві, називаючи його «інженером дитячих душ». 

Він вказує шляхи формування педагогічної майстерності, а саме: 

- розвиток вміння вчителя «читати за обличчям» вихованців, за їхніми жестами, 

внутрішнім станом, намірами тощо; 

- формування вміння керувати своєю мімікою, поведінкою, жестами; 

- формування мовної техніки, постановка голосу; 

- розвиток емоційно-вольових якостей і комунікативних умінь; 

- акторська підготовка, вміння грати в дитячому колективі, розігрувати 

педагогічний гнів, йти на педагогічно доцільний ризик; 

- підготовка до подолання опору вихованців виховним впливам; 

- психологічна підготовка, формування дослідницьких вмінь майбутнього 

вчителя [1, с.5-8]. 

Про ці напрямки педагогічної творчості вчителя вчений писав у «Педагогіч-

ній поемі» та у численних своїх статтях, зокрема, у «Деяких висновках з мого 

педагогічного досвіду» і у «Проблемах шкільного радянського виховання». 

Вчений вважав що педагогічною майстерністю може володіти кожен 

вчитель вихователь. У цьому зв'язку Макаренко використовує вперше поняття 

«педагогічної техніки». Макаренко писав: «Я став майстром своєї справи лише 

тоді, коли зміг з 20-ма відтінками сказати: іди сюди». Загалом вчений вважав 

що вихователь має оволодіти для цього і певними акторськими здібностями. 

Природно, що майстерність вчителя-вихователя, за Макаренком, успішно 

формується у педагогічному колективі. Він обстоював оптимальну кількість 

учнів і вчителів у середній школі (не більше 600 чоловік). Саме за таких умов 

учні і вчителі будуть знати один одного в обличчя, що теж сприятиме зміцнен-

ню учнівського та вчительських колективів. Серед вчительського загалу, на 
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його переконання, має бути приблизно рівна кількість працівників чоловічої і 

жіночої статі. Мають бути досвідчені педагоги і молоді вчителі. Багато у чому 

вчительський колектив виграє якщо в ньому є людина з почуттям гумору, але 

разом з тим має бути і така, яка володіє чіткою логікою розмірковування про 

життєві гаразди (чи негаразди). У такий спосіб, вчителі-вихователі будуть мати 

здатність до самозбагачення, до формування педагогічної творчості [3, С. 21]. 

В усі часи і серед різних народів родинне виховання було і є незмінною 

цінністю, головною духовною основою життя нації, могутнім соціальним 

феноменом, який найтісніше об’єднує людей, неперевершеним чинником 

самовиявлення людини в усіх її іпостасях: немовля, дитина, підліток, юнак 

(дівчина), чоловік (жінка), син (дочка), дідусь, бабуся, онук. 

Соціальна роль сім'ї обумовлена потребою суспільства у фізичному і 

духовному відтворенні населення. Будучи одним із найважливіших елементів 

суспільства, значною мірою залежачи від процесів і тенденцій у ньому, сім'я є 

відносно автономним соціальним інститутом, що зумовлює її соціальну 

стійкість, захищеність, навіть недоступність для соціальних експериментувань. 

Як і кожне соціальне явище, вона також розвивається. 

Завдяки проживанню в сім'ї, цілеспрямованим її зусиллям людина пізнає, 

осягає свою людську сутність, обов'язки перед іншими людьми, передусім 

перед батьками і дітьми, утверджує в собі все людське. Для цього вона повинна 

виростати в сім'ї, в якій витає дух любові, всі чуйно, турботливо ставляться 

одне до одного. Відчуваючи любов до себе, спостерігаючи, у чому це 

виявляється, дитина вчиться любити інших людей. А любов до дитини виростає 

із взаємної любові батьків, від уроків любові, отриманих ними у своєму 

дитинстві, від щирості їхніх стосунків зі своїми батьками [4, с.34-38]. 

Дитина повністю ототожнює себе зі своєю сім'єю, передусім із батьками; її 

емоційний світ майже цілком залежить від атмосфери в сім'ї. Тут вона пізнає й 

опановує моделі моральної поведінки, взаємодії з іншими людьми, природою 

тощо. У працях Антон Макаренко розглянув широкий спектр проблем, пов’язаних 

з вихованням підростаючого покоління, серед них і проблему виховання дітей у 
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родині, оскільки, «виховуючи дітей, нинішні батьки виховують майбутню історію 

нашої країни, а отже, й історію світу». Погляди вченого на сімейне виховання 

протягом його педагогічної діяльності зазнали еволюції, обумовленої соціально-

економічними змінами в суспільстві. Але й сьогодні, в умовах нової незалежної 

України, вони не втрачають своєї значущості [2, с.21-28]. 

Отже, А. С. Макаренко зробив великий внесок у розвиток педагогіки. 

Розроблені та випробувані ним на практиці у багаторічній педагогічній діяльності 

педагогічні основи формування особистості людини нового суспільства, визначен-

ня ролі колективу та праці в цьому складному та тривалому процесі, лягли наріж-

ними каменем до фундаменту нашої педагогіки. Він визначив і охарактеризував 

роль сім’ї у формуванні цілісної особистості. А. С. Макаренко зробив більше ніж 

будь-хто з радянських педагогів для того, щоб з хлопчиків і дівчаток сформувати 

ідейних і високоморальних людей, гідних громадян своєї країни. Макаренко неза-

бутий у сьогоднішній дні. Його досвід та спадщину вчителі шкіл використовують 

і сьогодні. Його ідеями пронизаний виховний колектив. Але поза сумнівів перед 

українським макаренкознавством стоять досить складні завдання, пов'язані із 

подальшим просуванням в опановуванні спадщини педагогіки. Вчителі і сьогодні 

повинні досліджувати Макаренка, систематизувати досвід великого педагога. 

А. С. Макаренко створив найефективнішу педагогічну систему ХХ століття. В йо-

го творах глибоко і всебічно показана теорія і практика виховання нової людини, 

охарактеризована цілісна система науково-педагогічного знання, системотворчим 

елементом якої є принципи доцільності і єдності розвитку особистості і колективу. 

Серед педагогічних відкриттів А.С. Макаренка є дуже значущі, які на 

сьогодні ще недостатньо оцінені. Серед них ідея виховного колективу як 

основи цілісної системи формування особистості. Можна стверджувати, що 

ним відкриті закони колективної життєдіяльності, що мають світове значення. 

Йому вдалося сформулювати цілісну концепцію виховного  колективу, в якому 

встановлюється рівноправ'я вихователів та вихованців. 
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Гузєва В.В. 

заступник директора  

з навчально-виробничої роботи,  

викладач вищої категорії, методист 

Коледж Національного  

Фармацевтичного Університету 

м. Харків, Україна 

 В процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичної 

галузі важлива роль належить практичному навчанню студентів. Iнтеграція 

фармацевтичної освіти у європейський простір вимагає постійного підвищення 

теоретичних та практичних рівнів підготовки фармацевтів. 

Сучасна модель фахівця передбачає відповідність професійних навичок і 

вмінь до освітньо-кваліфікаційної характеристики. 
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Одним із головних завдань практичного навчання у фармацевтичному 

коледжі є формування професійних умінь і навичок самостійної роботи 

студентів у виробничих умовах, практичних навичок приготування, контролю 

якості та оформлення до відпуску екстемпоральних лікiв, відпуску без 

рецептурних лікарських засобів заводського виробництва, а також підвищення 

ефективності використання інформаційних технологій в організації роботи 

аптечних закладів. 

У фармацевтичному коледжі протягом навчання студентів проводяться 

практичні або лабораторнi заняття з фармацевтичних дисциплін. Умови їх 

проведення максимально наближені до умов роботи в аптеці. Лабораторії, де 

проводяться заняття обладнані відповідним чином, згідно ―Норм оснащення 

навчальних кабінетів і лабораторій‖. Практичні навички та вміння, отримані на 

лабораторних заняттях, студенти закріплюють під час навчальної та виробничої 

практики. Навчальна практика – пропедевтична та фармакогностична, 

виробнича практика – технологічна та переддипломна. Навчальна практика має 

своєю метою поглибити і закріпити теоретичні знання студентів, виробити 

навички практичної і дослідницької роботи, ознайомити із сучасним 

обладнанням. Її проводять на молодших курсах, як правило, у лабораторіях, в 

аптеках та аптечних закладах, [1]. Базою практики є установа, підприємство, 

організація різної форми власності, яка забезпечує виконання програми практи-

ки для відповідного освітньо кваліфікаційного рівня, [2]. Виробнича практика 

сприяє зростанню міцності теоретичних знань, вдосконаленню практичних 

вмінь, закріпленню навичок, розвитку професійної самостійності, оволодінню 

прогресивними технологіями, досвідом роботи новаторів фармації, [3, c.7]. 

Таким чином, практичне навчання студентів сприяє підготовці високо 

кваліфікованих фахівців для роботи в аптеках та аптечних закладах України та 

ближнього зарубіжжя. 

Література: 

1.Педагогіка вищої школи. Навчальна і виробнича практика студентів. 

https://pidruchniki.com/70159/pedagogika/navchalna_virobnicha_praktika_studentiv 

https://pidruchniki.com/70159/pedagogika/navchalna_virobnicha_praktika_studentiv
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2. Навчально-виробнича практика НФаУ. Практика – крок до праце-

влаштування. 

http://nuph.edu.ua/ukrayins-ka-navchal-no-vy-robny-cha-prak/ 

3. Професійно-практична підготовка фахівців фармації та її інноваційний 

розвиток у форматі «Національний фармацевтичний університет – працедавці» 

/ Матеріали конференції за підсумками практики студентів НФаУ. Виробнича 

практика як основа професійного успіху. Доц. Огарь С.В., Барковська О.Я. 

____________________________________________________________________ 

УДК 376                                                                                         Педагогічні науки 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

Ковбич-Онищук Г.К., 

студент факультету спеціальної та інклюзивної освіти 

Національний педагогічний університет 

 імені М.П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 

Україна – європейська демократична держава, сутнісним завданням якої є 

створення належних умов для самореалізації своїх громадян. Люди з особливими 

потребами, в силу обмежених можливостей для належної соціалізації, потребують 

всебічної уваги з боку соціальних інститутів суспільства [2]. На сьогодні в нашій 

країні спостерігається парадоксальна, але загалом типова для трансформаційного 

періоду ситуація, що характеризується наявністю законодавства, яке декларує 

права дітей з особливими потребами на розвиток, здобуття освіти та соціальну 

інтеграцію і водночас повною мірою не вказує на практичні механізми їхньої 

реалізації [6]. За словами М.О.Супруна широке запровадження інклюзивного 

навчання є справою тривалого часу. Насамперед, має бути вирішена проблема 

кадрового забезпечення даного соціального проекту, й створення належних 

організаційно-масових умов у самих загальноосвітніх закладах. Такий стан справ 

пов’язаний передусім з тим, що інклюзивна освіта і за кордоном, і особливо в 

Україні, має нетривалу історію розвитку. Зокрема, в нашій країні початок 

http://nuph.edu.ua/ukrayins-ka-navchal-no-vy-robny-cha-prak/
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інтеграції особливих дітей до масової шкільної системи почався порівняно 

недавно – у 90-х рр. минулого століття, а в 2001 р. Міністерство освіти і науки 

України, Інститут спеціальної педагогіки АПН України та Всеукраїнський фонд 

«Крок за кроком» започаткували науково-педагогічний експеримент «Соціальна 

адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного 

розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх закладах», основною 

метою якого були розробка і реалізація механізму включення дітей зазначеної 

категорії до загальноосвітніх навчальних закладів та ранньої їх інтеграції в 

соціальне середовище з урахуванням типологічних та індивідуальних 

особливостей. Остаточно інклюзивна освіта почала підтримуватися законодавчою 

базою України з 2010 р., коли до Закону України «Про загальну середню освіту» 

були внесені зміни, згідно з якими загальноосвітні навчальні заклади могли 

повноправно створювати спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з 

особливими потребами. У жовтні 2010 р. МОНмолодьспорту України затвердило 

«Концепцію розвитку інклюзивної освіти», а в серпні 2011 р. Кабінет міністрів 

України затвердив «Порядок організації інклюзивного навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах».  

Спеціальна освіта має принести в звичайну масову школу свої методи, 

прийоми, способи роботи з такими дітьми, загальна освіта в свою чергу, 

повинна включити цих дітей, прийняти, забезпечити всі необхідні умови для 

того, щоб діти могли отримувати освіту, бути успішними в результатах. 

Діти з особливими потребами – це діти, які потребують особливих умов 

навчання і виховання, при цьому вони можуть і не мати інвалідності. 

Створюючи комфортні умови для «особливих» дітей, не можна забувати про 

створення таких же комфортних умов і для «звичайних» дітей. Необхідно 

психологічно підготувати кожну дитину до того, що вони будуть вчитися в 

одному класі з "особливими" дітьми, до того, що вони повинні будуть 

допомагати таким дітям, і бути терпимішими по відношенню до них. 

Суспільство необхідно готувати до соціальної інклюзії. Потрібно створити 

систему пропаганди ціннісного ставлення до громадян України, створити 
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безбар’єрну систему, освітні стандарти, які були б побудовані по кожному 

конкретному рівню розвитку дитини. З раннього віку необхідно проводити 

діагностування дітей, для того щоб вибрати правильний освітній маршрут. 

На сьогоднішній день інклюзивне навчання поширюється у всіх регіонах 

України. Звісно, за декілька десятків років неможливо було накопичити 

значний досвід теорії і практики інклюзивної освіти на українських теренах, а 

тому роботи з осмислення проблем впровадження цього різновиду освіти у 

працях науковців особливо актуальні. 

Література: 

1. Супрун М. О. До громадського обговорення реформування спеціальної 

освіти / М. О. Супрун // Дефектолог. – 2016 . – №1(109). – С. 4. 

2. Супрун, М. О. Із історії виникнення та розвитку корекційного навчання 

розумово відсталих дітей / М. О. Супрун // Спеціальна освіта : стан та 

перспективи : матеріали Всеукр. (заочної) наук.-практ. конф. присвяч. 5-річчю 
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ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ  

ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

 

Куприненко Р. 

студентка бакалаврату філологічного факультету 

 Комунального закладу вищої освіти  

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

м. Вінниця 

У статті розкрито суть понять «цінності», «гуманістичні цінності», 

особливості їх формування  у підлітковому віці засобами літератури. Також 

визначено педагогічні умови формування у підлітків гуманістичних 

цінностей.  

Ключові слова: гуманістичні цінності, учні підліткового віку, освітній 

процес. 

Постановка проблеми. На етапі активної трансформації української 

системи освіти з’явилася можливість більше уваги звернути на формування у 

підростаючого покоління гуманістичних цінностей. Від того, які цінності 

будуть засвоєні особистістю у підлітковому та юнацькому віці залежить 

майбутнє суспільства, його здатність протидіяти бездуховності і аморальності.  

Шкільні предмети гуманітарного циклу, насамперед, українська література, є 

важливим засобом формування в учнів гуманістичних цінностей. 

Мета роботи – розкрити суть поняття «гуманістичні цінності» та 

педагогічні умови їх формування в учнів підліткового віку у процесі вивчення 

української літератури 

Виклад основного матеріалу.  

Проблему формування у підростаючого покоління гуманістичних 

цінностей досліджували філософи, педагоги і психологи (І. Бех, М. Боришивсь-

кий, О. Вишневський, І Зязюн, А. Капська, В. Киричок, О. Матвієнко, 

О. Столяренко, О. Сухомлинська).та ін. 

Дефініція «гуманістичні цінності» є похідною від поняття «гуманізм». 
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Гуманізм (лат. humanus – людський, людяний) – система ідей і поглядів 

на людину як найвищу цінність.  

Поняття гуманізму з’явилося в епоху Відродження. Гуманісти визнали 

людину найвищою цінністю.  

Гуманізм означає любов до людини, повагу до її гідності, милосердя, 

співчуття. Ідеї гуманізму поширювалися насамперед через освіту. На початку 

ХV ст. у Європі з’явилися школи, у яких навчали дітей педагоги-гуманісти. 

Серед них Вітторіно да Фельтре, Гуаріно да Верона. Пізніше педагогічну 

діяльність провадили такі відомі гуманісти як Ян Амос Коменський, 

Й.Г. Песталоцці, Марія Монтессорі, В.О. Сухомлинський. Вони ставилися до 

дітей як до особистостей, розвивали і підтримували у них активність, самостій-

ність, допомагали справлятися з труднощами дорослішання, орієнтувалися у 

навчанні на їхні інтереси і потреби. Школи, у яких вони працювали, ставали 

осередками гуманності, ретрансляторами її на усе суспільство.  

Цінність - це те, що має певну матеріальну або духовну вартість, 

важливість, значущість чого-небудь. У широкому розумінні цінностями 

виступають привабливі для індивідума смисли. У вузькому значенні прийнято 

говорити про цінності як про духовні ідеї, які виявляються у поняттях, що мають 

високу ступінь узагальнення.  

Цінності особистості проявляються у вибірковому ставленні людини до 

різних сторін дійсності та явищ. Розрізняють цінності реальні і потенційні, 

безпосередні й опосередковані, абсолютні й відносні, соціально-політичні, 

моральні, естетичні, наукові, релігійні, матеріальні та духовні. Також цінності 

класифікують на загальнолюдські, національні, групові та особисті.  

Психолог І. Бех зауважив: « Особливе місце в ієрархії цінностей людини 

займають гуманістичні цінності, що характеризують індивідуальну культуру 

особистості та рівень її вихованості: добро, любов, патріотизм, справедливість, 

милосердя, відповідальність, совість тощо. І хоча у кожної людини існує своя 

система цінностей, саме за допомогою гуманістичних цінностей забезпечується 

оволодіння нормами і правилами взаємодії з оточуючими людьми»[1, с.25]. 
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 Вчені погоджуються, що іноді буває важко диференціювати 

гуманістичні, загальнолюдські та моральні цінності. Більшість сходиться на 

думці, що моральні  цінності можуть виступати як гуманістичні, якщо вони 

проявляються у любові до ближнього, альтруїзмі, захисті іншого. 

Оскільки становлення особистості відбувається у діяльності, спілкуванні і 

самосвідомості, то у всіх видах соціалізації особистості вплив суспільства на неї  

здійснюється через суспільні норми, об’єктивні значущості – цінності. Тому 

цінності особистості є об’єктом виховання як цілеспрямованого, керованого 

процесу соціалізації зростаючої людини. 

Формування в учнів уявлень і понять про гуманістичні цінності  - 

важливе завдання освітнього процесу. Завдяки особливостям розвитку, саме 

підлітковий вік є періодом, найсприятливішим для формування гуманістичних 

цінностей, адже для дітей цієї вікової категорії характерним є прагнення до 

спілкування з іншими,      утвердження себе у соціумі. Відомо, що підлітковість 

– суперечливий етап життя: з одного боку підлітки прагнуть до спілкування, 

вони хочуть бути такими як усі, а з іншого, намагаються бути оригінальними, 

несхожими на других, вибудувати і захистити своє «Я». Така роздвоєність 

призводить до конфліктів, агресивності, непокори, прагнення продемонстру-

вати власну думку, вивищитися над іншими шляхом їх приниження, образ. 

Поряд з невизнанням, ігноруванням колишніх авторитетів (батьків, учителів), 

підлітки  захоплюються різними  сумнівними «кумирами», які для них стають 

життєвим ідеалом, прикладом для наслідування. Як наслідок – психологічні 

травми, переживання, девіантна поведінка. Щоб допомогти молодій людині 

справитися з віковою кризою, зусилля педагогів мають спрямовуватися на 

гуманізацію середовища, у якому вона зростає та навчається, на утвердження у 

її свідомості гуманістичних цінностей: любов і повагу до інших, до природи, 

до всього живого; навчити емпатії, культурі людських взаємин. Особливо 

важливо навчити вихованців цінувати людське життя, свою і чужу гідність, 

свободолюбність, життєрадісність, активність, моральність. 

Формування гуманістичних цінностей, на нашу думку, відбувається, 
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насамперед, у таких сферах особистості: пізнавальній, емоційній та 

діяльнісній. У пізнавальній сфері  – це набуття  учнем знань про гуманістичні 

цінності, та їх розуміння. У емоційній сфері виробляється позитивне ставлення 

до гуманістичних цінностей.  Діяльнісна сфера об’єднує потенціал перших 

двох сфер і проявляється у гуманних діях та вчинках.  

Гуманістичні цінності формуються у процесі вивчення майже усіх 

освітніх дисциплін, але у першу чергу, літератури. Читання літературного 

твору стимулює думку, пробуджує емоції і почуття. Учень поринає у світ 

інших людей, він проектує поведінку літературних героїв на себе, і цим 

самим отримує зразки поведінки, тобто життєвий досвід того, як слід і як 

не слід чинити. Якщо герої літературних творів демонструють зразки 

гуманізму, то учень має гарний приклад для себе.  

Література вчить співпереживати, розуміти психологію людини. 

Персонажі багатьох літературних творів проходять через складні 

випробування і залишаються людьми. Читач надихається їхнім героїзмом,  

величчю духу і це, ймовірно, допомагатиме йому у важкі миттєвості його 

власного життя, коли він зустрінеться з труднощами.  

Для багатьох школярів прикладом мужності сили духу, ставлення до 

життя стали біографія та поезії Лесі Українки « На шлях я вийшла 

ранньою весною», « Contra spem spero!». Вражає учнів також життєвий 

шлях і творчість Т. Г. Шевченка, Василя Симоненка, Івана Франка.  

Важлива й така обставина  – через літературний твір учитель має 

можливість впливати на учня опосередковано, не нав’язливо допомогти 

сформуватися його поглядам та переконанням. Методисти Т. Ф. Бугайко та Ф. 

Ф. Бугайко наголошують, що вчитель у своїх руках має неймовірної сили 

важіль, що легко може доторкнутися до душі дитини: «…виховання учнів 

здійснюється при викладанні літератури особливими засобами – через 

проникнення в психологію дійових осіб літературних творів, через з’ясування 

учнями складних людських взаємовідносин на матеріалі художньої літератури. 

Учитель-словесник має у своєму розпорядженні такий могутній фактор 
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виховного впливу, як утілений у хвилюючому художньому образі морально-

естетичний ідеал» [2,с.54]. 

Шкільний курс літератури скомпонований так, що більшість творів 

мають гуманістичну спрямованість.  Це твори Т. Шевченка, Г. Сковороди, І. 

Франка, М. Коцюбинського, Лесі Українки, Олександра Олеся, В. Винниченка, 

В. Сосюри, А.  Малишка, Л. Костенко, Григора Тютюнника та ін.. 

  У центрі творів цих авторів - людина, її життя, творчі здібності, вольове 

начало, активність, високі поривання, прагнення до свободи, гідності та щастя.  

Аналіз теоретичних засад та практичного  педагогічного досвіду багатьох 

учителів-словесників дає підстави визначити  педагогічні умови формування у 

школярів гуманістичних цінностей. Серед них: 

1.  Особистісно-орієнтований підхід до учнів у процесі навчання.  

2.  Цілеспрямована діяльність  учителя на набуття учнями знань про 

гуманістичні цінності  у процесі викладання літератури. 

3.   Спонукання учнів до гуманної поведінки на прикладах літературних 

персонажів.  

4.  Проведення уроків, під час яких учні аналізуватимуть психологію, 

вчинки літературних персонажів, висловлюватимуть власні погляди і 

переконання. 

Література: 

1. Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І. Бех// Педагогіка і 

психологія – 1997 - №1.- С. 25-29. 

2.  Бугайко Т.Ф. Українська література в середній школі ( курс лекцій) / 

Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко.- К.: Радянська школа, 1992.- 388с. 
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УДК 374.1 Педагогічні науки 

 

КОРОТКО ПРО ПЕДАГОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО  

 

Москаленко О.М. 

асистент кафедри  

математичного аналізу та інформатики 

Полтавський національний педагогічний  

університет імені В.Г. Короленка 

м. Полтава, Україна 

Педагогічне краєзнавство переживає сьогодні період становлення своїх 

основоположних засад, диференціації на тлі загальних основ традиційного 

краєзнавства. Його можна розглядати у двох аспектах. У теоретичному – це 

розділ педагогіки та краєзнавства, який вивчає особливості просвітництва та 

освіти краю, педагогічні процеси у місцевих навчальних закладах, педагогічна 

творчість та досвід учителів краю. Будь-яка наука виконує не лише теоретичну, 

а й практичну функцію. Тому в практичному аспекті ми визначаємо педагогічне 

краєзнавство як сукупність заходів у навчальному процесі освітніх закладів, 

спрямованих на залучення учнів чи студентів до педагогічної спадщини краю, її 

ґрунтовне дослідження, примноження та поширення. 

Структурними компонентами педагогічного краєзнавства визначено: 

історико-педагогічне краєзнавство, дидактичне краєзнавство, вивчення та 

використання місцевих факторів впливу на формування особистості учня, 

народно-педагогічний напрям краєзнавства, вивчення педагогічного досвіду 

учителів місцевих шкіл, адміністративно-керівний напрям.  

У педагогічному краєзнавстві виокремлюємо функції: соціально-культур-

ну, теоретико-методологічну, суто дидактичну, дослідницьку (праксеологічну), 

прогностичну (антиципаційну). 

Визначено загальнонаукові принципи педагогічного краєзнавства: принцип 

науковості (полягає у чіткому визначення і обґрунтуванні об’єкту дослідження), 

принципи системності та послідовності (передбачає у собі довготривале детальне 

дослідження педагогічного процесу в регіоні), принцип доступності (полягає у 
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тому, що краєзнавчо-педагогічний матеріал накопичується і створює умови для 

поглиблення уявлень про педагогічні явища), принцип комплексності (визначаєть-

ся в тому, що вивчаючи педагогіку регіону, необхідно розглядати її всі аспекти у 

взаємозв’язку і взаємозумовленості (історію, школознавство, етнопедагогіку, 

народну педагогіку, дидактику)), принцип урахування індивідуальних особливос-

тей, попереднього досвіду студентів, принцип народності (педагогічне краєзнався-

во повинно живитися з народних джерел, зберігати і примножувати традиції з 

життя кожного народу та служити йому), принцип регіональності (полягає в 

урахуванні конкретних особливостей певної місцевості), принцип дослідництва та 

творчості (передбачає пошук матеріалів, його аналіз, систематизацію, переосмис-

лення та застосування). 

З’ясовано, що педагогічне краєзнавство підпорядковується таким законо-

мірностям: обумовленість педагогічного краєзнавства суспільними потребами; 

залежність змісту педагогічного краєзнавства від умов регіону, в яких воно 

досліджується і використовується в навчанні; взаємозалежність завдань, змісту 

та складових компонентів педагогічного краєзнавства. 

Також, виокремлено періодизацію педагогічного краєзнавства та 

етапізацію становлення та розвитку педагогічного краєзнавства Полтавщини в 

період з кінця ХІХ століття і до сьогодні. В основу етапізації покладено 

соціально-політичні чинники, що актуалізували інтерес суспільства до проблем 

навчання і виховання, і, відповідно, зумовлювали характеристики чільного 

суб’єкта краєзнавчого процесу. Виокремлено етапи: 1. Дореволюційний (70 

роки ХІХ століття – 1917 р.). 2. Ранній радянський (1917–1956 рр.). 3. Пізній 

радянський (1957–1991 рр.). 4. Пострадянський етап (1991–2000 рр.). 

Література: 

1. Москаленко О. М. Педагогічне краєзнавство на Полтавщині: теоретичні 

основи поняття / О. М. Москаленко // Витоки педагогічної майстерності : зб.  наук. 

праць / Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – 

С. 79-83.  
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УДК: 581              Природничі науки 

 

ФЛОРА МІКРОРАЙОНУ «ПАСІЧНА» М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 

 

Андрухів М.М.,  

Футрак В.О.,  

Шніпова С.В. 

студенти факультету природничих наук 

ДВНЗ «Прикарпатський національний  

університет імені Василя Стефаника» 

м. Івано-Франківськ, Україна 

Мікрорайон «Пасічна» один з найбільших мікрорайонів міста Івано-

Франківська, розташований у західній його частині на лівому березі річки 

Бистриці Солотвинської. 

Метою нашої роботи було вивчення сучасного стану флори 

мікрорайону «Пасічна» та проведення її структурного аналізу. 

У результаті вивчення флори нами виявлено 89 видів судинних рослин, 

які відносяться до 80 родів, 29 родин, 4 класів та 3 відділів. 

Найчисельнішою за кількістю представників є родина Astereceae, яка 

налічує 24 види, що становить 26,97 % від загальної кількості видів. До спектру 

провідних родин входять також родини Rosaceae, яка представлена 9 видами 

(10,12 %), Fabaceae – 7 видів (7,87 %), Poaceae – 6 видів (6,74 %), Lamiaceae – 5 

видів (5,62 %), Brassicaceae та Salicaceae – по 4 види (4,49 %). Решта родин у 

видовому відношенні є менш чисельними. 

Основними екологічними факторами, які впливають на формування 

флори є світловий режим, зволоженість та родючість ґрунту. 

Проаналізувавши видовий склад рослин стосовно вимог до вологості 

грунту, можна зазначити, що за кількістю видів у флорі мікрорайону 

переважають мезофіти – 61 вид (68,54 % від загальної кількості видів). Це такі 

рослини, як: Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Lamium album L., Stenactis 

annua (L.) Ness., Artemisia vulgaris L., Tussilago farfara L. та ін. Друге місце 

займають ксеромезофіти – 17 видів (19,10 %): Polygonum aviculare L., Thlaspi 
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arvense L., Medicago lupulina L., Cichorium intybus L. та ін. Меншою кількістю 

видів представлені наступні гігроморфи: гігрофіти – 5 видів (5,62 %) (Lycopus 

europaeus L., Eupatorium cannabinum L., Bidens tripartita L. та ін.); 

мезоксерофіти – 4 види (4,49 %) (Berteroa incana (L.) DC, Daucus carota L., 

Convolvulus arvensis L., Echium vulgare L.); мезогігрофіти – 2 види (2,24 %) 

(Salix alba L., Mentha longifolia L.). 

Стосовно родючості ґрунту досліджувана флора поділяється на дві 

екологічні групи: мезотрофи (68 видів, або 76,4 %) – Plantago major L., 

Artemisia vulgaris L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Tussilago farfara L. й ін. та 

еутрофи (21 вид, або 23,6 %) – Thlaspi arvense L., Rosa canina L., Chelidonium 

major L., Urtica urens L. та ін. 

За освітленням на цій території домінують геліофіти – 43 види (48,31 %), 

наприклад, Potentilla anserina L., Erigeron сanadensis L., Cichorium intybus L., 

Taraxacum officinale Webb ex Wigg. та ін. Сціогеліофіти налічують 36 видів 

(40,45 %): Plantago major L., Glechoma hederacea L., Artemisia vulgaris L., 

Arctium lappa L. та ін. Менш численними є геліосціофіти – 10 видів (11,24 %). 

Це такі види, як: Urtica dioica L., Geum urbanum L., Gallium aparine L. та ін. 

Біоморфологічний аналіз флори вказує на переважання трав’яних 

полікарпиків – 40 видів (44,94 %) – Lamium album L., Tussilago farfara L., 

Artemisia absinthium L., Plantago lancelata L., Urtica dioica L. та ін. Друге місце 

у спектрі життєвих форм займають однорічники – 22 види (24,72 %): Thlaspi 

arvense L., Polygonum aviculare L., Chenopodium album L., Galinsoga ciliata 

(Rafin) Blake та ін. Багаторічні або дворічні рослини – 8 видів (8,99 %): Daucus 

carota L., Medicago lupulina L., Arctium lappa L. та ін. Дерева представлені 17 

видами (19,10 %), зокрема: Betula pendula Roth, Tilia cordata Mill., Populus 

tremula L., Fraxinus excelsior L., Acer negundo L. та ін. Кущів налічується 2 види 

(2,24 %) – Rosa canina L. та Prunus spinosa L. 

Література: 

1. Екофлора України. Т. 1-6 / Під ред. Я.П. Дідуха. – К.: Фітосоціоцентр, 

2000-2010. 
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2. Заячук В.Я. Дендрологія. Покритонасінні: Навчальний посібник / В.Я. 

Заячук. – Л.: ТзОВ «Фірма Камула», 2004. – 408 с. 

3. Определитель высших растений Украины / [Д.Н. Доброчаева, М.И. 

Котов, Ю.Н. Прокудин и др.]. – К.: Фитосоциоцентр, 1999. – 548 с. 

4. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений / И.Г. 

Серебряков. – М.: Высшая школа, 1962. – 378 с. 
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УДК 582 Природничі науки 

 

ПРЕДСТАВЛЕНІСТЬ ВИДУ THUJA PLICATA DONN EX D.DON У 

БОТАНІЧНИХ САДАХ І ДЕНДРОЛОГІЧНИХ ПАРКАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Іващенко І.Є. 

доцент кафедри лісового господарства 

Уманський національний університет садівництва 

м. Умань, Україна 

У Правобережному Лісостепу України вид Thuja plicаta культивується в 

дендрологічних садах і парках Вінницької, Київської та Черкаської областей 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Місця заповідання Th. plicata в Правобережному Лісостепу України 

Область Ботанічний сад 
Дендрологічний 

парк 

Парк-пам’ятка садово-

паркового мистецтва 

Вінницька — — 

Ботанічний сад 

«Поділля», 

Дендрарій лісової 

дослідної станції 

Київська 

ім. О. В. Фоміна, 

НБС 

ім. М. М. Гришка 

НАН України, 

НУБіП України 

Олександрія, 

Сирецький 
Молодіжний 

Черкаська — 
Національний 

«Софіївка» 
— 

Для визначення кількісних показників виду Th. plicаta та його 

внутрішньовидового різноманіття було проведено експедиційні дослідження в 
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ботанічних парках та дендрологічних садах Правобережного Лісостепу України 

(табл. 2). При огляді насаджень за участю рослин Th. plicаta було проведено 

їхні таксаційні заміри, оцінено санітарний та декоративний стани та з’ясовано 

походження вихідного матеріалу. 

Таблиця 2 

Характеристика дерев виду Th. plicata, що зростають в парках та 

ботанічних садах Правобережного Лісостепу України (станом на 2019 р.) 

Культивар 

Кількі-сть 

рослин на 

ділянці, 

шт. 

Середні значення 

Рік 

інтро-

дукції 

Звідки отримані 

зразки висота, 

м 

діаметр 

стовбура 

(см), на 

висоті 

діа- 

метр 

крони, м 

0,05м 1,3 м 

Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Th. plicаta 7 15,3 36 29 3,7 1961 Львів 

Th. p. 

'Zebrina' 

4 16,5 39 31 4,1 1959 БС НЛТУ 

1 1,8 – – – 2000 
Місцева 

репродукція 

6 1,6 – – – 2002 
Місцева 

репродукція 

Ботанічний сад НУБіП України 

Th. plicаta 9 15,0 30 23 4,1 1984 
ДП 

«Тростянець» 

Th. p. 

'Aureo- 

variegata' 

1 3,5 – – – 1991 БС НЛТУ 

Th. p. 

'Zebrina' 
1 3,1 – – – 1991 

БС 

ім. О. В. Фо-міна 

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України 

Th. plicаta 

8 13,7 52 34 4,5 1947 НДР 

2 13,4 53 34 4,9 1952 
ДП 

«Тростянець» 

Th. p. 

'Aureo- 

variegata' 

2 14,3 58 37 5,3 1971 
БС 

ім. О. В. Фо-міна 

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України 

Th. plicаta 

2 13 28 23 3,3 1960 
ДП 

«Тростянець» 

1 8,1 24 21 3,1 1985 
ДП 

«Тростянець» 
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5 7,9 23 19 2,8 1985 
ДП 

«Тростянець» 

Th. p. 

'Aureo- 

variegata' 

1 5,4 18 15 3,6 1981 БC НЛТУ 

43 0,4 – – – 2013 
Місцева 

репродукція 

Th. p. 

'Zebrina' 
2 0,7 – – – 1996 БC НЛТУ 

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України 

Th. plicаta 7 10,2 26 22 3,1 1959 
ДП 

«Тростянець» 

Th. p. 

'Aureo- 

variegata' 

3 4,8 16 12 2,6 1987 БС НЛТУ 

Th. p. 

'Zebrina' 
3 0,6 – – – 2002 

БС 

ім. О. В. Фо-міна 

Сирецький дендрологічний парк 

Th. plicаta 

2 12,4 55 36 4,6 1954 
ДП 

«Тростянець» 

19 12,1 50 31 4,1 1956 
ДП 

«Тростянець» 

1 11,6 48 30 3,9 1968 
ДП 

«Тростянець» 

Th. p. 

'Aureo- 

variegata' 

1 0,7 – – – 2000 
БС 

ім. О. В. Фо-міна 

У результаті аналізу вікової структури Th. plicаta в ботанічних садах та 

дендрологічних парках [1–5] встановлено, що у Правобережному Лісостепу 

України переважають рослини віком від 30 до 68 років; Th. p. 'Aureovariegata' – 

від 15 до 44 років; Th. p. 'Zebrina' – від 13 до 56 років. Вікові рослини (понад 100 

років) виявлені не були.  

У регіоні досліджень Th. plicаta росте поодиноко, в групових насадженнях 

та алеях. Зростає, в основному, поруч з іншими видами роду Thuja L. Загальний 

стан дерев у насадженнях візуально оцінений від доброго до відмінного. 

Культивари Th. p. 'Aureovariegata' і Th. p. 'Zebrina' зростають, в основному, 

як солітери (рис. 1). Характеризуються високою декоративністю упродовж року 

та гарним санітарним станом. На фоні інших рослин вони виділяються чіткою 

архітектонікою крони. В літній період року їх хвоя набуває насиченого 

забарвлення, що вигідно виділяє їх серед інших рослин. 
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а б 

Рис. 1. Культивари Th. plicаta: а – Th. p.'Zebrina' (Ботанічний сад  

ім. акад. О. В. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка);  б – Th. p. 'Aureovariegata' (Національний дендрологічний парк 

«Софіївка» НАН України) (фото автора) 

 

Отже, вид Th. plicаta та його культивари Th. p. 'Aureovariegata' і 

Th. p. 'Zebrina' широко представлені в ботанічних садах та дендрологічних 

парках Правобережного Лісостепу України. В озелененні населених пунктів 

вид практично не використовується, хоча за своїми декоративними якостями 

заслуговує ширшого впровадження. 

Література: 

1. Каталог деревних рослин Ботанічного саду НУБіП України / 
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НУБіП України, 2010. – 67 с. 
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3. Каталог рослин дендрологічного парку «Олександрія» : довідковий 

посіб. / [під ред. Л. П. Мордатенка]. – Біла Церква : [б.в.], 1997. – 121 с. 
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посібник] / [за ред. І. С. Косенка]. – Умань : Уманський дендрологічний парк 

«Софіївка» НАН України, 2000. – 160 с. 

5. Каталог рослин Сирецького дендрологічного парку : довідковий 

посіб. / [С. А. Глухова, Л. І. Ємець, Н. М. Трофименко, Л. І. Пархоменко та ін.]. 

– К. : Фітосоціоцентр, 2004. –88 с. 

____________________________________________________________________ 

Природничі науки  

 

ПРОБЛЕМА ПИТНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ 

 

 Козачок М.О 

 студентка факультету правознавства 

 Ірпінського державного коледжу економіки та права 

Науковий керівник: 

 Вовк Ніна Григорівна 

 викладач біології та екології 

 м. Ірпінь, Україна 

Водні ресурси, що знаходяться в межах України, надзвичайно обмежені. 

Їх обсяг складає 52 км
3
 на рік. 

Величина споживання води в країні неухильно наближається до межі 

ресурсів. 

Україна використовує поверхневі води для питного водопостачання, але 

рівень їх забрудненості настільки високий, що чиста вода може стати дефіцитною.  

80% води, яку п’ють українці постачається з річок, і тільки 20% з 

підземних вод. 

У 61% основних рік України вода оцінюється як «сильно забруднена», і 

тільки у 3% рік вода задовільної чистоти. 

Україна за якістю питної води займає у світі 95-е з 122 місць, згідно з 

даними ООН. 

Найбільш забруднена питна вода в Одеській, Донецькій, Харківській, 

Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 

Кращою за якістю називають воду в Західній Україні. 
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Також причиною поганої якості питної води є зношеність водопровідних 

та насосних станцій, очисних споруд та недбале ставлення до очищення вод. 

В Україні воду очищують методом хлорування. До речі, за даними 

світових досліджень та експериментів, проведених Інститутом гігієни та 

медичної екології імені О. М. Марзєєва АМН України, встановлений негатив-

ний вплив продуктів хлорування води на органи травної системи та можливість 

додаткового ризику розвитку раку. 

Екологи заявляють, що майже у всіх регіонах України у воді підвищена 

концентрація хлору, заліза та марганцю. Голова Всеукраїнської громадської 

організації «За право громадян на екологічну безпечність» Володимир 

Гончаренко заявив, що 95% питної води в Україні непридатні до вживання. 

Перехід до знезараження ультрафіолетом, фільтрації через шар 

активованого вугілля і озонування води, зробив би воду безпечніше, однак 

вартість таких методів очищення значно вища від хлорування. 

 Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити наступні висновки. Для 

вирішення проблем питного водопостачання в Україні необхідний комплексний 

підхід. Останнім часом спостерігається помітні позитивні зрушення в цьому 

напрямку і головне, щоб вони не припинялися. Україна може і повільно, але 

рухається до світових стандартів якості питної води і цілком можливо, що за 

кілька років,українці дійсно будуть пити воду європейського рівня. 

Література: 
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УДК 502 Природничі науки  

 

СУЧАСНИЙ СТАН РОДЮЧОСТІ  ҐРУНТІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО 

ПОЛІПШЕННЯ 

 

Лупенко А.В., 

   студентка факультету правознавства  

Ірпінського державного коледжу економіки та права  

 Науковий керівник: 

Вовк Ніна Григорівна 

викладач біології та екології 

м.Ірпінь, Україна  

Сьогодні екосистема України переживає кризу, що не може не мати 

негативні наслідки . 

Одним із головних наслідків є збідніння і виснаження найбільшого 

природного багатства України - родючих  чорноземів. [1, ст. 3-9 ] 

Вчені України звітують, що розораність земель в Україні є найвищою в 

світі й досягає 57% території країни та майже 80% сільськогосподарських угідь 

«Процвітаючі українські чорноземи – це вже міф. Зараз ми живемо на 

деградованих землях», – стверджує Святослав Балюк, директор Інституту 

ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського. 

Факторів деградації ґрунтів дуже багато. Головні з них такі: ерозія, дегу-

міфікація, від’ємний баланс поживних елементів, декальцинація, забруднення 

ґрунтів, фізична деградація ґрунтів, недотримання аграрних технологій . [2, ст. 

166-168 ] 

Заходи щодо збереження і відтворення родючості ґрунтів : рекультивація 

земель, організація і дотримання сівозмін, потрібно скоротити повторність 

обробітку ґрунтів, перейти на прогресивні та ефективні його форми, легкі машини 

і механізми, відмовитись від традиційного плуга, нульовий обробіток, треба 

щороку вносити на гектар по 30–40 тонн органіки, підвищення кількості  

ґрунтової фауни, особливо дощових черв´яків, меліорація. [3, ст. 20-23 ], [4, ст.6-8] 

Нинішнім і майбутнім господарям на українській землі слід завжди 
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пам’ятати вислів відомого вченого К.А. Тимірязєва: ―Володіння землею – не 

право лише чи привілей, а важкий обов’язок, що загрожує відповідальністю 

перед судом нащадків‖.[5 ] 

Родючість ґрунту – одна з найістотніших його властивостей, яка забез-

печує життєво важливі біосферні функції, втрати яких позбавляють рослини, а 

також й людину, екологічних основ їхнього існування. Саме з цих міркувань 

збереження й відтворення родючості ґрунтів повинні завжди бути у полі зору 

як органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування, окремих 

власників землі та землекористувачів незалежно від форм власності на землю. 

Отже, нині на порядку денному стоїть надзвичайно важливе питання: 

дотримання рекомендацій науково-дослідних установ стосовно раціонального 

використання земель і збереження та відтворення родючості ґрунтів. 
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3. Бомба М.Я. Проблеми родючості ґрунтів: стані перспективи 
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПРОМИСЛОВОЇ СИРОВИНИ 

КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ ЗА ЗАМКНЕНИМ ЦИКЛОМ 

 

Мустяца О.Н., 

професор  

Національного транспортного університету 

м. Київ, Україна 

Комплексна переробка сировини кольорової металургії з вилученням всіх 

цінних компонентів, а також з утилізацією відвальних продуктів є актуальним 

завданням і стосується не тільки виробничників, а й вчених, працюючих в 

області високотемпературних досліджень халькогенідно-оксидних систем, що 

входять до складу мінеральної і техногенної сировини кольорової металургії. 

Нами розглядаються проблеми еколого-економічної переробки промислової 

сировини кольорової металургії на прикладі можливої конкурентноспроможної 

переробки комплексних руд і вторинної сировини сурм’яної підгалузі за 

замкненим циклом. 

Сировиною для отримання металевої сурми та її сполук (Sb2S3, Sb2S5, Sb2O3, 

солі Шліппе – Na3SbS4) служать рудні концентрати та збагачені сурмою промпро-

дукти свинцевого і інших виробництв, що є сульфідно-оксидними матеріалами. 

Залежно від вмісту сурми в сировині, її фазового складу, а також наявності супутніх 

металів воно переробляється різними піро- або гідрометалургійними способами. 

Аналіз існуючих методів переробки первинної і вторинної поліметалічної 

сульфідно-оксидної сировини кольорової металургії (дистиляційний випал, 

осаджувально-відновлювальна плавка сурм'яних концентратів або руд, віднов-

лювальна плавка, шахтна плавка оксидно-сульфідної сировини, гідрометалур-

гійні процеси і ін.) [1, 2, 4] свідчить про позитивні і негативні сторони техноло-

гій, про проценти вилучення основного компоненту (сурми), не враховуючи 

супутні компоненти, які розсіюються по різних фазах (шлаки, штейни, субліма-

ти) і в подальшому не вилучаються. Крім того, сірка, яка є невід’ємним 
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компонентом халькогенідних руд, в розглянутих пірометалургійних процесах 

перетворюється в отруйний сірчистий газ, забруднюючи оточуюче середовище.  

Екологічно небезпечним у всіх розглянутих технологіях є відвальні мате-

ріали  (шлаки, штейни, кеки, розчини електролітів і т. п.) [3], які потребують 

великих територій для їх складування, і безперечно є джерелом великих 

екологічних проблем. 

З розглянутого стоїть завдання розробки принципово нової технології, 

яка б забезпечувала максимальний видобуток сурми і використовувала в 

виробництві вторинну сировину і відходи з метою підвищення економічного 

рівня виробництва і суттєвого покращення екологічного стану навколишнього 

середовища.  

Для вирішення цього завдання запропонована комбінована електро-

хімічна технологія, яка дає можливість отримувати металеву сурму, сіру і 

вирішувати екологічні проблеми [4-6] (рис. 1).  

Піроелектрохімічна переробка таких матеріалів має за основу використання 

електролізерів замкненого типу з додатковим одержанням в анодному просторі 

парів сірки, які конденсуються і є додатковим товарним продуктом. В печі 

передбачені відсіки для плавки на штейн і електрохімічне розкладання його на 

метал і сірку. Шлаковий відсік розрахований на утилізацію відвальних 

продуктів з одержанням різних видів будівельних матеріалів. 

         Застосування цієї технологічної схеми для переробки золотовмісних 

сульфідних і сульфідно-оскидних сурм’яних концентратів дозволяє суттєво 

підвищити видобуток всіх складових сировини, утилізувати відвальні продукти 

і тим самим підняти економічну та екологічну направленості виробництва в 

цілому на високий рівень [5].  

Досліджено умови виділення металу із оксидної сурм’яної сировини 

(антимонат, сублімати, оксидна мінеральна сурм’яна сировина) у штейнових 

розплавах. Як результат цієї роботи є розробка нової технології 

відновлювальної плавки антимонату натрію і сурмувмісного пилу у штейнових 

розплавах [6].  
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Рис. 1 

Висновки 

Використовуючи власні розробки і аналізуючи існуючі, зроблена спроба 

запропонувати найбільш універсальний, вигідний в економічному відношенні і 

екологічному плані, піроелектрохімічний метод. Суттєве оздоровлення 

екологічного стану за рахунок скорочення площ, що використовуються для 

відвалів і зливних озер, а також утилізації сірки, яка не отруює атмосферу і все 

оточуюче сірчистим газом, отримання будівельних матеріалів з відвальних 

шлаків – є основними складовими прогресу піроелектрохімічної технології 

переробки сульфідно-оксидної мінеральної, техногенної та відвальної сировини 

за замкненим циклом у кольоровій металургії. Технологію, що запропоновано, 

можна ефективно використовувати для переробки антимонату натрію (як 

промпродукту) з отриманням сурм’яно-свинцевого сплаву або металевої сурми, 

які безпосередньо використовуються в акумуляторній промисловості при 

створенні свинцево-кислотних хімічних джерел струму.  
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