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Освіта є одним з найважливіших еле-
ментів системи соціальної сфери держа-
ви, яка забезпечує процес отримання 
людиною знань, умінь і навичок. Надалі 
ці знання, вміння та навички, учасник 
освітньої системи ефективно застосовує 
у своїй професійній діяльності, тим са-
мим роблячи внесок у розвиток держа-
ви. Процес модернізації та інновації в 
освітній сфері дозволить нашій країні 
займати передові позиції в світі. Для 
цього необхідні нові підходи до змісту та 
рівня освітніх відносин в державі.

На сучасному етапі розвитку нашої 
держави відбувається перехід від зна-
ннєвої до компетентнісної парадигми. 
Компетентнісний підхід є одним із шля-
хів модернізації початкової освіти, узго-
дження її змісту із сучасними виклика-
ми суспільства. Сутність поняття компе-
тентність визначено у Законі України 
«Про освіту» (2017  р.)  – «це динамічна 
комбінація знань, умінь, навичок, спосо-
бів мислення, поглядів, цінностей, ін-
ших особистих якостей, що визначає 
здатність особи успішно соціалізувати-
ся, провадити професійну та/або по-

дальшу навчальну діяльність» [4].
На думку О.  Савченко, «компетент-

нісна освіта – спроба вийти за межі тра-
диційної парадигми навчання, коли ре-
зультатом вважається система знань, 
умінь і навичок учня, а не його здатність 
діяти. Тому коротко можна визначити, 
що компетентнісна освіта – особистісно-
діяльнісна. Звичний результат навчання: 
«знаю що…», змінюється у напрямі 
«знаю як…» [8, с. 13]. Причинами змі-
щення акценту зі знаннєвої моделі осві-
ти (традиційної системи) на модель ком-
петентнісну, як зазначає Н. Бібік, є «над-
лишковість знань, їх розірваність, слаб-
кий зв’язок з дійсністю, потребами 
практики. Перспективність зазначеного 
підходу полягає в тому, що він дозволяє 
подолати неузгодженість між складом і 
актуальністю змісту освіти» [1, с. 26].

Поняття «компетентнісний підхід» 
увійшло у науковий обіг у зв’язку із по-
требою вирішення питань удосконален-
ня системи освіти. Засноване на кращо-
му практичному досвіді, воно ознамену-
вало загальносвітову тенденцію онов-
лення освітнього процесу і стало 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

Бабаян Ю.О.
доцент, кандидат психологічних наук  
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Ключові слова: освіта, зміст освіти, трансформація змісту освіти, компе-
тентність, компетентнісний підхід

Keywords: education, content of education, transformation of education content, 
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відповіддю на основні виклики часу 
(глобалізацію, демографічну кризу, нові 
вимоги ринку праці тощо). Наприкінці 
ХХ ст. компетентнісний підхід визначи-
ли як такий, що базуючись на компе-
тентностях, спрямовує освіту на досяг-
нення певного освітнього результату та 
означає практичне здійснення зв’язку 
сфери освіти з сферою праці [2].

Компетентнісний підхід розглядаєть-
ся ученими як спрямованість освітнього 
процесу на формування та розвиток 
основних, які названо ключовими (базо-
вими), а також предметних компетент-
ностей особистості. Мета компетентніс-
но спрямованої освіти – забезпечення її 
якості. Компетентнісний підхід перед-
бачає зміщення акценту з процесу на 
результат освіти в діяльнісному вимірі, 
причому, як зазначає А. Хуторськой, ре-
зультат освіти розглядається не як сума 
засвоєної інформації, а як здатність ін-
дивіда діяти адекватно у відповідних 
ситуаціях [9].

Компетентнісний підхід – це спрямо-
ваність на такі вектори освіти, як само-
визначеність, навчальність, самовизна-
чення, самореалізація, соціалізація і роз-
виток індивідуальності. Упровадження 
компетентнісно орієнтованого навчання 
передбачає перехід від традиційного на-
вчання, в основі якого – ідея трансляції 
та засвоєння знань (інформації) до роз-
витку в учнів здатності самостійно на-
бувати знання, творчо застосовувати їх в 
особистому досвіді. Саме в компетент-
нісному підході, на думку В.  Сєрікова 
[3], відображено зміст освіти, що не 
зводиться до знаннєво-орієнтованого 
компонента, а передбачає набуття ціліс-

ного досвіду розв’язання нестандарт-
них, проблемних ситуацій, виконання 
відповідних професійних і соціальних 
функцій, вияв компетенцій.

Переорієнтація на компетентнісну 
модель освіти передбачає відповідну ре-
зультативно-цільову спрямованість й 
вимагає нового осмислення поняття 
«зміст освіти», яке містить, крім сукуп-
ності знань, умінь і навичок, ще й досвід 
здійснення відомих способів дій, досвід 
творчої, пошукової діяльності з вирі-
шення нових проблемних ситуацій, до-
свід емоційно-ціннісної діяльності. На 
думку О. Лєбєдєва, зміст освіти з пози-
цій компетентнісного підходу являє со-
бою дидактично адаптований соціаль-
ний досвід успішних дій у різноманітних 
ситуаціях: пізнавальних, комунікатив-
них, організаційних, світоглядних, етич-
них; і організація освітнього процесу 
полягає у створенні умов для формуван-
ня досвіду самостійного рішення про-
блем, що становлять зміст освіти [7]. 
Відповідно до цього, реформування 
змісту освіти повинно визначатися його 
відбором і структуруванням, які мають 
бути підпорядкованими підсумковому 
результатові освітнього процесу – фор-
муванню ключових і предметних компе-
тентностей.

Питання модернізації змісту почат-
кової освіти з позицій компетентнісного 
підходу є центром уваги багатьох до-
слідників. Обґрунтування теоретичних 
основ освітніх компетенцій і компетент-
ностей здійснено в роботах вітчизняних 
науковців  – Н.  Бібік, О.  Савченко, 
С. Трубачевої тощо. Розкриття методич-
них аспектів проблеми відбувається у 
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дослідженнях таких учених, як: М.  Ва-
шуленко, О.  Вашуленко, Н.  Глузман, 
К.  Пономарьова. Особливості впрова-
дження компетентнісного підходу у 
практику навчання проаналізовано у 
працях О. Локшиної, І. Родигіної, Л. Хо-
ружої.

Реформування змісту початкової 
освіти відбивається передусім на онов-
ленні змісту освіти  – розробки нових 
стандартів, оновленні навчальних про-
грам, які орієнтовані на набуття ключо-
вих компетентностей і на створення 
ефективних механізмів їх запроваджен-
ня. Починаючи з 2018/19 н.р., в Україні 
вводиться 12-річне навчання та запро-
ваджується новий державний стандарт 
освіти, вимогам якого мають відповіда-
ти навчальні плани і освітні програми.

Очевидно, що реалізація положень 
цих нових нормативних документів від-
буватиметься тільки за умови усвідом-
лення багатокомпонентного змісту осві-
ти, «який, окрім відомих складників, має 
включати елементи життєвого досвіду 
учнів і знання, що створює середовище 
їхнього життя» [8, с. 43]. Знання при 
компетентнісному підході розглядають-
ся не як самоціль, а як засіб розвитку та 
виховання особистості учня, виступаю-
чи основою для формування в молодшо-
го школяра стійких умінь, цінностей і 
ставлення.

Отже, компетентнісний підхід до 
формування змісту початкової освіти 
створює умови для реалізації дитиною 
свого індивідуального «Я», розвитку сві-
домого і творчого ставлення до оточую-
чого світу і життя, до навчання у школі.
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Scientific research work in medical 
university is a compulsory component of 
the training of future doctors and it is inex-
tricably linked with teaching and peda-
gogical work in clinical departments. The 
main goal of the research work of students 
is the development of thinking, creative 
abilities of students, mastering of primary 
skills of independent work connected with 
the search, systematization and generaliza-
tion of existing literary sources, scientific 
and educational literature, as well as the 
formation of the skills to analyze and criti-
cally evaluate the scientific and practical 
material being studied, development of 
abilities and readiness for innovation.

In accordance with the competence 
model of training students in the basis for 
the organization of the student’s research 
work should be put following basic prin-
ciples: the principle of the problematic 
nature of any research task for the stu-
dent; differentiated and individual ap-
proach; a person-oriented approach; her-
meneutic approach; using of design tech-
nology [1].

The main tasks of the research work of 
students are:

• Systematization, consolidation and 
expansion of theoretical and practi-
cal knowledge obtained in lectures 
and practical classes in the disci-
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pline «Propedeutics of Internal 
Medicine»;

• Learning the methodology of ratio-
nal and effective search and the use 
of knowledge;

• Mastering the skills of independent 
work on the selection of literature, 
work with scientific literature, creat-
ing a scientific-search work on a 
particular issue;

• The ability to independently system-
atization and presentation of the 
knowledge that gained in the process 
of independent study of literature;

• Mastering the skills of scientific re-
search work in the medical field, the 
using of analysis and independent 
conclusions on the clinic and diag-
nostics;

• In-depth study of the most actual 
problems of medicine, learning, 
analysis, and generalization of the 
theory and practice of clinical re-
search;

• Understanding the relationship be-
tween theory and practice in medi-
cine;

• Accumulation of research experi-
ence, increase of own scientific ac-
tivity;

• The upbringing of creative attitude 
to scientific research, development 
and self-realization of students’ per-
sonal and creative abilities which 
include the comprehensive develop-
ment of the student’s personality 
and formation his objective self-es-
teem;

• Formation of a desire for self-educa-
tion;

• The identification of young people’s 
capable for further education in 
postgraduate level, work at the de-
partments and in research centers.

Research competence is a holistic, in-
tegrative quality of personality that com-
bines the knowledge, skills, experience of 
the investigator’s activity, values attitude 
and personal qualities, which manifests 
itself in readiness and ability to perform 
research activities in order to obtain new 
knowledge through the use of methods of 
scientific cognition, the application of a 
creative approach to goal-setting, plan-
ning, analysis, decision-making and eval-
uation of research results [2].

Nowadays scientific research has be-
come an integral part of modern health-
care system where evidence-based medi-
cine is heavily emphasized and practiced 
upon. Only up-to-date research can 
maintain on par with this rapidly devel-
oping medical field, ultimately allowing 
us to deliver the best health care for pa-
tients [3].

Formation of research competence is 
inextricably linked to development of 
general academic competencies. It can be 
considered as their component and is a 
prerequisite for professional development 
and self-improvement of the individual.

Teaching scientific research (theoreti-
cally and practically), and engagement in 
research endeavours–early in medical 
education–enhances research intellectual 
and practical skills, nurtures high-order 
cognitive skills (e.g., critical appraising, 
problem troubleshooting, idea processing 
and wise judging), augments interest in 
inquiry-based learning, generates scien-
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tific publications, encourages involve-
ment in future research activities and ulti-
mately supports entry to varying research-
focused careers [4].

The main purpose of undergraduate 
medical education is to train doctors in 
providing safe and effective patient-cen-
tered care. However, the rapid develop-
ments in healthcare and increase in the 
amount of information, as well as the easy 
access to it, demand that physicians make 
decisions based on reliable scientific evi-
dence [5]. Therefore, linking research 
competencies to undergraduate educa-
tion is necessary for the quality of future 
health care. Students’ individual research 
projects are one way to provide such 
training [6].

Scientific competencies are of great 
importance to medical students. Students 
focus on competencies that they consider 
as most beneficial for clinical practice, 
such as the critical evaluation of research 
results, and therefore see conducting their 
own research as less important for their 
future practice [7].

In June 2013, the authors reviewed the 
literature (1950-June 2013) and identified 
20 reports that provided original data de-
lineating undergraduate medical students’ 
primarily self-reported experiences with, 
outcomes related to, and attitudes toward 
research. According to this investigation, 
students generally perceive their medical 
school research experiences to be positive 
in terms of stimulating research interest 
and developing scholarly research abili-
ties. These findings suggest that formal 
medical student research programs can be 
optimized by improving the recognition 

of student effort, promoting student-
mentor interaction, and allowing students 
the option to increase the duration of the 
research experience [8].

It is possible to allocate the following 
actual scientific research competencies:

• information and communication 
skills (the ability to search, select, 
process, analyze and transmit infor-
mation, to understand and recreate 
the structure of the text, to present 
the text as a secondary document 
(plan, abstracts, review), cite, the 
ability to make a communication 
taking into account genre differenc-
es, the scientific style of speech, the 
ability to participate in scientific di-
alogue, debate, discussion, the abili-
ty to independently acquire their 
own knowledge and apply them cre-
atively on racquet);

• methodological (the ability to iden-
tify the problem, determines the 
ways of its solution, the ability to 
offer the leading idea of research 
and the structure of the work, the 
ability to determine the object and 
the subject, the purpose and objec-
tives, the hypothetical assumption 
of research);

• theoretical (the skills of analysis and 
synthesis, induction and deduction, 
comparison, abstraction and speci-
fication, classification and system-
atization, analogy and generaliza-
tion, theoretical modeling);

• empirical (ability to conduct polls, 
test, observe and study their data, 
the ability to learn and summarize 
experience, the ability to organize 
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and conduct an experiment, the 
ability to interpret the results of the 
study) [1].

The research activity of students of a 
higher education institution is carried out 
in the following areas:

– research work as an integral part of 
the educational process, which belongs to 
the calendar and thematic curricula and it 
is compulsory for all students;

– research work carried out outside of 
the educational process within the stu-
dent’s scientific-creative society, in a sci-
entific club, problem groups, etc.;

– scientific-organizational events 
(conferences, contests, olympiads, etc.).

In the higher educational institution 
there are two main types of research work 
of students: academic research work, pro-
vided by curriculum, and research work 
of students, conducted under the guid-
ance of the teaching staff.

Educational research work present 
within the educational process and it is 
compulsory for everyone and covers al-
most all forms of educational work:

– writing reports on a specific topic in 
the process of studying discipline;

– implementation of practical, semi-
nary and independent tasks, writing of 
control works containing elements of 
problem search;

– performance of non-typical research 
tasks during practice and solve individual 
tasks;

– writing of methodological materials 
using research methods (observation, 
questioning, conversation, sociometry, 
etc.).

Research work of students outside of 

the educational process is one of the most 
important means of forming a highly 
skilled specialist and it is carried out un-
der the guidance of the professor or asso-
ciate of professor. It involves participation 
in the work of the student’s subject scien-
tific club; participation in student’s olym-
piads, in scientific conferences and fo-
rums of students and young scientists, 
taking part in work of problem groups, 
sections; conducting researches within 
the framework of creative cooperation of 
departments, faculties; work in student’s 
information-analytical centers, lecturer 
activity; writing articles, scientific litera-
ture review, abstracts, reports, other pub-
lications.

At the department of propaedeutics of 
internal medicine special attention is paid 
to attracting students to the scientific-re-
search work. The department created the 
conditions for the publication of scientific 
achievements and performances of stu-
dents at international and all-Ukrainian 
scientific and practical conferences of 
students and young scientists. Speeches at 
conferences to a wide audience encour-
ages students to prepare the future report 
thoroughly, develop their professional 
and communicative competence, oratori-
cal abilities, give an opportunity to take 
participation in discussing of the results 
of their and other researches, discussing 
approaches, methods and technologies 
for solving of modern scientific problems.

As a form of scientific research work at 
the department actively function student’s 
scientific club. Members of the scientific 
group prepare reports on the contempo-
rary clinical issues that include discussing 
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and reviewing of internal diseases. After-
ward, reports present at meetings of the 
scientific club and best works at scientific 
conferences. Young researchers study 
how to work with scientific literature, use 
research methods, analyze collected data, 
make conclusions, evaluate findings and 
decisions of other researchers. The activ-
ity of student’s scientific club helps to in-
crease student’s motivation for carrying 
out of scientific research, mastering the 
specialty, expanding of theoretical out-
look and scientific erudition of future 
specialists, acquaintance of students with 
the state of development of scientific 
problems in various fields of medical sci-
ence, technology, the formation of abili-
ties to applicate the obtain theoretical 
knowledge in practical activity, to train in 
students the skills of conducting scientific 
discussions, etc.

So, scientific-research work must be 
an essential element of student’s educa-
tion and becomes an integral part of the 
formation of the main professional com-
petences of the future doctors.
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На сьогодні одним з пріоритетних 
напрямів програми модернізації за-
гальноосвітньої і вищої школи визнане 
дистанційне навчання. У Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні на 
період до 2021  року зазначається, що 
інформатизація професійно-технічної 
освіти, формування та впровадження 
інформаційного освітнього середови-
ща, розробка педагогічних програмних 
засобів, створення систем дистанційної 
освіти та забезпечення доступу до сві-
тових інформаційних ресурсів є важли-
вою умовою її модернізації [1].

Сучасні інформаційні технології да-
ють змогу підвищити та вдосконалити 
ефективність освітнього процесу. Під 
час реформування освіти у вищих на-
вчальних закладах прогресивно розро-
бляється концепція дистанційної осві-
ти, що передбачає розробку різноманіт-
них технологій, у тому числі технології 
змішаного навчання. За концепцією 

розвитку дистанційної освіти в Україні 
дистанційна освіта – це форма навчан-
ня, рівноцінна з очною, вечірнього, за-
очною та екстернатом, що реалізується, 
в основному, за технологіями дистан-
ційного навчання [2].

В останні роки досить швидко роз-
виваються науково-методичні основи 
дистанційного навчання. Проблемам з 
питань розвитку дистанційної освіти 
присвячені роботи багатьох зарубіж-
них науковців, таких як: Р. Деллінг, Г. 
Рамблє, Д.Кіган, М. Сімонсон, М. Мур, 
А. Кларк, М. Томпсон ін. та відповідно 
вітчизняними, такими як: О. Андрєєв, 
Г. Козлакова, І. Козубовська, В. Олій-
ник, Є. Полат, А. Хуторський. Та незва-
жаючи на велику кількість наукових 
досліджень сучасна дистанційна освіта 
в Україні нагадує традиційні форми за-
очного навчання, без застосування всіх 
можливостей принципово нових форм 
і методів навчання.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
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Дистанційне навчання розглядається 
науковцями як форма організації освіти, 
коли студенти віддалені від викладача у 
просторі і часі, але можуть підтримува-
ти діалог за допомогою засобів комуні-
кації. Надання доступу до навчальних 
матеріалів, рекомендацій щодо роботи з 
ними відбувається у зручному місці та у 
зручний час. Це дозволяє знизити кіль-
кість аудиторних занять у загальному 
навантаженні студента і звільнити час 
для більш активної самостійної роботи, 
забезпечити індивідуалізацію навчання.

Така організація процесу навчання 
припускає дещо інший підхід до на-
вчання, зокрема: самостійність пошуку, 
аналізу, систематизації та узагальнення 
інформації, самоорганізацію й само-
контроль.

Дистанційне навчання передбачає 
високотехнологічний підхід до процесу 
передачі знань і дає можливість ство-
рення системи масового безперервного 
самонавчання, загального обміну ін-
формацією. Саме ця система може най-
більш адекватно і гнучко реагувати на 
потреби суспільства щодо підготовки 
високопрофесійних фахівців. Система 
дистанційної освіти підвищує ефектив-
ність і якість навчання завдяки додат-
ковим можливостям пізнання навко-
лишньої дійсності і самопізнання, роз-
витку особистості студента; управління 
навчально-виховним процесом, прове-
денню моніторингу (контролю, корек-
ції результатів навчальної діяльності, 
комп’ютерного педагогічного тестуван-
ня і психодіагностики; поширення нау-
ково-методичного досвіду; організації 
інтелектуального дозвілля.

Впровадження системи дистанцій-
ного навчання у вищі навчальні закла-
ди України продиктовано вимогами 
часу. Більшість ВНЗ Європи та США 
ввели таку зручну для студентів форму 
освіти набагато раніше, ніж Україна. 
Дистанційна форма навчання дає мож-
ливість поєднувати навчання з по-
всякденним життям. На сьогодні – це 
доступна можливість одержати освіту 
з мінімальними фінансовими витрата-
ми при великому виборі спеціальнос-
тей. Така форма навчання дає свободу 
вибору місця, часу та темпу навчання. 
Крім того  – це відкрита система на-
вчання, що передбачає активне спілку-
вання між викладачем і студентом, та 
студентів між собою за допомогою су-
часних технологій. Система дистанцій-
ної освіти має ряд переваг і значно 
розширює коло потенційних студен-
тів. Одержати освіту дистанційно має 
можливість молодь, яка не може поєд-
нувати навчання з роботою або про-
живає у віддаленій від обласних цен-
трів місцевості; військовослужбовці; 
домогосподарки; керівники; бізнесме-
ни або студенти, що бажають пара-
лельно одержати освіту[3].

Для дистанційного навчання харак-
терними рисами є:

• інтерактивність навчання: інтерак-
тивні можливості використовуються в 
системі дистанційного навчання про-
грам і систем доставки інформації, до-
зволяють налагодити і навіть стиму-
лювати зворотний зв’язок, забезпечи-
ти діалог і постійну підтримку, які не 
можливі в більшості традиційних сис-
тем навчання;
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• гнучкість навчання студентів, що 
одержують дистанційну освіту, у ви-
борі навчального закладу, місця і часу 
навчання. Студенти мають можливість 
не відвідувати навчальних занять, а 
навчаються у зручний для себе час та у 
зручному місці;

• в основу програми дистанційної 
освіти покладається модульний прин-
цип, що дозволяє з набору незалежних 
курсів-модулів сформувати навчальну 
програму, яка відповідає потребам 
студентів;

• індивідуалізація навчання, яка до-
зволяє реалізувати для студента інди-
відуальну навчальну програму й інди-
відуальний навчальний план. Можна 
самостійно вибирати послідовність 
вивчення предметів на основі індиві-
дуального графіку;

• економічність дистанційного на-
вчання знаходить прояв у ефективно-
му використанні навчальних площ та 
технічних засобів, концентрованому й 
уніфікованому представленні інфор-
мації, використанні і розвитку 
комп’ютерного моделювання, що при-
зводить до зниження витрат на підго-
товку фахівців; а також відсутність 
проблеми придбання навчальних ма-
теріалів та підручників;

• інформаційна забезпеченість дис-
танційного навчання характеризуєть-
ся тим, що студенти отримують доступ 
до комплекту необхідних навчальних 
матеріалів у сучасному електронному 
вигляді безпосередньо з серверу вищо-
го навчального закладу, де вони навча-
ються, інших ВНЗ та Інтернет-ресур-
сів.

• сучасні комп’ютерні телекомуніка-
ції здатні забезпечити передачу знань і 
доступ до різноманітної навчальної ін-
формації на рівні, а іноді й набагато 
ефективніше, ніж традиційні засоби 
навчання[1].

У Подільському державному аграр-
но-технічному університеті викладачі 
вдало поєднують традиційні форми на-
вчання з технологіями системи управ-
ління навчанням «Moodle». Студентам 
пропонується в процесі вивчення кур-
сів можливість переглядати презентації 
за окремими темами навчальних дис-
циплін, проходити тестування, само-
стійно опрацьовувати додатковий тео-
ретичний матеріал, виконувати завдан-
ня для самостійної роботи, обговорю-
вати дискусійні питання на форумах 
тощо. Використання інтерактивних 
форм навчання, таких як виконання за-
вдань у групах, проведення семінарів та 
дискусій у режимі он-лайн надає прак-
тичної спрямованості та підвищує 
ефективність засвоєння курсу.

Використання дистанційної форми 
навчання забезпечує гнучкість – можли-
вість засвоєння матеріалу курсу в зруч-
ному темпі, з урахуванням підготовки, 
здібностей студентів. Це досягається на-
повненням курсу додатковими елемен-
тами або ресурсами для одержання 
більш детальної або додаткової інфор-
мації з незрозумілих тем, а також низки 
питань – підказок тощо. Система забез-
печує можливість упровадження новіт-
ніх педагогічних, психологічних, мето-
дичних розробок. Зручним є відсутність 
обмежень у часі для засвоєння матеріа-
лу; можливість самостійно опрацювати 
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пропущений матеріал. Ще однією пере-
вагою є модульність – розбиття матеріа-
лу на окремі функціонально завершені 
теми, які вивчаються у міру засвоєння і 
відповідають здібностям окремого сту-
дента або групи загалом. Завдяки розмі-
щенню електронних навчальних матері-
алів та мультидоступу до них, студенти 
отримують можливість одночасного ви-
користання великого обсягу навчальної 
інформації, що підвищує економічну 
ефективність дистанційного методу на-
вчання. Система дистанційного навчан-
ня має більші можливості контролю 
якості навчання, які передбачають ви-
користання самоконтролю, відсутність 
психологічних бар’єрів. Звітність та 
управління оцінками викладачем дає 
змогу статистичної обробки результатів 
та аналізу інформації що дозволяє дифе-
ренціювати завдання за ступенем склад-
ності у відповідності до рівня підготов-
ки студентів.

Незважаючи на досить об’ємний пе-
релік позитивних якостей дистанційної 
освіти, як і в будь-якій іншій формі на-
вчання, в ній можна виділити кілька 
недоліків. Перш за все, це ускладнена 
ідентифікація студентів, оскільки на су-
часному етапі розвитку технологій пе-
ревірити, хто ж саме проходить тести 
або надсилає відповіді на завдання до-
сить складно. З метою вирішення про-
блеми необхідно проводити, по можли-
вості, тестування та інші види опиту-
вання в системі управління навчанням 
«Moodle» під час аудиторних занять; 
регламентувати час на виконання окре-
мих видів завдань тощо. Дистанційне 
навчання потребує сильної мотивації й 

самоорганізації, вміння працювати са-
мостійно. З метою подолання цієї про-
блеми ми пропонуємо використання 
різних форм активного спілкування 
між студентами групи і викладачем, 
проведення дискусій, чатів, що значно 
посилює мотивацію до навчання, по-
ліпшує засвоєння матеріалу.

Потенціал дистанційних технологій 
оцінюється високо, значно підвищуєть-
ся адаптованість у професійній сфері. 
Дистанційна освіта вже зайняла одне із 
провідних місць у системі вищої освіти, 
але найбільший ефект досягається за-
вдяки комплексному поєднанню тради-
ційних форм та методів навчання з мож-
ливостями дистанційного навчання.
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Інформаційні технології набули 
широкого розповсюдження в усіх сфе-
рах життєдіяльності суспільства, вра-
ховуючи це, сучасна система освіти 
повинна вдосконалювати діючі вимоги 
до виховання та навчання учнів, впро-
ваджувати нові підходи, які будуть 
доповнювати та розширять можливос-
ті існуючих методів навчання. Однією 
з перспективних переваг застосування 
інформаційних технологій є підсилен-
ня активності та мотивації, розвиток 
пізнавальної діяльності, відсутність 
потреби у багаторічній підготовці для 
їх засвоєння, як для учнів, так і для 
педагогів [1].

Розглянемо більш детально педа-
гогічні задачі застосування інформа-

ційних технологій [2-3].. Вони вклю-
чають: розвиток мислення, комуніка-
тивних можливостей та особистості 
учня в цілому; розвиток умінь здій-
снювати дослідницьку діяльність; 
формування вмінь розгляду різних 
варіантів вирішення поставленого 
завдання; формування інформацій-
ної та технічної культури, навичок 
практичної діяльності. Основними 
інструментаріями інформаційних 
технологій в навчальному процесі є 
персональні комп’ютери та інтерак-
тивні дошки, які допомагають педа-
гогам викладати новий матеріал, на-
водити та пояснювати складні 
об’єкти, процеси, явища, структурні 
схеми, крім цього, за їх допомогою 

ЗАДАЧІ ТА ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Реуцька Т.Г.
вчитель географії та біології, Спеціалізована школа №296, Україна

Ключові слова: інформаційні технології, навчальний процес, інформаційна 
культура, засоби навчання

Keywords: information technology, learning process, information culture, learning 
tools

Таблиця 1 
Результати застосування інформаційних технологій у навчальному процесі
Можливості інформаційних 
технологій:
• візуалізація навчальної інформації 

про явища, процеси, об’єкти;
• автоматизація процесів 

інформаційного та організаційного 
забезпечення навчання;

• забезпечення зворотного зв’язку 
між користувачем та 
інформаційними технологіями.

Забезпечення застосування:
• інформаційних технологій для пізнання 

оточуючого середовища, з метою 
розвитку особистості учнів;

• інформаційних технологій як засобів 
навчального процесу;

• інформаційних технологій у процесі 
контролю та тестування результатів 
навчання.
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існує можливість контролю та пере-
вірки знань.

Застосування інформаційних тех-
нологій необхідно узгоджувати з клю-
човими дидактичними принципами 
розвитку, виховання, доступності та 
систематичності навчання учнів

Проаналізуємо можливості та ре-
зультуючі наслідки від реалізації ін-
формаційних технологій в начальному 
процесі та зведемо їх у табл. 1.

Таким чином, використання інформа-
ційних технологій дозволяє педагогу зро-
бити навчальний процес більш інтенсив-
ним та динамічним, сприятиме більшому 

розумінню матеріалу і, як наслідок, зумо-
вить підвищення рівня знань учнів.
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The effectiveness of the students’ per-
ception and learning of information de-
pends on the medium and the means of 
its presentation first of all.

One of the most effective means of sys-
tem perception of information is the meth-
od of mental / intellectual maps (mind 
mapping) that was represented by T  Bussen 
[1]. The scientist suggested the using a spa-
tial record of information when only the 
keywords are separated in the center and 
grouped together by blocks around the cen-
tral topic. In other way, the mental map is a 
schematic illustration of a particular idea.

The mental map is an alternative to the 
traditional means of processing and trans-
mission of information (summaries, dia-
grams, tables). Nevertheless, traditional 
means of teaching have a number of signifi-
cant disadvantages: it is difficult to perceive 

and reproduce too much information; it is 
difficult to distinguish the main ideas, the 
lack of a creative approach, etc.

Structurally mental map is always 
built around a selected central object. 
Each word, image or table becomes the 
center of the next association, and the 
process of creating such a map becomes a 
search for endless associations associated 
with the chosen topic [2].

The advantage of mental maps, of 
course, is that they can be used to solve 
various tasks: summarizing lectures, text-
books; analysis and structuring of a large 
amount of educational material; creating 
meaningful hints for knowledge creation 
on a specific topic, etc.

Among the main principles of compil-
ing mental maps, researchers singled out 
the next:

ORGANIZATION OF MIND MAPPING BY THE ONLINE 
SERVICES AS A WAY OF INTENSIFYING THE EDUCATIONAL 
PROCESS

Ragrina Z.M.
Ph.D., Associate Professor of Language Department, Zaporizhzhia State 
Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine

Abstract. The article highlights the basic principles of Mind Mapping. 
The advantages of using mind maps in classes are highlighted. The spe-
cific of the work with the online service “SpiderScribe.net” is described.

Keywords: mind mapping, intellectual / mental maps, language training, foreign 
students

Аннотация. В статье освещены основные принципы майндмеппинга, а 
также преимущества работы с интеллектуальными картами. Описана 
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– the key topic or concept is placed in 
the center, all other elements are placed 
around;

– instead of phrases and sentences, 
only the main words with a certain load 
are added to the map;

– the main elements (branches) are 
added images, links, files and other auxil-
iary objects that allow you to create a 
system representation of the topic as a 
whole [2].

The development of mental maps with 
themes helps to draw attention to the 
most difficult places or discussion ques-

tions, to illustrate the most interesting 
examples.

You can create intellect maps in any 
way, for example, on paper. However, with 
the development of information and com-
munication technologies, a large number 
of various online services have been de-
veloped for creation an original mental 
maps. Among the most common are 
Mindmeister, MindMup, XMind, Person-
alBrain, MindGenius, WiseMapping and 
others.

In our opinion Spiderscribe.net is one 
of the most convenient applications, 

Picture 1 “Respiratory system”
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which allows you to visualize ideas, but 
also to accompany their images, docu-
ments, Google Maps, calendars and other 
notes.

To get started, you need to register, the 
service is in English, but with a simple 
and logical interface. SpiderScribe.net is 
completely free, besides, it supports few 
people to create a single map, and there-
fore it can work together with the group 
in an online mode, for example, as creat-
ing a draft project on the topic. Such type 
of work enhances interest to the subject, 
promotes the creation of a certain emo-
tional mood in the group and enhances 
the students› creative abilities.

Service tools allow not only to create 
new «nodes» and «branches» and the 
links between them, but also to add hy-
perlinks and documents, combine and 
group the various elements of the map.

Quite efficient intelligence mapping 
technology is in checking the quality of 
learning material. At the stage of reflec-
tion of the training session, its partici-
pants may be invited to insert parts of the 
central concept within a short period of 
time. The feature of intellect maps is that 
they can rarely be completed in full, they 

are constantly supplemented and expand-
ed with the advent of new ideas.

Finding a department of language 
training was the use of mind mapping 
during the practical classes on the train-
ing of foreign students for professional 
communication.

Separate maps were compiled during 
the study of cardiovascular, respiratory 
and digestive systems (pic.1).

In general, the technique of mind 
mapping helps to present ideas, concepts, 
information in an interesting, convincing 
form, gives a coherent vision of a certain 
theme, facilitates memorization, makes it 
possible to select, structure and memorize 
key information, as well as to reproduce it 
in the future. Mental maps help to devel-
op creative and critical thinking, memory 
and attention of the participants in the 
educational process, as well as make the 
process of learning more effective.
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Соціальна психолого-педагогічна 
служба (СППС) у сучасних ЗЗСО 
отримує ознаки феноменального педа-
гогічного явища, оскільки не має ана-
логів собі, виявляє потенційну спро-
можність у межах освітньо-виховної 
системи, що зорієнтована на дитину як 
найвищу цінність, на дотримання і за-
хист її законних прав, свобод та інтер-
есів як особистості, забезпечити ціліс-
ну соціальну, соціально-педагогічну і 
психологічну роботу в межах єдиного 
й об’ємного педагогічного процесу.

За сутністю шкільна СППС – фор-
ма організації і здійснення цілісної ді-
яльності (соціальної, соціально-педа-
гогічної і психологічної роботи) в су-
часному ЗЗСО, що, у свою чергу, ви-
ступає функцією-завданням у межах 

загальної функції управління ним  – 
організації. Визначається як самостій-
не функціонально-цільове утворення, 
внутрішньошкільний підрозділ, що діє 
за законами самостійної організації у 
відносно автономному режимі в інтер-
есах кожного школяра для надання 
йому своєчасної і професійної допо-
моги та підтримки в процесі форму-
вання і розвитку як особистості.

Був проведений педагогічний екс-
перимент, сутність якого полягала у 
впровадженні структурно-функціо-
нальної моделі діяльності СППС у 
ЗЗСО. Критерієм результативності 
експерименту було визначено функці-
онально-цільову ефективність (далі  – 
ФЦЕ), що є комплексною характерис-
тикою побудованої системи соціаль-

ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ У ШКОЛЯРІВ МЕТОДОМ 
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ної, соціально-педагогічної і психоло-
гічної роботи у певній формі і виступає 
інтегральним результатом окремих її 
складових (управлінської, змістовно-
тематичної, змістовно-технологічної, 
соціально-виховної ефективностей та 
ефективності дієвості). Основним за-
вданням експерименту було виявити 
ФЦЕ соціальної, соціально-педагогіч-
ної і психологічної роботи в сучасній 
школі, що реалізується у формі спеці-
ального підрозділу, у порівнянні з 
ФЦЕ такої роботи, що здійснюється за 
традиційним підходом до її організа-
ції. Таким чином, у цілому  – довести 
ефективність розробленої структурно-
функціональної моделі діяльності 
СППС в ЗЗСО, під якою на підставі 
існуючих досліджень щодо ефектив-
ності (В.В.  Васильєв, Л.І.  Колесніков, 
З.В. Рябова, ін. [1; 4; 5; 6]) прийнято 
різницю між бажаним (ідеальним) та 
фактичним результатом.

У цілому експериментально-до-
слідна робота проводилась у три етапи 
(констатувальний експеримент, фор-
мувальний та контрольний).

Базою дослідження було обрано 
три ЗЗСО, що мають однаковий юри-
дичний статус (школи І-ІІІ ступенів 
комунальної форми власності), розта-
шовані в одному адміністративному 
районі міста (м. Новомосковськ Дні-
пропетровської обл.), які мають схо-
жий соціально-демографічний кон-
тингент учнів («змішаний»: діти від 
6 до 17 років із сімей, що представля-
ють різні прошарки суспільства).

Для об’єктивності встановлення 
якісної оцінки ФЦЕ соціальної, соці-

ально-педагогічної і психологічної ро-
боти в загальноосвітній школі та за-
безпечення достовірності результатів 
було розроблено кваліметричний 
стандарт її кількісного вимірювання за 
методом факторно-критеріального мо-
делювання [1; 3; 6]. В основу стандарту 
було покладено визначення ФЦЕ як 
загального показника суми її п’ятьох 
складових (управлінської, змістовно-
тематичної, змістовно-технологічної, 
соціально-виховної та ефективності 
дієвості), що були прийняті за факто-
ри кваліметричного стандарту. Визна-
чення критеріїв 1-го порядку (показ-
ників прояву факторів), у свою чергу, 
виходило з вимог до факторно-крите-
ріального моделювання, де, за дослі-
дженнями А.А. Боровкова, О.М. Ка-
сьянової, З.В. Рябової, ін. [1; 3; 6].

Для здійснення оцінки ефективності 
соціальної, соціально-педагогічної та 
психологічної роботи за розробленою 
моделлю використовувався метод екс-
пертної оцінки. Склад експертної групи 
був постійним, що представлялось до-
цільним з позицій забезпечення якості 
та об’єктивності оцінювання.

Під час експерименту, працівника-
ми СППС вели спостереження за по-
ведінкою дітей різних вікових груп у 
різних психолого-педагогічних ситуа-
ціях; здійснювалось колегіальне ви-
вчення змісту розробленого соціаль-
ним педагогом соціального паспорту 
школи на основі соціальних паспортів 
класів, складених класними керівника-
ми; відвідувались батьківські збори з 
метою з’ясування «політики вихован-
ня» дітей у сім’ях; здійснювався збір та 
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Таблиця 1 
Перелік основних проблем учнів ЗЗСО №15
Виявлена проблема
к-ть 

Діти 
початкової 
школи
(6-10 
років) 

Діти
основної 
школи
(11-
15 років)

Діти стар-
шої про-
фільної 
школи
(16-
18 років)

Усього

% к-ть % к-ть % к-ть %
Шкільна дезадаптація 2 2,0 15 15,0 4 4,0 21 7,0

Схильність до делінквентності 1 1,0 4 4,0 6 6,0 11 3,7

Делінквентість 0 0 1 1,0 2 2,0 3 1,0

Девіантність
(невідвідування школи, бродяжництво, 
жебрацтво, сексуальна розпуста)

1 1,0 5 5,0 6 6,0 12 4,0

С
хи

ль
ні

ст
ь 

до
 

де
ві

ан
тн

ос
ті 

схильність до безпідстав-
них пропусків занять

3 3,0 12 12,0 5 5,0 20 6,7

самостійне залишення 
домівок

0 0 2 2,0 0 0 2 0,7

схильність до бродяжни-
цтва, жебрацтва, проявів 
сексуальної розпусти

1 1,0 2 2,0 1 1,0 4 1,3

Н
ев

ід
по

ві
дн

іс
ть

 у
м

ов
 с

ім
ей

но
-

го
 в

их
ов

ан
ня

 

неповність сімей 52 52,0 62 62,0 68 68,0 182 60,7
члени родини алко- або 
наркозалежні

6 6,0 9 9,0 8 8,0 23 7,7

малозабезпечені сім’ї, кри-
тичний рівень добробуту

7 7,0 7 7,0 8 8,0 22 7,3

конфліктні сім’ї 6 6,0 5 5,0 6 6,0 17 5,7
бездоглядність 2 2,0 5 5,0 5 5,0 12 4,0
батьки – активні члени 
неофіційних релігійних 
угрупувань, сект

21 21,0 20 20,0 17 17,0 58 19,3

дистантність сімей 2 2,0 4 4,0 6 6,0 12 4,0

Участь учнів у неофіційних релігійних 
угрупуваннях

9 9,0 18 18,0 18 18,0 45 15,0

Приналежність учнів до молодіжних 
субкультур 

0 0 9 9,0 10 10,0 19 6,3

Насилля 
в сім’ї 

психічний тиск з боку 
батьків

0 0 1 1,0 1 1,0 2 0,7

систематичні фізичні пока-
рання

1 1,0 3 3,0 1 1,0 5 1,7

Аутсайдерство 2 2,0 4 4,0 3 3,0 9 3,0
Експлуатація дитячої праці батьками (в 
урочний і позаурочний час)

1 1,0 5 5,0 5 5,0 11 3,7

Біологічне, соціальне сирітство 2 2,0 2 2,0 1 1,0 5 1,7
Ігроманія, кіберзалежність 0 0 4 4,0 1 1,0 5 1,7
Прояви ігроманії, кіберзалежності 4 4,0 20 20,0 16 16,0 40 13,0
Незайнятість у позаурочний час 18 18,0 41 41,0 39 39,0 98 32,7
Тютюнопаління, вживання психоактив-
них речовин

2 2,0 11 11,0 16 16,0 29 9,3
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узагальнення інформації з різних дже-
рел про факти порушень прав учнів 
школи та про проблеми, які вони пере-
живають. У результаті був складений 
перелік основних проблем дітей і 
учнівської молоді, що навчаються у 
ЗЗСО №15 м. Новомосковськ ( див. та-
блиця 1).

Особлива увага СППС ЗЗСО 
№15  приділялась цільовим групам ді-
тей, проблеми яких, виділились як 
найбільш розповсюджені: незайня-
тість у позаурочний час (32,7% від 
кількості в 302 дитини), залученість до 
участі в релігійних угрупуваннях і сек-
тах (15%), прояви ігро- та кіберзалеж-
ності (13%). З метою розв’язання цих 
проблем було розроблено на рік комп-
лекс спеціальних заходів супроводу 
дітей відповідних категорій, що містив 
групову роботу для переключення ува-
ги дітей (тренінги за методикою «рів-
ний-рівному», заняття з «Безпечного 
Інтернету», лекції з основ релігієзнав-
ства, ін.), поступове включення в іншу 
діяльність (тренування в секції пішо-
хідного туризму, участь у походах; за-
лучення до волонтерства, до загально-
шкільних КТС, ін.), роботу з батьками 
(тематичні збори, заняття у батьків-
ському клубі, адміністративний уплив, 
притягнення до відповідальності, ін.).

Через активне залучення дітей і 
учнівської молоді до участі в організо-
ваному дитячо-юнацькому самовряду-
ванні працівниками СППС вирішува-
лись проблеми бездоглядності, неза-
йнятості дітей у позаурочний час, про-
ведення змістовного дозвілля. Такий 

вид послуг вплинув позитивно і на 
«шкільну дезадаптацію» і на «аутсай-
дерство». У результаті протягом року 
відстежилась у цілому позитивна ди-
наміка в проблемах, пов’язаних із со-
ціалізацією школярів різного віку, осо-
бливо  – в таких, що є характерними 
для підліткового періоду особистості.
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Сьогодні розвиток вищої освіти в 
Україні спрямовано на забезпечення 
якості підготовки висококваліфікова-
ного, компетентного фахівця відповід-
но до вимог держави, суспільства, по-
треб і здібностей особистості, яка на-
вчається. Адже саме в умовах транс-
формаційних прогресивних змін 
докорінним чином змінюється значу-
щість сучасної освіти, що сприяє роз-
ширенню уявлення про роль та зміст 
діяльнісної складової керівника ЗНЗ. 
Зазначені зміни сприяють виникнен-
ню різноманітних проблем  – усклад-

нення міжетнічних відносин, посилен-
ня міжетнічного напруження, збіль-
шення кількості етнічно змішаних сі-
мей, що й передбачає актуальності 
проблема управління формуванням 
міжкультурної компетентності май-
бутніх керівників ЗНЗ, специфіка якої 
не достатньо відображена в науково-
педагогічних дослідженнях і норма-
тивних вимогах до управлінської ді-
яльності й особистості керівника ЗНЗ 
як управлінця – професіонала.

Розглянемо докладніше точки зору 
авторів, роботи яких виконані щодо 
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Анотація. Стаття присвячена розгляду процесу управління формуванням 
міжкультурної компетентності сучасного керівника як важливий чинник успіш-
ної діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Проаналізовано дослі-
дження зарубіжних та вітчизняних дослідників у галузі міжкультурної компе-
тентності. Доведено, що міжкультурна компетентність майбутнього керівни-
ка ЗНЗ є складовою професійної компетентності та базується на знаннях й 
вміннях здійснювати міжкультурне спілкування.
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трактування сутності управління су-
часним педагогічним процесом у ви-
щому навчальному закладі. Узагаль-
нюючи праці, в яких розкрито ці пи-
тання, можна виділити кілька напря-
мів наукових досліджень: розкриття 
сутності управління як особливого 
виду соціального управління (С.  Ар-
хангельський, В.  Андрущенко, Ю.  Ва-
сильєва, В.  Гуменюк, А.  Маркова, 
І.  Підласий, І.  Прердборська, В.  Слас-
тьонін, Н. Хмель, Г. Шевченко, В. Яку-
нін та ін.); висвітлення окремих аспек-
тів у галузі управління освітніми сис-
темами (Є. Березняк, А. Бойко, Л. Ор-
бан-Лембрик, Ю.  Конаржевський, 
М.  Кондаков, Є.  Костяшин, В.  Креме-
ня, В. Кричевський, В. Крижко, В. Куш-
нір, О. Сухомлинська та ін.); проблеми 
формування міжкультурної компе-
тентності (Т.  Атрошенко, І.  Бахова, 
Л.  Вовк, Л.  Воротняк, О  Гончарової, 
О. Зеліковська, І. Зимньої, З. Курлянд, 
О.  Новікової, С.  Радула, О.  Садохін, 
Н. Якси,. Худоминський та ін.).

Переважна більшість майбутніх ке-
рівників ЗНЗ не акцентують увагу на 
виявленні власного рівня сформова-
ності міжкультурної компетентності 
та її розвитку. Тому пріоритетним для 
системи підвищення кваліфікації є 
розробка й обґрунтування завдання 
розвитку міжкультурної компетент-
ності майбутніх керівників ЗНЗ під час 
їхнього навчання у вищих навчальних 
закладах.

Мета даної статті є визначення 
сутності й окреслення структури 
управління формуванням міжкуль-
турної компетентності майбутніх ке-

рівників ЗНЗ як складової професійної 
діяльності шкільного закладу.

Специфіку поняття «міжкультур-
ної компетентності» розкриває О. Са-
дохін, як сукупність знань, навичок і 
вмінь, за допомогою яких індивід 
може успішно спілкуватися з партне-
рами з інших культур як на побутово-
му, так і на професійному рівні, а Т. 
Овсянникова визначає міжкультурну 
компетентність як здатність ефектив-
но здійснювати міжкультурну взаємо-
дію, виступаючи в ролі посередника 
між представниками своєї та іншої 
культури, усвідомлюючи себе пред-
ставником певної етнічної спільноти, 
нації і всього людства і сприймаючи 
ситуацію міжкультурного діалогу як 
обов’язкову умову самореалізації і 
взаємозбагачення представників різ-
них культур [5, с. 126].

Отже, «міжкультурна компетент-
ність» розкривається як інтегративна 
властивість особистості, що характе-
ризується сукупністю знань про цін-
ності культур, міжкультурних вмінь та 
адекватних поведінкових стратегій, які 
дозволять вільно орієнтуватися в між-
культурному просторі університету на 
засадах діалогу культур та цінностей.

Доцільно підкреслити, що аналіз 
робіт, присвячених міжкультурній 
компетентності, дозволив виявити де-
які загальні характеристики щодо до-
сліджуваного феномену, а саме як: ін-
тегративної властивості (Н.  Янкіна, 
І.  Переходько, О.  Садохін), стратегіч-
них навичок (Г. Дегтярьова), готовнос-
ті й здатності здійснювати ефективну 
комунікацію (Девід Мацумото, О. Фро-
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лова), психологічного новоутворення 
(В. Нароліна), сукупності знань, умінь 
і навичок (О. Зеліковська) та інші.

А процес управління формуванням 
міжкультурної компетенції починаєть-
ся тоді, коли майбутній керівник ЗНЗ 
не тільки починає визнавати існування 
відмінностей між представниками різ-
них культур, а й починає поважати від-
мінності в системі цінностей, позитив-
но ставиться до них, коли він психоло-
гічно та соціально готовий до обдума-
ного вибору вчинків у специфічній 
ситуації, а не діє в відповідності з нор-
мами своєї культури.
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У зв’язку зі зміною парадигми осві-
ти виникає необхідність вбудовування 
в навчальний процес інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), які 
будуть спрямованні на модернізацію 
освітнього процесу та розвитку твор-
чих та інтелектуальних умінь майбут-
ніх фахівців.

Під інтелектуальними вміннями 
майбутніх фахівців з аеронавігацій-
ного забезпечення та планування по-
льотів (АНЗПП) будемо розуміти су-
купність умінь, яка поєднує уміння 
студентів мотивувати свою пізнаваль-
ну діяльність, зосереджено сприйма-
ти інформацію та засвоювати її, ви-
конувати розумові операції, творчо 
використовувати набуті знання, само-
стійно працювати з інформаційними 
джерелами.

Майбутня робота вимагає безумов-
ної відповідальності, дисциплінова-
ності, бездоганного володіння англій-

ською мовою. Саме тому необхідно 
приділяти увагу питанню формування 
інтелектуальних умінь в процесі під-
готовки майбутнього фахівця АНЗПП. 
Оволодіння студентами інтелектуаль-
ними вміннями сприяє не тільки роз-
витку інтелектуальної сфери, а й ро-
бить навчальний процес більш ефек-
тивним, спрямованим на засвоєння 
досвіду пізнавальних способів творчої 
діяльності. [1]

Майбутній авіаційний фахівець на 
момент закінчення ВНЗ повинен вміти 
володіти технічними поняттями, екс-
плуатувати основні прилади та облад-
нання, аргументовано інтерпретувати 
різноманітну інформацію, використо-
вувати знання в стандартних та не-
стандартних ситуаціях, швидко, якіс-
но, системно аналізувати та обробляти 
спеціалізовану літературу, системати-
зувати та класифікувати технічні 
об’єкти, поняття, вибирати головне та 
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другорядне, оцінювати оптимальність 
вирішення завдань, оцінити отрима-
ний результат тощо.

За принципом науковості змісту та 
методів формування інтелектуальних 
умінь майбутніх фахівців АНЗПП за-
собами інформаційних технологій ви-
магається, щоб зміст знань, якими 
оволодіватимуть курсанти відповідав 
сучасним досягненням ІКТ, з адаптаці-
єю на їх пізнавальні можливості. Май-
бутні фахівці мають засвоювати зна-
ння, опановувати новітні досягнення в 
галузі інформаційних технологій та 
ознайомлюватися з перспективами їх 
розвитку, відповідно до модернізова-
них навчальних програм; оволодівати 
методами наукових досліджень, що 
сприяють формуванню інтелектуаль-
них умінь, а саме: аналіз, синтез, кла-
сифікація, абстрагування, порівняння, 
узагальнення, моделювання тощо. При 
плануванні польотів і підготовці екіпа-
жів студенту необхідне розвинене 
мислення і високий ступінь самостій-
ності.

Так, в процесі формування інтелек-
туальних умінь майбутніх фахівців 
АНЗПП засобами інформаційних тех-
нологій передбачається розробка й по-
становка спеціальних особистісних та 
професійно-спрямованих завдань за 
допомогою інформаційних технологій 
для застосування на заняттях; поси-
лення мотивації щодо формування ін-
телектуальних умінь в процесі навчан-
ня. Проблемні ситуаційні завдання, 
розвиваючи мислення, максимально 
наближають студента до вирішення 
завдань, які життя ставить перед фа-

хівцем в процесі його професійної ді-
яльності. [2]

Ефективним засобом розвитку 
професійних умінь майбутніх авіато-
рів є ігрові технології. У результаті 
проведення ігор стимулюється актив-
ність мислення студентів, формується 
готовність до самостійного прийняття 
рішення, здатність до реалізації мов-
леннєвих функцій у майбутній профе-
сійній діяльності. Інтелектуальні ігри 
розвивають розумові здібності, логіч-
не мислення, спостережливість, спри-
яють розширенню світогляду, трену-
ють пам’ять.

У межах дослідження важливим є 
інформаційний підхід, суть якого по-
лягає в тому, що базовим і визна-
чальним компонентом навчання сту-
дента є інформація та новітні мето-
дики, завдяки яким сприймаються 
необхідні потоки інформації. Інфор-
маційні технології можна застосову-
вати як інструмент розв’язання різ-
номанітних задач, що забезпечує 
формування вміння приймати рі-
шення в сучасному інформаційному 
середовищі. [3]

Застосування засобу ІКТ у процесі 
формування інтелектуальних умінь 
займає особливе мiсце, оскiльки вiн 
може бути використаний i як засiб 
зовнiшньої дiї на розумову дiяльнiсть 
студентів, i як чинник, який дiє на вже 
наявнi в студентів знання, вмiння i на-
вички, тобто впливає на розумову 
дiяльнiсть студента через його 
самоуправлiння.

Таким чином, інформаційно-ко-
мунікаційні засоби навчання ефек-
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тивно сприяють вирішенню навчаль-
ної проблеми, засвоєнню навчально-
го матеріалу; дозволяють формувати 
технологічні та ефективні моделі 
розвитку професійних якостей, в 
тому числі і інтелектуальних умінь. 
Студенти засвоюють не тільки самі 
знання, але й той спосіб, за допомо-
гою якого можна вирішити навчаль-
ну проблему, запам’ятовують з яких 
дій ця діяльність складається, і здо-
бувають досвід виконання операцій, 
формуючи уміння і навички.

Використання ІКТ в процесі на-
вчання дозволяє не лише отримати 
та опрацювати професійно необхід-
ну інформацію, а й сформувати й 
вдосконалити інтелектуальні уміння 
для ефективної професійної діяль-
ності під час вирішення фахових за-
вдань.
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Адаптаційно-розвивальна програма 
є системним утворенням, що гіпоте-
тично включає в себе такі компоненти: 
емоційний, мотиваційний, соціальний. 
У процесі подальшого експерименталь-
ного дослідження запропонована 
структура адаптаційно-розвивальної 
програми допомагає глибше зрозуміти 
сутність досліджуваної проблеми – со-
ціальної адаптації  – як складного яви-
ща, що реалізується через комплекс за-
значених вище компонентів.

Розглянемо кожний із названих 
компонентів адаптаційно-розвивальної 
програми для старших дошкільників.

Емоційний компонент. Емоційний 
компонент передає ставлення дитини 
до різних подій та фактів життя й про-
являється насамперед в емоціях та по-
чуттях. Емоційна сфера є провідною в 
психічному розвитку дошкільників як 

зазначають О.В. Запорожець, А.Г. Ко-
лесник та інші науковці [5; 2; 1]). Емо-
ції є способом саморегуляції поведін-
ки, діяльності особистості.

Мотиваційний компонент відобра-
жає соціально-ціннісні мотиви пове-
дінки, забезпечує важливий аспект го-
товності дитини до унормованого іс-
нування. Мотиви – «це джерело актив-
ності дошкільника» [2, 45]. Для 
соціальної адаптації важливим є роз-
винене «почуття іншого», тобто здат-
ність зважати на інших, узгоджувати з 
ними власні думки, дії, поведінку [3, 
5]. Особливо важливим моментом пе-
редадаптаційного та адаптаційного пе-
ріодів є створення соціально-педаго-
гічних умов для своєчасного розвитку 
позитивної мотиваційної спрямова-
ності дитини на відвідування дитячого 
садка.

МЕТОДИКА РОБОТИ ЗА АДАПТАЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЮ 
ПРОГРАМОЮ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
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Соціальний компонент репрезен-
тує здатність до життєдіяльності в со-
ціумі. Усвідомлення нової ролі «Я – до-
шкільник», нових обов’язків, вимог, 
наявність досвіду спілкування, що ха-
рактеризується вмінням знаходити 
ефективні форми взаємодії з дітьми та 
дорослими і т ін.

Процес адаптації до дошкільного 
закладу може мати характер стресової 
реакції, супроводжуватися підвище-
ною хворобливістю, втомлюваністю в 
результаті чого звикання стає тривалі-
шим та складнішим.

Основою забезпечення та оптимі-
зації процесу адаптації в ході форму-
вального експерименту стала адапта-
ційно–розвивальна програма для 
старших дошкільників.

Запропонована нами адаптаційно-
розвивальна програма для дітей стар-
шого дошкільного віку, за умови її 
успішного впровадження дає змогу 
глибше зрозуміти сутність адаптації 
старших дошкільників та позитивно 
впливати на її перебіг. Засобами реалі-
зації соціально-педагогічної технології 
визначено різні види ігрової діяльнос-
ті: сюжетно-рольові, театралізовані, 
рухливі ігри, ігрові вправи, етюди, си-
туації, тренінг в ігровій формі.

Розглянемо детальніше методику 
роботи за даною програмою.

Адаптаційно-розвивальна програ-
ма для дітей структурована і склада-
ється з трьох блоків:

1. Ознайомлювальний блок: «Нумо, 
познайомимося!»

Мета: знайомство у системі «дорос-
лий-дитина,» «дитина-дитина»; нала-

годження позитивних контактів; ко-
рекція емоційного стану, розвиток на-
вичок спільної діяльності; вправляння 
у ввічливому звертанні.

2. Реконструктивно-формувальний 
блок: «Давайте навчимося!»

Мета: вироблення позитивного став-
лення до відвідування дошкільного за-
кладу, тренінг конструктивних форм по-
ведінки, розвиток навичок позитивної 
соціальної поведінки, корекція емоційно-
го стану, збагачення соціального досвіду, 
розвиток почуття єдності, згуртованості.

3. Закріплювальний блок: «Нумо, 
повторимо!»

Мета: закріплення конструктивних 
форм поведінки, навичок спілкування, 
вміння розуміти емоційний стан іншої 
дитини та адекватно висловлювати і 
регулювати власний; ігрова корекція 
небажаних проявів поведінки.

Кожний блок складався з комплек-
ту міні-тренінгів, де кожне заняття має 
конкретну мету, яка досягається через 
реалізацію наступних етапів роботи:

Ритуал привітання. Ознайомлення 
дітей із завданнями тренінгу.

Вправи на групове об’єднання, які 
сприяють корекції емоційного стану, 
слугують психологічною розминкою. 
Завдання психомоторної розминки  – 
забезпечити психоемоційне входжен-
ня дітей в атмосферу тренінгу, розкрі-
пачення, створення відчуття групової 
взаємодії, залучення у ситуацію емо-
ційної підтримки кожного, взаємний 
обмін емоціями, що забезпечує дво-
сторонній зв’язок між учасниками 
тренінгу та вміння подивитися на світ 
очима іншої людини.
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Обговорення теми заняття, 
з’ясування того, як практичні завдан-
ня, ігрові вправи можна використати в 
реальних ситуаціях. Налаштованість 
на адаптацію, розвиток активності та 
самостійності дітей.

Велика гра. Зміст основної частини 
становлять ігри, етюди, проблемні си-
туації, вправи розвивального характе-
ру. Головна мета цієї частини заняття – 
активізувати адаптаційні механізми 
організму дитини, розвивати комуніка-
бельність та соціальну компетентність; 
навчати різних стилів поведінки, при-
йомів розв’язання суперечок, конфлік-
тів; формувати морально-етичні уяв-
лення та позитивні зразки спілкування; 
вчити проявляти співчуття, приязнь та 
прихильність до інших; бачити реальну 
користь від засвоєної на занятті інфор-
мації та користуватися нею.

Заключна частина заняття включає 
ігрові вправи, етюди на релаксацію, 
зняття психо-емоційного збудження, 
які мають забезпечити дітям плавний 
вихід з психологічної атмосфери тре-
нінгу. У деяких випадках цю частину 
заняття можна присвятити вільному 
або тематичному малюванню. Важли-
вим моментом заключної частини за-
няття є рефлексія, коли всі діти діста-
ють можливість висловити свою думку 
про заняття, свої враження. Вона є не-
одмінною умовою побудови Я – образу 
та Я – концепції на етапі старшого до-
шкільного віку. Дуже важливо вислу-
хати кожного вихованця. Якщо дитина 
мовчить, треба активізувати її за допо-
могою запитань на кшталт: Що сподо-
балося на занятті? Що не сподобалося? 

Що нового ти взнав? Як це може допо-
могти тобі у житті? Дитина може пере-
давати свої почуття за допомогою як 
мовленнєвого так ї не мовленнєвого 
способу: піднята права рука може 
означати, що заняття сподобалося, 
піднята ліва – не сподобалося. В кінці 
заняття використовували прийом так-
тильного об’єднання групи: коли діти 
вітали один одного з успіхом, вислов-
лювали задоволення від участі у занят-
ті. Таке спільне переживання радості 
та успіху є сильнодіючим чинником, 
що сприяє стабілізації поведінки, гар-
монізації відносин, закріпленню здо-
бутих у процесі тренінгу знань та на-
вичок, спонукає до ініціювання та про-
довження спілкування, забезпечує 
емоційний комфорт на тривалий час.

Під час тренінгу виконання ігрових 
вправ, етюдів та іншої діяльності су-
проводжувала музика. Це допомагало 
створити певний настрій, підсилювало 
емоції та робило яскравішими уявлен-
ня дітей, позитивно впливало на емо-
ційний стан дітей.

Усі структурні компоненти занять 
ставлять головну мету: активізацію 
адаптаційних механізмів дитячого ор-
ганізму, вироблення позитивного став-
лення до відвідування дитячого садка, 
розширення кола знайомих, друзів, 
пристосування дитини до нового соці-
ального оточення, нових умов життя.
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Побудова дошкільного виховання 
ґрунтується на аналізі вікових новоут-
ворень, які утворюють ідею дитини як 
особистості. Гуманізацією дошкільної 
освіти є відображення гуманістичних 
тенденцій розвитку сучасного суспіль-
ства [1]. Є потреби до виховання до-
шкільників в суспільстві, до держави, 
до батьків та дітей. Вони бувають різ-
номанітними, іноді суперечливими. 
Також головним у виховному процесі є 
моральність, встановлюючи його мо-
ральність і спрямованість [3]. Об’єктам 
відносин для людини, як було зазна-
чено вище, виступають процеси, яви-
ща навколишнього світу, угруповання, 
люди та сама людина. Розумне став-
лення до цих об’єктів отримую наяв-
ність про них, що запроваджує належ-
ні переживання та поведінку, яка може 
відповідати нормам гуманістичної мо-
ралі [4]. Різноманітна система відно-
син має важливе місце у відносинах 
«людина-людина». С.Л.  Рубінштейн 
надає свідомості на ці відносини, він 
бачить в них виховний аспект, назвав 
ці формування відносин: моральною 

дуеллю, боротьбою, зброєю якої є 
ставлення, що спричиняє детерміна-
цію поведінки людей [7].

Багате значення у спілкуванні для 
дошкільника з дорослим є незамінним і 
виключним. Дитині не завжди достат-
ньо спілкуватися тільки з дорослими. У 
дитини проявляється бажання також 
спілкуватися і з іншими особистостя-
ми, наприклад зі своїми однолітками. 
Також можна взяти до уваги особли-
вості суспільної системи дошкільного 
виховання, можна відмітити, що діти в 
умовах дошкільного навчального за-
кладу перебувають основну частину не-
спання в товаристві однолітків. Спілку-
ючись з ними, дошкільник набирає до-
свіду проектування побудови взаємин, 
ще він вчиться застосовувати їх в ре-
альному житті. Точно це викликає наш 
інтерес до такої проблеми як спілкуван-
ня [2]. Якщо подивитися на проблему 
спілкування дошкільників, деякий час 
цим займалася М.І. Лісіна, якщо аналі-
зуючи її дослідження, вона вважала за 
важливе, як основу брати саме ті осно-
воположні визначення та категорії, 
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вони мають місце в роботах зазначено-
го науковця. Вона визначила, що спіл-
кування є одним з найважливіших фак-
торів психічного розвитку дитини. 
Тільки у спілкуванні з дорослими у ді-
тей є засвоєння суспільно-історичного 
досвіду, також реалізація можливості 
стати представниками людського роду. 
Важливим предметом діяльності у спіл-
куванні є ті якості і властивості партне-
ра, такі якості проявляються у взаємо-
дії. Ці якості відображаються у свідо-
мості дитини, також вони складають 
образ іншої людини та стають продук-
том спілкування. Це спілкування спря-
моване на роскіш насолоди особливої 
потреби людини у спілкуванні.

У вітчизняній психології були роз-
глянені різні підходи до вивчення спіл-
кування дошкільників, вони були на 
визначенні його ролі в психічному 
розвитку дитини. Спілкування розгля-
дається як узгодження взаємодії двох 
чи більше людей для досягнення мети. 
Важливе значення дослідників, що 
спілкування є не просто дія, а взаємо-
дія. У спілкуванні виявдяється особис-
тість конкретно і неповторно. У таких 
проявах можна знайти і соціальне, ти-
пове, і суто індивідуальне. Спілкуван-
ня надає основу нормального психіч-
ного розвитку людини. Дитині потрі-
бен не тільки фізичний комфорт, вона 
має спілкуватися доступними її засо-
бами. Малюк, який позбавлений такої 
можливості, у нього немає простих 
«людських засобів життєдіяльності» 
(мовою, інтонаційною виразністю, мі-
мікою, санітарно-гігієнічними нави-
чками тощо) [5].

Спілкування може бути як части-
ною діяльності, так і її самостійним 
видом, набуваює статусу провідної на 
деяких вікових етапах. Дослідники ви-
діляють такий об’єкт діяльності  – це 
партнер по спілкуванню. Для того, 
щоб дитина могла стати повноправ-
ним членом в оточуючиму середовищі, 
у неї має бути наставник і прямий 
зв’язок щоб спілкуватися з ним. Опи-
раючись на такі висновки, можна роз-
глянути спілкування як інформаційну 
та предметну взаємодію, в процесі якої 
розвиваються та проявляються міжо-
собистісні взаємини. Можна подиви-
тися на висновки Я.Л. Коломинського 
до визначення специфіки спілкування 
дитини з дорослими, де він визначає 
можливість задоволення потреб як 
мету, тому що дорослий є сукупністю 
еталонів суспільних цінностей [6]. 
Якщо стосовно до спілкування з одно-
літками, то в цьому випадку є можли-
вість визначити думку про партнера і 
самому оцінювати його.

Також є такі етапи: мотивація его-
центричного характеру; засвоєння мо-
рально-прагматичної поведінки. Вони 
виконуються раніше 6 років

У процесі спорядження наукових 
досліджень є такі висновки як:

– гуманізація освіти – це є вихован-
ня у дітей гуманного ставлення до 
оточуючого, гуманізація була і зали-
шаються в центрі уваги багатьох ві-
тчизняних та зарубіжних педагогів, 
психологів, та філософів;

– вітчизняні та зарубіжні психоло-
го-педагогічні дослідження вони глибо-
ко вивчали в різні періоди дитинства 
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механізми морального зростання, є 
один з найважливіших складників  – є 
інформаційні джерела та компоненти;

– ретельне досліджуючи такі на-
прями: є проблема взаємозалежності 
та наступності та постання гуманних 
взаємин дітей у дошкільному навчаль-
ному закладі та сім’ї; є також виник-
нення елементів гуманних взаємин ді-
тей дошкільного віку; особливості та 
вплив на характер статевих взаємин 
молодших школярів.

Аналізуючи теоретико-методоло-
гічні підходи щодо гуманізації педаго-
гічного процесу, спілкування та специ-
фіки становлення і розвитку взаємин, 
є такі висновки як: феномен гуманних 
взаємин глибоко вивчався психолога-
ми і педагогами на різних етапах онто-
генетичного розвитку; вік дошкільно-
го дитинства  – є початковий період 
становлення особистості, де в процесі 
спілкування з дорослими, ровесника-
ми складається перший досвід взаємо-
дії з ними, моральних норм поведінки. 
Це дослідження спрямоване на вияв-
лення психологічних і соціально-педа-
гогічних умов становлення гуманних 
взаємин старших дошкільників, визна-
чення їх суті.
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Основной текст. На современном 
этапе развития художественного об-
разования одним из ведущих направ-
лений является формирование творче-
ски развитой личности с устойчивыми 
ценностными ориентациями. В дан-
ной ситуации, особую роль играет ис-
пользование возможностей декора-
тивно-прикладного искусства, кото-
рое является неиссякаемым источни-
ком духовно-нравственных и 
эстетических ценностей, позволяю-
щих воспитывать у обучающихся 

культуру созерцания окружающей 
действительности, развивать творче-
ское отношение к ней.

Произведения декоративно-при-
кладного искусства, обладающие осо-
бенной непосредственностью и худо-
жественной цельностью, неотделимы 
от своего времени, в котором они были 
созданы. Декоративное искусство свя-
зано с оформлением предметов, окру-
жающих человека, гармонично сочета-
ющих в себе утилитарные функции и 
эстетические качества [5].
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Такое определение декоративно-
прикладному искусству дала Н.М. Со-
кольникова: «Декоративно-приклад-
ное искусство (от лат. Deco  – укра-
шать) – область декоративного искус-
ства: создание художественных 
изделий, имеющих практическое на-
значение в быту и отличающихся деко-
ративной образностью (посуда, ме-
бель, ткани, одежда, украшение и пр.)» 
[9].

Основные характеристики качества 
предметов быта:

• Функциональная пригодность;
• Надежность (безотказность, дол-

говечность, сохранность, ремон-
топригодность);

• Эргономичность;
• Эстетичность;
• Технологичность (в производстве 

и при применении);
• Безопасность;
• Экологичность.
Сегодня декоративно-прикладное 

искусство рассматривается как важная 
художественная ценность, которая вы-
полняет многочисленные функции: 
познавательную, коммуникационную, 
эстетическую и др. [1].

Таким образом, декоративно-при-
кладное искусство обладает большими 
педагогическими возможностями, по-
скольку оно является источником по-
знания, углубляя представлений об 
истории, культуре своего народа, 
свойствах и принципах декоративной 
композиции, пробуждая эмоциональ-
но-чувственную сферу учащихся и 
способствуя пониманию ими законов 
красоты. Занятия декоративным ис-

кусством способствуют обогащению 
духовного и чувственного мира обуча-
ющегося, открыв пред ним мир кра-
сок, художественных образов [5].

Декоративно-прикладное искус-
ство включает в себя множество видов 
искусств, одним из которых является 
батик.

Батик – ручная роспись по ткани с 
использованием резервирующих со-
ставов.

Ручная художественная роспись 
тканей уходит своими корнями в глу-
бокую древность. Наибольшей извест-
ностью пользовались способы разри-
совки тканей с применением различ-
ных резервирующих составов. Суть 
этих способов заключалась в том, что 
участки ткани, не подлежащие окра-
шиванию, покрывались различными 
смолами или пчелиным воском; по-
следние, впитываясь в ткань, защища-
ли ее от воздействия краски. Подго-
товленную таким образом ткань опу-
скали в краску, затем удаляли резерви-
рующий состав (резерв) и в результате 
получали белый рисунок на окрашен-
ном фоне. Это ис кусс тво раз ви ва ли с 
глу бо кой древ нос ти мно жество на ро-
дов ми ра: ин дей цы, ки тай цы, егип тя-
не, пе ру ан цы, так же украшения тка-
ней таким методом было известно в 
Армении, Азербайджане, Индии, Япо-
нии и др..

Однако на ивыс ше го раз ви тия и ху-
до жест вен но го со вер шенс тва данный 
вид искусства дос тиг  в Индоне зии на 
ост ро ве Ява.   Сло во «ба тик» именно 
индонезийского про ис хож де ния и в 
пе ре во де обоз на ча ет «ри со ва ние го ря-
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чим вос ком» [3, 4].
Каждая страна привносила в искус-

ство художественной росписи тканей 
свои национальные особенности. В на-
шей стране художественная роспись 
тканей существует примерно с 30-х 
годов прошлого века, получив широ-
кое развитие и признание благодаря 
художникам-профессионалам. Спосо-
бами художественной росписи оформ-
лялись головные и шейные платки, 
косынки, шарфы, галстуки, а также 
купоны женских и детских платьев, за-
навеси, скатерти, салфетки и т. д. В 
целом художественная роспись тканей 
в Украине развивалась на основе всего 
мирового опыта, использовались раз-
ные пути освоения художниками раз-
личных технологических приёмов. 
Шло время, менялись технологии, по-
являлись новые материалы и оборудо-
вание. В наше время переосмысленная 
и переработанная в соответствии с 
современными требованиями техника 
ручной росписи ткани заняла достой-
ное место среди других видов 
декоративно-прикладных искусств. 

Батик активно используется про-
фессиональными художниками во 
многих видах декоративного творче-
ства: как технический приём создания 
декоративных художественных произ-
ведений, способ оформления интерье-
ра, метод создания театральных деко-
раций, проектирования костюма и 
многое другое [4].

Важная особенность декоративно-
прикладных произведений  – декора-
тивность, трактуемая как качествен-
ная особенность произведения и опре-

деляемая его композиционно-пласти-
ческим строем и выступающая как 
форма выражения красоты, содержа-
ния и художественной образности [7].

Данная особенность формирует та-
кие свойства декоративно-прикладно-
го искусства, как условность, непо-
средственность, праздничность, наи-
вность [8].

Декоративно-прикладное искус-
ство имеет ряд особенностей: целост-
ность, объясняемая вниманием к глав-
ному; эмоциональность; преображе-
ние натуры [5].

А. К. Чекалов подчеркивал: «Худо-
жественна та вещь, которая не только 
практически целесообразна и техниче-
ски совершенна, но обладает, кроме 
этого, образным смыслом» [11].

Батик как самостоятельное художе-
ственное произведение обладает спец-
ифическими выразительными свой-
ствами, а процесс его создания – мно-
гими художественно развивающими, 
образовательными и воспитательны-
ми функциями. Батик как вид художе-
ственной деятельности выступает и 
как метод обучения в художественном 
образовании [4].

Техника обладает определенной по-
следовательностью и этапами работы, 
которые помогают выстраивать чёт-
кую логическую цепь. Это помогает 
будущим художникам-педагогам ясно 
формулировать и ставить цели, задачи 
в создании композиции и так же в сво-
ей педагогической практике. При ра-
боте с батиком воспитывается чувство 
ритма, колористки, терпение и усидчи-
вости, чувство гармонии и красоты. 
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Не смотря на четкую последователь-
ность действий, результат, зачастую, 
не предсказуем, но это не является 
минусом. Обусловлен такой феномен 
используемыми материалами. Ткань 
как будто бы является соавтором тво-
рения и направляет художника по те-
чению создания композиции. Это 
учит, не противятся используемому 
материалу, а сосуществовать с ним и 
использовать его технические преиму-
щества. Поэтому каждое изделие уни-
кально и неповторимо. Скопировать 
или повторить изделие в точности 
просто невозможно.

Выводы. Изучение искусство бати-
ка и его художественно-выразитель-
ных возможностей помогает творче-
скому развитию художника-педагога в 
системе его профессиональной подго-
товки. Совершенствование высшего 
образования художников-педагогов 
заключается в оптимизации приёмов 
работы над учебным заданием и само-
стоятельным художественным произ-
ведением. Таким образом, батик, явля-
ясь методом поиска композиции и об-
разно-пластического языка произведе-
ния, способом создания 
самостоятельного художественного 
произведения, может способствовать 
творческому развитию студентов и 
улучшению их профессиональной 
подготовки как будущих педагогов-ху-
дожников.
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Підготовка фахівців з вищою осві-
тою у наш час потребує докорінної пе-
ребудови, що зумовлено необхідністю 
адаптації вітчизняної освітньої систе-
ми до світових вимог. З огляду на це в 
процесі навчання майбутні фахівці по-
винні опанувати не тільки доступні 
теоретичні знання, у відповідній галу-
зі, але й різноманітні способи їхнього 
застосування. Дана обставина повною 
мірою стосується підготовки майбут-
ніх практичних психологів, оскільки 
лише володіння наявними теоретич-
ними знаннями разом із найновішими 
практичними способами їхнього за-
стосування може забезпечити їм на-
лежний рівень професійної компе-
тентності. Звідси виникає потреба на-
дати їм необхідну підготовку до діяль-
ності в реальних умовах; до таких 
вимог сьогодення належить і вміння 
працювати з пам’яттю людини. Ця об-
ставина зумовлює актуальність і до-
цільність даного дослідження.

Мета роботи: висвітлити особли-
вості застосування дослідницького 
підходу до вивчення пам’яті у навчаль-
ній роботі зі студентами-психологами.

Проведене дослідження полягало у 
розробці оптимального та конструк-
тивного підходу до ознайомлення сту-
дентів із дослідженням пам’яті, який 
би дозволив поєднати наявні знання 
про предмет розгляду, подати їх до-
ступно й у чіткій логічній послідов-
ності. Дослідження пам’яті в основно-
му полягає у реалізації практичної 
компоненти; для її реалізації студен-
там пропонується низка суто практич-
них завдань із дослідження пам’яті. 
Розпочати можна з постановки сту-
дентам нескладних запитань, які пови-
нні виявити особливості їхньої пам’яті.

З’ясування перших слідів пам’яті: 
присутнім запропоновано навести 
найдавніші спогади, які зберігає їхня 
пам’ять. Як з’ясувалося, до 3-х річного 
віку ніяких виразних слідів пам’яті ні у 
кого не виявлено; перші, фрагментарні 
та неконкретні спогади наявні лише 
після досягнення трьохрічного віку 
(проте про них важко розповісти і 
пов’язати з якимись конкретними по-
діями). З 4-х річного віку пам’ять збе-
рігає значно конкретніші, окремі епі-
зоди, про деякі з них студенти охоче 

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТІ 
У НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ

Вінтюк Ю. В.
Кандидат психологічних наук,  
доцент кафедри Теоретичної та практичної психології  
Національного університету “Львівська політехніка”

Ключові слова: підготовка фахових психологів, навчально-виховний процес, 
дослідницький підхід у навчальній діяльності, дослідження пам’яті.

Key words: preparation professional psychologists, educational process, research 
approach in educational activity, memory research.
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розповідають. Після досягнення 
п’ятирічного віку пам’ять зберігає вже 
не лише окремі фрагменти, а цілі події.

Що запам’яталося з дошкільного 
віку? Студенти розповідають про спо-
гади з дитинства, які зберегла їхня 
пам’ять: про своє житло, близьких 
людей, улюблені іграшки, забави, зна-
чимі події тощо. Проте всі ці спогади 
не вкладаються у суцільну лінію жит-
тя з того вікового періоду; тому варто 
спробувати встановити, відколи жит-
тєві події вишиковуються у суцільну, 
неперервну лінію, яка веде у сьогоден-
ня. Уточнюємо окремі деталі розпо-
відей, варто також спробувати 
з’ясувати: а яка роль цих спогадів у 
житті людини?

Що запам’яталося з шкільного віку? 
Присутні поступово розповідають про 
різні важливі події наступного віково-
го періоду: з початкової, середньої, а 
потім і зі старшої школи. Причому іно-
ді вони не пов’язані безпосередньо з 
навчанням у школі, оскільки відбува-
лися вдома чи й в іншому місці. Необ-
хідно уточнити: як впливали особли-
вості пам’яті на успішність навчання? 
Які прийоми запам’ятовування засто-
совувалися? Який навчальний матері-
ал не забуто до сьогодні і чому?

Які найяскравіші спогади з вашого 
життя? Переважно пригадуються ті 
події, які мали значний вплив на по-
дальше життя. Намагаємося з’ясувати: 
чому саме ці події найкраще 
запам’яталися? Які люди вам найбіль-
ше запам’яталися? Кого з них ви доте-
пер не можете забути, якщо з тих пір 
не бачили? Чому? Поступово 

з’ясовуються різні особливості пам’яті, 
на які студенти досі не звертали уваги. 
Далі доцільно перейти до освоєння 
експериментального дослідження 
пам’яті.

Дослідження короткочасної (зоро-
вої і слухової) пам’яті. На практично-
му занятті студентами запропоновано 
виконати тести на визначення об’єму 
короткочасної: спочатку слухової, а 
потім і зорової пам’яті. Їм оголошено 
умови проходження тесту, після цього 
надано стимульний матеріал, який не-
обхідно запам’ятати і відтворити від-
разу після запам’ятовування. Після об-
числення результатів тестування необ-
хідно влаштувати їхнє обговорення.

Дослідження довготривалої пам’яті. 
На практичному занятті студентам за-
пропоновано виконати тест на визна-
чення об’єму пам’яті; вони 
запам’ятовують запропонований сти-
мульний матеріал, а потім відтворю-
ють його через два тижні. Результати 
оцінюються й обговорюються, оскіль-
ки більшість присутніх не задоволені 
одержаними результатами, повертає-
мося до детальнішого розгляду питан-
ня про можливості людської пам’яті.

Диспут про дослідження абсолют-
ної пам’яті О. Р. Лурією. Студентам за-
пропоновано висловити свої мірку-
вання з приводу дослідження абсо-
лютної пам’яті, які зафіксовані доку-
ментально. Намагаємося з’ясувати: 
чому одні люди мають унікальну 
пам’ять, а інші ні? Які чинники впли-
вають на покращення пам’яті? Як їх 
можна задіяти? Які граничні можли-
вості вашої пам’яті?
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Експеримент Ф. Бартлетта. Студен-
там запропоновано повторити відо-
мий експеримент з дослідження 
пам’яті, поставлено завдання встано-
вити виявлені закономірності та зро-
бити висновки. Бажаючим взяти у ньо-
му участь по черзі розповідають одну 
історію, але перший чує її повністю, а 
далі переповідає наступному (хто не 
чув її), наскільки запам’ятав. Останній 
з задіяних в експерименті почує вже 
зовсім не те, що було спочатку. На об-
говорення виносяться питання: чому 
це відбувається? Які наслідки має дана 
ситуація та якій висновки з цього слі-
дують?

Використання мнемонічних прийо-
мів для покращення запам’ятовування. 
Студентам потрібно розповісти про 
кілька поширених прийомів, що вико-
ристовуються для покращення 
запам’ятовування, а також про осо-
бливості їхнього застосування на 
практиці. Після цього запропоновано 
перевірити їх, наприклад: для вивчен-
ня нових слів з іноземної мови (яку 
вони вивчають).

Перегляд випусків з серіалу «Ігри 
розуму» про пам’ять. У продовження 
попереднього, присутнім запропоно-
вано переглянути кілька сюжетів про 
роботу професійних мнемоністів: як 
на естраді, перед публікою; а також 
при роботі над заучуванням стимуль-
ного матеріалу, запропонованого для 
запам’ятовування (це 3-й випуск з 1-го 

сезону і 6-й з 5-го).
Варто також відзначити наступне: 

доцільність впровадження даного під-
ходу зумовлена вимогою формування 
професійної компетентності майбутніх 
психологів. Студентам наочно проде-
монстровано зв’язок знань, накопиче-
них із даної теми, на різних етапах ста-
новлення психологічної науки, з реаль-
ним життям, і повсякденними вимога-
ми практичної діяльності фахового 
психолога. Вони не лише значно краще 
зрозуміли і запам’ятали поданий мате-
ріал, але й побачили реальні можливос-
ті застосування набутих знань у своїй 
майбутній повсякденній діяльності, в 
різних аспектах і реальних ситуаціях. 
Детальніша інформація про дане дослі-
дження наявна у статті [1].

Висновок. Застосування дослід-
ницького підходу до при вивченні 
пам’яті майбутніми психологами до-
зволяє систематизувати наявні знання, 
зробити доступнішими та зрозумілі-
шими, а також апробувати практичні 
способи застосування цих знань і по-
долати низку труднощів, пов’язаних з 
її опануванням; що має позитивний 
вплив на процес формування їхньої 
професійної компетентності взагалі.

Література:
1. Вінтюк Ю.  В. Дослідження пам’яті у 

навчальній роботі зі студентами-пси-
хологами / Ю.  В. Вінтюк // Молодий 
вчений.  – 2018.  – № 6 (58).  – Ч. ІІІ.  – 
С. 333-337.
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ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ

Алла Лісова,
викладач вищої категорії (музика)

Анотація. У статті розглядається проблема вокально-вико-
навської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, 
в процесі якої основна увага спрямовується на формування твор-

чих особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва, постій-
не самовдосконалення професійного рівня, поєднання вокально-виконавської ді-
яльності з педагогічною майстерністю, а також здійснення патріотичного ви-
ховання під час виконання вокальних творів видатних українських композито-
рів та сучасних подільських композиторів, за допомогою вдало підібраного 
вокального репертуару. Реалізація головної мети мистецтва співу – всебічний, 
гармонійний розвиток та виховання молодого покоління. Сприяння ефективно-
му музичному та співочому вихованню студентів, вміле демонстрування патрі-
отичних вокальних творів, цілеспрямована підготовка голосу до виконання, на-
вчання володінню культурою мовлення, а також вміння аналізувати найкращі 
вітчизняні вокальні твори. Музичні мотиви допомагають створити яскравий 
та самобутній український образ, сприяють збереженню національної вокальної 
самобутності та ідентичності.

Ключові слова: вокальна підготовка, артистичні якості, педагогічні умови 
формування вокально-виконавської культури, голосовий апарат, репертуар па-
тріотичного змісту.

FORMING CREATIVE LOCALITIES OF THE FUTURE TEACHER 
OF MUSIC ART IN THE VOCAL CREATING STUDIES.

Summary. The article consider the problem of vocal-performing training of the future 
teacher of musical art, in which the main focus is on the formation of the personal 
qualities of the future teacher of musical art, the constant self-improvement of the 
professional level, the combination of vocal-performing activities with pedagogical skills, 
and the implementation of patriotic upbringing during execution vocal works by 
prominent Ukrainian composers and modern composers of Podillya with the help of well-
chosen vocals the repertoire. The realization of the main goal of the art of singing – the 
comprehensive, harmonious development and upbringing of the younger generation. 
Promotion of effective musical and singing education of students, skillful demonstration 
of patriotic vocal works, purposeful preparation of voice for performance, learning to own 
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Постановка проблеми. Сучасна 
система вітчизняної мистецької освіти 
входить у європейський простір та пе-
редбачає реалізацію низки важливих 
завдань, одним з яких є підготовка 
вчителів нового типу, конкуренто-
спроможних фахівців, здатних до 
творчого саморозвитку. Їхнє завдання 
полягає у збереженні особливостей на-
родної музичної культури в умовах 
світової глобалізації ХХI століття.

Головною тенденцією патріотично-
го виховання є формування художньо-
ментального досвіду, ціннісного став-
лення особистості до Батьківщини, 
народу, нації. Системне морально-па-
тріотичне виховання має базуватися 
на цінностях духовної культури укра-
їнського народу. Викладач музичного 
мистецтва, як носій культурних цін-
ностей, людяності, професійної ком-
петентності, всебічно-гармонійного 
розвитку, здійснює художньо-естетич-
не виховання підростаючого поколін-
ня, формує етнічну самовизначеність. 
Домінуючим в спілкуванні з мисте-
цтвом є сформованість музично-вико-
навських навичок підготовки майбут-
нього музиканта.

Вокальне мистецтво – один із най-
більш популярних видів музичного 
виконавства. У період відродження на-
ціональної духовності досить гостро 
постала проблема формування во-

кально-виконавської майстерності 
майбутніх фахівців в процесі виконан-
ня творів патріотичного змісту, адже 
саме у вокальній творчості втілено ба-
гатовіковий життєвий досвід народу, 
його мудрість, життєві погляди, краса, 
що є обов’язковим компонентом для 
навчання й виховання сучасної молоді.

Вивчення сучасного стану цієї про-
блеми вказує на те, що якість знань з 
культури вокального виконавства за-
лишається недостатньою, процес на-
вчання потребує забезпечення спеці-
альною методичною літературою та 
комплексного підходу до розв’язання 
проблеми розвитку вокальних умінь 
на кращих вітчизняних вокальних 
зразках та музичних творах патріотич-
ного змісту.

Огляд досліджень та публікацій. 
Дослідження педагогів-музикантів О. 
Абдуліної, А. Алексюка, М. Гриценка, І. 
Зязюна, Г. Падалки, М. Фіцули, О. Рос-
товського, О. Рудницької, М. Ярмачен-
ка тощо вказують на особливе значен-
ня співу в системі музично-естетично-
го виховання підростаючого поколін-
ня. Вокальну підготовку відображено 
в працях Н. Гребенюк, А. Датського, А. 
Менебені, Г. Стасько, Ю. Юцевича, О. 
Прядко, М. Микиша. У методичній лі-
тературі проблема вокальної підготов-
ки розглядається у різних аспектах: 
визначаються принципи вокальної 

the culture of speech, and the ability to analyze the best domestic vocal productions. Mu-
sical motives help create bright and original Ukrainian image, contribute to the preserva-
tion of national vocal originality and identity.

Key words:  vocal training, artistic qualities, pedagogical conditions for the 
formation of vocal-performing culture, vocal apparatus, repertoire of patriotic content.
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підготовки на основі фонетичного (О. 
Коміссаров, А. Саркісян) та фонопе-
дичного (В. Ємельянов) методів; про-
цес виховання естетичного ставлення 
до вокального мистецтва (В. Бриліна, 
Н. Можайкіна); розглядається процес 
формування мовно-виражальної куль-
тури (Л. Азарова, Л. Дерев’янко, Н. 
Швець).

Метою статті є розкриття особли-
востей вокальної підготовки майбут-
ніх учителів музичного мистецтва під 
час виконання творів національно-па-
тріотичного спрямування в умовах 
творчого навчально-виховного проце-
су в коледжі.

Виклад основного матеріалу. Во-
кальне мистецтво – мистецтво переда-
вати засобами голосу співака ідейно-
образний зміст музичного твору. Саме 
спів вважають одним із найдавніших 
видів музичного мистецтва. Виконаня 
українських народних пісень без му-
зичного супроводу, обробок україн-
ських народних пісень М. Леонтовича, 
Ф. Колесси, Я. Степового, А. Веделя, М. 
Лисенка, Д. Бортнянського, М. Бере-
зовського та інших композиторів 
спряють розвитку музичного слуху, 
пам’яті. Музичні мотиви органічно 
входять до серця та свідомості люди-
ни, допомагають створити яскравий та 
самобутній український образ.

Зважаючи на широке поширення 
вокального мистецтва серед величез-
ної кількості як професійних виконав-
ців, так і серед аматорів, проблема 
технічного вдосконалення вокально-
виконавської діяльності, збереження 
національної вокальної самобутності 

та ідентичності, а також подальшого 
продукування мистецтва співу знахо-
диться під пильною увагою педагогів, 
музикознавців, мистецтвознавців.

Свого часу український культур-
ний діяч С. Чернецький, аналізуючи 
вокально-виконавську творчість О. 
Мишуги – відомого українського опер-
ного співака, визначив відмітні риси 
української вокальної школи: майстер-
ність фразування, досконале володін-
ня кантиленою, глибокий ліризм, во-
лодіння технічними засобами вокаль-
ної культури, тембровою красою голо-
сів. На основі характерних критеріїв в 
Україні було створено нову вокальну 
школу, яка увібрала в себе передові на-
укові досягнення.

Професор П. Голубєв вважав, що 
найвищим рівнем педагогічної май-
стерності є застосування індивідуаль-
ного підходу в роботі зі співаками. 
При цьому фактором, що забезпечує 
продуктивну діяльність педагога, є не-
ухильне дотримання відповідної по-
слідовності у комплексному розвитку 
голосів, всебічне вивчення задатків і 
здібностей співака, а також вивчення 
вад, що порушують правильне функці-
онування голосоутворення й форму-
вання співацьких голосів [2, с. 7].

Заслуговує на увагу наукове до-
слідження В. Антонюк засад і тради-
цій української вокальної школи. До-
слідниця зауважила, що в методич-
них порадах партесного співу О. Ме-
зенця та М. Ділецького визначилися 
такі вокально-педагогічні прийоми, 
як: плавне ведення мелодичної лінії, 
наповнення мелодії широтою дихан-
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ня, системою пружного дихання, 
формування навичок вокалізації на 
основі передскладового розспівуван-
ня тощо [1, с. 17].

Набуття студентами  – майбутніми 
вчителями музичного мистецтва – во-
кальних навичок розпочинається з І 
курсу на заняттях з «Постановки голо-
су». Голос  – це основний інструмент 
спілкування між викладачем і студен-
том, адже словами можна донести кон-
цепт самого методу виконання, а прак-
тичні навички співу можливо поясни-
ти тільки самим співом. Комплексний 
процес розвитку та вдосконалення 
співацької майстерності поділяється 
на три групи: вокально-технічну, інто-
наційно-слухову та мовно-виражаль-
ну.

Сучасний викладач постановки го-
лосу повинен володіти необхідним 
рівнем теоретичних знань, якого до-
сягла сучасна наука, та акумулювати у 
своїй практичній діяльності наукові 
знання, власний досвід та вміння, а 
також, за допомогою вдало підібрано-
го вокального репертуару патріотич-
ного змісту, реалізувати головну мету 
мистецтва співу – всебічний гармоній-
ний розвиток та виховання молодого 
покоління. Сприяти ефективному му-
зичному та співочому вихованню сту-
дентів, вміло демонструвати патріо-
тичні вокальні твори, цілеспрямовано 
готувати голос до виконання, навчити 
володінню культурою мовлення, вмін-
ню аналізувати музичні твори, креа-
тивність  – ось перелік ключових за-
вдань, що постають сьогодні перед пе-
дагогом-вокалістом.

Важливою умовою формування та 
вдосконалення вокальних навичок є 
поетапна, систематична робота відпо-
відно до індивідуального розвитку та 
здібностей студента. Не менш важли-
вим вважається показ вокального ма-
теріалу викладачем, що є хорошим 
прикладом для наслідування, зацікав-
лює студента та стимулює до вдоско-
налення власної виконавської май-
стерності.

Педагог з постановки голосу має за-
лучати до продуктивної практичної ді-
яльності кожного студента, створюючи 
особливу ауру занять, розвивати патрі-
отичні почуття у процесі ознайомлення 
з культурною спадщиною та сучасним 
мистецтвом України. Для викладача 
важлива наявність духу українського 
національного фольклору у своїй педа-
гогічній діяльності; вміння будувати 
процес спілкування зі студентами на 
принципах, що знаходяться в основі за-
своєння музичного матеріалу народної 
творчості. Лише шляхом спілкування з 
народними музикантами, шляхом про-
ведення фольклорних свят, відвідуван-
ня концертів, конкурсів, оглядів музич-
них колективів, поступово формується 
світогляд, морально-естетичні смаки та 
патріотичні почуття гордості за свою 
землю, та свій народ. Інтерес україн-
ської сучасної педагогіки до кращих 
зразків українського національного 
фольклору  – це не ностальгія, а усві-
домлення та шана колосальних зусиль 
сотень попередніх поколінь, які зумо-
вили сьогоднішній рівень культури на-
шого суспільства, її розвиток та досяг-
нення.
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Дієвим засобом патріотичного ви-
ховання є пісня. Г. Ващенко зазначав, 
що українська пісня за змістом і гли-
биною посідає одне з перших місць 
серед народів світу. Саме вона підтри-
мує свідомість національної єдності 
українського народу, любов до Бать-
ківщини і пошану до себе. У коледжі 
уже багато років радує своєю творчіс-
тю народний фольклорний ансамбль 
«Калинове намисто», а також народ-
ний гурт автентичної пісні Східного 
Поділля «Голоси предків». Метою 
творчої діяльності колективів є від-
родження українського народного 
фольклору, насамперед того, що по-
бутує на Поділлі.

Пісня – найбільш поширений жанр 
вокальної музики. Важливе значення 
для розвитку вітчизняного пісенного 
жанру мала творчість композиторів А. 
Кос-Анатольського, П. Майбороди, 
І. Шамо, В. Косенка, І. Поклада, О. Бі-
лаша. Їхні пісенні шедеври часто ви-
користовуються у роботі педагогами-
вокалістами. Українські класичні ро-
манси, написані на вірші Т. Шевченка, 
І. Франка, Л. Українки та багатьох ін-
ших українських поетів, сприяють во-
кальному вдосконаленню, розвитку 
голосу та співацької індивідуальності. 
Серед розмаїття пісенних творів важ-
ливим аспектом є використання тво-
рів сучасних подільських композито-
рів, зокрема О. Кльоца, О. Янушкевич, 
Е. Бриліна, В. Газінського, С. Городин-
ського, І. Кочурського, А. Дзюби, тощо. 
Поєднуючи змістовні тексти з профе-
сійно продуманими й талановитими 
мелодіями, сучасні автори створюють 

не просто пісні, а музичні явища, що 
відрізняються глибоким ліризмом, 
знанням подільської мелодики та від-
чувають глибину і високу культуру 
української національної музики. Ба-
гато аматорських колективів з вели-
ким задоволенням виконують творчі 
доробки митців.

Опрацьовуючи творчу спадщину ве-
ликих майстрів пісенного мистецтва, 
студенти вже з першого курсу відчу-
ють, що вони вивчають життя, адже 
музика  – це саме життя, а спів  – мова 
почуттів. Порівнюючи взірці класичної 
музики та сучасних римейків, студент 
розуміє, що високохудожні твори не-
суть у собі значний енергетичний по-
тенціал. Кожен досягає розуміння мис-
тецького твору самостійно в процесі 
духовної творчості. Завданням вокаль-
ної підготовки є розвиток виконав-
ських, художньо-творчих здібностей, а 
також удосконалення артистичних на-
вичок. Отже, оскільки позитивні емоції 
є засобами активізації співацьких меха-
нізмів, то перед вокальними педагога-
ми постає завдання психологічного на-
лаштування студента-співака на опти-
містичний, активний стан його душі та 
тіла. Такому налаштуванню, насампе-
ред, сприяє доброзичливість педагога, 
прищеплювання майбутньому вчителю 
впевненості в своїх силах, стриманість 
від численних зауважень, а також щира, 
позитивна атмосфера в класі. Цілеспря-
мована, постійна увага педагога до му-
зично-виразного вокального виконан-
ня студента сприятиме розвиткові не 
тільки художнього, а й вокально-тех-
нічного аспекту співу.
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Висновки. Таким чином, у музич-
ному розвитку студентів  – майбутніх 
учителів музичного мистецтва  – важ-
ливо використовувати надбання ві-
тчизняної вокальної школи, знати пси-
хологію та нейрофізіологію співочого 
процесу, вікові особливості функціо-
нування та розвитку голосу, особли-
вості класифікації співацьких голосів 
та види їх звучання. Забезпечення фа-
хової компетентності майбутніх учи-
телів можливе за умови дотримання 
наступних психолого-педагогічних 
умов: створення творчо-дидактичної 
атмосфери, комфортного вокально-
навчального середовища, формування 
толерантних відносин всіх суб’єктів 
навчальної діяльності, органічне по-
єднання аудиторної, самостійної та 
концертно-практичної діяльності.

Систематична, цілеспрямована ро-
бота викладача приятиме ефективно-
му розвитку вокально-виконавських 
якостей студентів, якщо педагог в по-
вній мірі володіє комплексом відповід-
них методів і прийомів роботи з різни-
ми категоріями студентів, активізує їх 

мотивацію за допомогою цікавого ре-
пертуару патріотичного змісту, вихо-
вує у співаків справжню співацьку 
культуру й бережливе ставлення до 
голосу – неоціненного дару людини.
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Виникнення освіти для дітей з осо-
бливостями психофізичного розвитку 
пов’язують з моментом появи в Європі 
в кінці XVIII століття перших 
спеціальних класів для дітей з сенсор-
ними порушеннями. На сьогоднішній 
день цей різновид освіти, маючи со-
лідні здобутки в Україні і за кордоном, 
перебуває у стані реформування, 
оскільки прагне відповідати викликам 
часу. Зокрема, важливою для розвитку 
вітчизняної освітньої практики для ді-
тей з особливостями психофізичного 
розвитку є процес деінституціалізації, 
який було розпочато із затвердження 
9 серпня 2017 року урядом Національ-
ної стратегії реформування системи 
інституційного догляду та виховання 
дітей на 2017 – 2026 роки і Плану реа-
лізації її першого етапу. Відповідно до 
Національної стратегії, в 2026 році ді-
тей в інституціях має бути менше 0,5% 
від загальної кількості дитячого насе-
лення (зараз  – 1,5%). А ті діти, які з 
різних причин все ж залишаться в 
інституціях, а не в сім’ях, житимуть у 
невеликих закладах в умовах, макси-
мально наближених до сімейних (до 

10 осіб в одному закладі) [5]. Фактично 
в Національній стратегії йдеться про 
закриття значної частини інтернатних 
закладів і створення замість них інно-
ваційних для даної категорії дітей. У 
зв’язку з радикальними змінами в 
освітній практиці, на наш погляд, для 
осягнення сучасних змін доцільно роз-
глянути історію становлення і розви-
ток інтернатної системи, яка на сьогод-
ній день оптимізується. Як слушно за-
уважував психолог і педагог М. М. Ру-
бинштейн, «те, що було, і те, що буде, 
нерозривно пов’язане з тим, що є, і, 
вдивляючись вдумливо в сучасні педа-
гогічні завдання, ми повинні усвідом-
лювати, що назрілі питання породжені 
не лише даним моментом, вони вино-
шені і мотивовані далеким, часто дуже 
далеким минулим, і той, хто шукає їх 
життєвого правдивого рішення, пови-
нен намагатися заглянути у минуле, 
прагнучи чітко усвідомити собі, якими 
умовами породжені ці питання, які рі-
шення їх були випробувані тощо. Інак-
ше він неминуче впаде в стан брехні 
неісторичності; він буде вирішувати 
питання з помилковою думкою, що 
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його розумові викладки опиняються 
на шальках терезів, а потім у дійсності 
виявиться, що на сцену негайно висту-
пають невраховані ним історичні сили, 
і спрямовують хід подій по зовсім ін-
шій колії, ніж він припускав» [8, 29].

Освіта для дітей з особливостями 
психофізичного розвитку в історично-
му аспекті вивчали В.  І.  Бондар, 
І. Г. Єременко, Х. С. Замський, В. В. Зо-
лотоверх, Н.  О.  Климко, М.  М.  Мало-
фєєв, Л. К. Одинченко, С. В. Федорен-
ко, М.  Д.  Ярмаченко та ін. Тенденції 
розвитку спеціальних навчально-ви-
ховних закладів для глухих дітей ви-
світлювалися в працях А. Володимир-
ського, В.  Гіляровського, І.  Соколян-
ського, О. Таранченко, М. Шеремет та 
ін. Історія вітчизняного спеціального 
навчання розумово відсталих дітей 
аналізувалася у працях В.  І.  Бондаря, 
Л. К. Одинченко, В. М. Синьова та ін. 
Становлення спеціальних закладів для 
осіб із мовленнєвими вадами дослі-
джувалося у роботах С. Ю. Конопляс-
тої, Р. Є. Левіної, М. К. Шеремет та ін. 
Мета статті: аналіз розвитку шкіл-
інтернатів в Україні в контексті сучас-
них радикальних змін в освіті для ді-
тей з особливостями психофізичного 
розвитку.

З початку ХХ століття до нашого 
часу Західна Європа проходить шлях 
від розуміння необхідності спеціаль-
ної освіти глухих, сліпих, розумово 
відсталих дітей до усвідомлення необ-
хідності надати освіту всім дітям з від-
хиленнями у розвитку. Незважаючи на 
національні відмінності, ще на початку 
ХХ століття більшість західноєвропей-

ських країн створили систему спеці-
альної освіти і окреслили перспективу 
її розвитку, проте всі проекти було 
призупинено на всій території Європи 
у зв’язку з початком Першої світової 
війни. За короткий проміжок часу між 
закінченням цієї та початком Другої 
світових воєн більшість європейських 
країн не лише не розвинули успіхи, до-
сягнуті у сфері спеціальної освіти, але 
й знизили активність у справі органі-
зації освіти осіб з відхиленнями у роз-
витку. Після Другої світової війни 
людство по-новому стало сприймати 
відмінності між людьми, їх індивіду-
альність і самобутність. Права людини 
були визнані головними цінностями. 
Загальна декларація прав людини 
ООН (1948) закріпила нове сприйнят-
тя світу, а в 50 – 70-х рр. на хвилі еко-
номічного підйому і ліберально-демо-
кратичних перетворень на Заході при-
діляють увагу проблемам освіти для 
особливих дітей. Саме тоді в західно-
європейських країнах уточнюється 
класифікація категорій дітей, які по-
требують спеціальну освіту. Тепер до 
них відносять не лише дітей з пору-
шенням слуху, зору, інтелекту, а й дітей 
з труднощами у навчанні, емоційними 
розладами, девіантною поведінкою, 
соціальною та культурною дериваці-
єю. Вдосконалюється структура спеці-
альної освіти. Розширюються вікові 
рамки надання психолого-педагогічної 
допомоги, створюються дошкільні та 
постшкольні заклади, відбувається 
вдосконалення законодавчих основ 
спеціальної освіти.

Становлення вітчизняної держав-
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ної системи спеціальної освіти розпо-
чалося після 1917  року. В кінці цього 
року була організована Державна ко-
місія з освіти, що займалася створен-
ням нової шкільної системи. Спеціаль-
ні освітні установи перейшли під 
юрисдикцію Народного комісаріату 
освіти (Наркомосу), який очолював 
А. В. Луначарський. Розумово відсталі 
діти на той час «виховувалися в допо-
міжних школах», а «тілесно дефектив-
ні» (глухонімі, сліпі, каліки) – у спеці-
альних закладах. Модель закритого 
інтернату для дітей з відхиленнями у 
розвитку поступово стає основною. 
Постанова РНК РРФСР «Про установи 
для глухонімих, сліпих і розумово від-
сталих дітей і підлітків» (1926) регла-
ментувала навчально-виховний про-
цес у закладах спеціальної освіти, кіль-
кість яких на початку 10-річчя радян-
ської влади скоротилося в порівнянні 
з дореволюційним періодом. Оформ-
лення нової системи відбулося зго-
дом – у кінці 20-х рр. Метою спеціаль-
ної освіти проголошувалася «підготов-
ка через школу і працю до суспільно 
корисної трудової діяльності». Поста-
нова ЦК ВКП (б) «Про всеобуч» від 
21.11.1931 р. не містила окремої статті 
про дітей з відхиленнями у розвитку і 
поширювала на них нормативи на-
вчання, які призначалися для повно-
справних дітей. Для всіх без винятку 
категорій дітей шкільного віку був 
встановлений єдиний освітній ценз. 
Джерелом фінансування системи спе-
ціальної освіти ставав держбюджет.

Необхідність виконання Закону 
«Про всеобуч» змусило республікан-

ські, регіональні органи управління 
освітою сприяти створенню навчаль-
них місць для дітей з важкими пору-
шеннями мови, затримкою психічного 
розвитку, порушенням опорно-рухо-
вого апарату. До 1990  року загальна 
кількість спеціальних шкіл складала 
2789 приблизно 575 тис. учнів). Існува-
ло 8 видів спеціальних шкіл і 15 типів 
спеціального навчання. У дошкільних 
закладах виховувалися понад 300  тис. 
дітей з відхиленнями у розвитку. Були 
створені дошкільні та постшкільні 
спеціальні освітні заклади. Почали 
відкриватися спеціальні групи для осіб 
з порушенням слуху в технікумах і ви-
щих навчальних закладах.

В Україні до 1917  р. становище ді-
тей з особливостями психофізичного 
розвитку було незадовільним. Органі-
зованим навчанням і вихованням біль-
шість із них не була охоплена. Для ро-
зумово відсталих дітей існувало лише 
кілька притулків і приватних допоміж-
них шкіл [4, 364 – 371]. У 1919-1920 ро-
ках були прийняті постанови уряду 
України, інструктивні документи Нар-
комосу з питань розвитку народної 
освіти, в яких розроблялися нові під-
ходи до організації допомоги дітям з 
психофізичними вадами. Основними 
документами у розробці засад навчан-
ня і виховання особливих дітей були 
«Положення про єдину трудову школу 
в Українській СРСР» (1919 р.) та «Де-
кларації про соціальне виховання ді-
тей» (1920  р.). «Тимчасове положення 
про заклади для дефективних дітей, 
правопорушників та дефективного ди-
тинства», що вийшло у вересні 
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1922  року, відіграло важливу роль у 
становленні системи спеціальних за-
кладів для дітей з вадами у фізичному 
та розумовому розвитку в Україні. З 
метою організації роботи спеціальних 
дитячих будинків у 1922  році були 
створені Інспектура закладів дефек-
тивного дитинства при Головсоцвиху 
України та відповідні секції при відді-
лах освіти Катеринослава, Києва, Оде-
си і Харкова. Якщо на 1 січня 1923 року 
в Україні працювали 80  закладів для 
дітей з фізичними та психічними вада-
ми, у яких навчалось 11382  особи, то 
на 1  січня 1926  року таких закладів 
було 137 (20712 учнів) [10, 8]. У грудні 
1926  року вийшли постанови «Про 
організацію навчання дефективних ді-
тей» і «Положення про допоміжну 
школу», які регламентували діяльність 
спеціальних закладів». Станом на 
1941  р. в Україні функціонувало 
128  спеціальних шкіл, у яких вихову-
валося 14100 учнів. Серед них: 84 спе-
ціальні школи для глухих дітей з кон-
тингентом 10 тис. учнів [13, 298], 25 до-
поміжних шкіл з контингентом 
3019 учнів [2, 117], 17 шкіл для сліпих 
дітей (967) і 2 – для слабозорих, де на-
вчалося 115 учнів [9, 57].

Після визволення України від фа-
шистських загарбників розпочалося 
відновлення системи освіти. У 
1944  року уряд України прийняв по-
станови «Про поновлення роботи спе-
ціальних шкіл» і «Про здійснення за-
гального обов’язкового навчання глу-
хонімих, сліпих і розумово відсталих 
дітей». Для виконання цих постанов 
Народний Комісаріат освіти УРСР під-

готував ряд наказів та розпоряджень 
про відновлення та розгортання мере-
жі спеціальних шкіл, комплектування 
їх учнями та педагогічними працівни-
ками. До 1  січня 1945  року в Україні 
розпочали роботу 60  спеціальних 
шкіл-інтернатів з контингентом 
3361  учень. З них 38  – для глухих 
(2372 учні), 7 – для сліпих (333 учні) та 
15  – для розумово відсталих дітей 
(656  учнів) [7, 51–52]. Наказом міні-
стра освіти № 91  від 22  лютого 
1950  року були встановлені такі типи 
спеціальних шкіл: школи–інтернати 
для глухонімих дітей, глухонімих пере-
ростків, пізньоглухих дітей, туговухих 
дітей, дітей з розладом мови, сліпих 
дітей, сліпих переростків, слабозорих 
дітей, допоміжні школи–інтернати для 
розумово відсталих дітей, розумово 
відсталих переростків. Загалом у піс-
лявоєнні роки було розроблено кон-
цепцію розгортання диференційова-
ної системи спеціального виховання, 
склалися сприятливі умови для вио-
кремлення сурдопедагогіки, тифлопе-
дагогіки, олігофренопедагогіки, а зго-
дом і логопедії в самостійні науки [12]. 
До 1960  р. мережа спеціальних шкіл-
інтернатів розширилася на 62 одиниці, 
а контингент учнів у них – на 9,6 тис. 
Майже втричі зросла мережа дошкіль-
них груп при загальноосвітніх і спеці-
альних закладах. За наступні 10  років 
мережа спеціальних шкіл-інтернатів 
збільшилася ще на 124 одиниці, а кіль-
кість учнів у них  – на 30  тис. осіб [2, 
49 – 50]. Крім досі існуючих трьох ти-
пів спеціальних шкіл (для глухих, слі-
пих і розумово відсталих) створюють-
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ся нові: для слабозорих, слабочуючих, 
для дітей із важкими порушеннями 
мовлення та опорно-рухового апарату. 
У школах для слабочуючих дітей і ді-
тей із важкими порушеннями мовлен-
ня почали діяти два відділення зі спе-
цифікою навчання. Значно зросла ме-
режа логопедичних пунктів (у 1961  р. 
їх налічувалося 56, а в 1968/1969  на-
вчальному році  – 253). Логопедичну 
допомогу отримували 12  тис. дітей 
шкільного і дошкільного віку [2, 49  – 
50]. Суттєвих змін зазнала мережа 
шкіл–інтернатів України у період 1966-
1991  рр. за структурою. Кількість 
шкіл-інтернатів загального типу та 
учнів у них скоротилася, а у спеціаль-
них  – збільшилася. Так, у 1965  році в 
Україні функціонувало 281 спеціальна 
школа-інтернат, а у 1991 році – 393 за-
клади. Кількість дітей у цих школах 
зросла з 44,4  тисячі у 1966  році до 
84,4 тисячі у 1991 році [11]. На початку 
90-х років в Україні почали створюва-
тися спеціальні школи–інтернати для 
розумово відсталих дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклуван-
ня. На початку 2000 рр. в Україні було 
створено розгалужену мережу спеці-
альних дошкільних і шкільних закла-
дів. У 2004  р. в Україні функціонули 
142  спеціальних дошкільних заклади 
для всіх категорій дітей, було створено 
мережу спеціальних груп, відкритих 
при 1200  дитячих садках звичайного 
типу. Також було відкрито 391  спеці-
альну школу-інтернат для дітей, які 
потребують корекції фізичного чи ро-
зумового розвитку, навчанням у них 
охоплено 61,2 тис. учнів. У їх складі – 

238  закладів для розумово відсталих 
(38,4 тис. учнів), 30 – для дітей з вада-
ми зору (5,1 тис), 59 – для дітей з вада-
ми слуху (7,3 тис), 18 – для дітей з на-
слідками поліомієліту та церебрально-
го паралічу (2,3  тис), 14  – для дітей з 
важкими порушеннями мовлення 
(3,2  тис), 32  – для дітей із затримкою 
психічного розвитку (4,9  тис. учнів) 
[1]. З початку 2000  рр. мережа спеці-
альних закладів була поповнена різни-
ми моделями медико-педагогічних 
комплексів, навчально-реабілітацій-
ними центрами  – закладами нового 
типу державної, комунальної та при-
ватної форм власності (міста Київ, 
Львів, Миколаїв, Чернігів, Вінниця, 
Херсон, Житомир та ін.).

Станом на 2017 рік в Україні функ-
ціонували 751 інтернатний заклад для 
дітей. 39  закладів  – у системі МОЗ (у 
них живе та виховується 2773 дитини), 
132  – системі Мінсоцу (5087  дітей), 
580 – у системі МОН (97 923 дитини). 
У 2017  році до інклюзивної освіти, за 
даними міністерства, долучились лише 
9% шкіл України [5]. За даними Мініс-
терства соціальної політики, кіль-
кість людей з інвалідністю збільши-
лась удвічі порівняно із 1990 роком. 
Якщо у 1990 їх було 3% населення, 
то сьогодні кількість людей з особли-
вими потребами в Україні сягає 6% 
(приблизно3 млн.). З них більше 
165 тисяч – діти. В Україні ситуація із 
інклюзивною освітою знаходиться у 
зародковому стані. Серед 17 
337  українських шкіл лише 
1127 залучені до інклюзивного навчан-
ня. Більш ніж 56  тисяч школярів з 
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особливими потребами не охоплені 
навчанням у загальноосвітніх закла-
дах. Отже, показник інклюзії в Україні 
складає лише 7%. Для порівняння: у 
Литві ця цифра становить 90%, 
Польщі – 42%, Франції – 25% [3].

Ретроспективне вивчення станов-
лення і розвитку вітчизняної освіти 
для дітей з особливостями психофі-
зичного розвитку свідчить, що цей 
процес тривав приблизно століття і 
був можливий завдяки систематичним 
потужним державним інвестиціям, 
напруженій роботі з вирішення органі-
заційних, правових та фінансових пи-
тань, творчим пошукам багатьох по-
колінь науковців і практиків. Вибір 
таких закладів, як школи-інтернати, 
був зумовлений можливістю у віднос-
но короткий термін (століття для ста-
новлення одного з різновидів освіти не 
так і багато часу) організувати заклади 
з підготовки осіб, здатних до суспіль-
но-корисної роботи (робочих рук не 
вистачало, а тому частину осіб з осо-
бливостями психофізичного потрібно 
було залучити до трудової діяльності), 
сконцентрувати у цих закладах дітей 
(що було значно економніше, ніж за 
місцем проживання, адже щільність 
населення в нашій країні значно мен-
ша, ніх у багатьох країнах Західної Єв-
ропи), забезпечити ці заклади кваліфі-
кованими працівниками (за місцем 
проживання фахівців потрібно значно 
більше). Зрозуміло, що реформування 
освіти періодично проводить кожна 
розвинена держава світу з метою її 
осучаснення та удосконалення конку-
рентоспроможності. Саме тому на 

кожному новому етапі освіта повинна 
бути потужнішою, ніж на попередньо-
му. А це означає, що інклюзивні школи 
повинні запропонувати дітям з осо-
бливостями психофізичного розвитку 
освітні послуги значно ефективніші, 
ніж у школах-інтернатах. Зокрема, в 
інклюзивних школах, які ставлять собі 
за мету навчати дітей, які мають пору-
шення опорно-рухового апарату, ба-
жано за штатним розписом мати (не 
лише посаду дефектолога, асистента 
вчителя та вихователя для груп подо-
вженого дня або для супроводу в 
шкільному автобусі) посади учителя-
логопеда, практичного психолога, со-
ціального педагога, інструктора з фіз-
культури, керівника гуртка, медичних 
сестер, техніка для ремонту і обслуго-
вуванню ортопедичного обладнання 
та ін., як це було передбачено в штат-
ному росписі шкіл-інтернатів відпо-
відного типу. Крім цього, інклюзивна 
школа повинна мати пандуси, ліфт, 
підлоги без порогів та ін. Оскільки не-
відомо, коли і скільки батьків оберуть 
конкретну інклюзивну школу для на-
вчання своїх дітей з особливостями 
психофізичного розвитку, інклюзивна 
школа завжди повинна бути готовою 
надати освітні послуги дітям за різни-
ми нозологіями у повному обсязі.

Висновки. Становлення і розвиток 
спеціальної освіти в Україні в історично-
му аспекті дає можливість простежити 
та узагальнити досвід, на основі якого 
країна зможе ефективніше проводити 
модернізацію вітчизняної освіти. Цей 
досвід свідчить про те, що реформуван-
ня освіти є справою довготривалою і 
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капіталовитратною, вимагає виважених 
поступових дій в організаційному, мате-
ріально-технічному, кадровому, норма-
тивно-правовому, науковому та мето-
дичному аспектах при використанні до-
свіду, набутого попередніми покоління 
науковців і практиків, передусім співвіт-
чизників, у даній сфері.
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Зміни, що відбуваються у сучасній 
освіті, переорієнтація на духовне перетво-
рення, розвиток особистості, актуалізують 
завдання формування художньої культу-
ри студента, зокрема, розширення його 
художнього досвіду, розвитку художнього 
сприйняття.

Дослідники (Р.Арнхейм, А.Бакушин-
ський, П. Блонський, Л. Виготський, 
Г.Кудіна, О. Леонтьев, О. Мелік-Пашаєв, 
С.Рубінштейн, А. Ухтомський, П. Якоб-
сон) відзначають, що художнє сприй-
няття є комплексним психічним фено-
меном, складною структурою, в якій 
взаємодіють результати перцептивних і 
інтелектуальних, репродуктивних і 
творчих актів [1, 2, 5]. Воно створюється 
одночасною взаємодією почуттів, уяв-
лень, асоціативного мислення, що має 
виняткове значення для розвитку розу-

мової і сенсорної активності майбутньо-
го педагога-вихователя.

Для з’ясування рівня розвитку ху-
дожнього сприйняття майбутніх ви-
хователів був проведений констату-
вальний експеримент серед студентів 
першого і другого курсів факультету 
дошкільної педагогіки і психології у 
кількості 96  осіб. Нами виділені на-
ступні критерії і показники художньо-
го сприйняття студентів: емоційно-цін-
нісний критерій виявляється як здат-
ність розуміти духовний світ автора, 
художника, образної побудови твору, 
що можливо при єдності емоційної 
реакції і аналітико-синтетичної діяль-
ності свідомості.

Комунікативно-творчий критерій 
виявляється як комунікація з творами 
мистецтва, де твір носить характер 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТІВ 
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ  
(НА МАТЕРІАЛІ ЖИВОПИСУ)

Івершинь А. Г.
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«вислову» і завдання глядача не лише 
почути повідомлення автора, зрозумі-
ти його, але і зуміти «відповісти» свої-
ми думками, відчуттями, настроєм. У 
системі «картина-глядач» актуалізу-
ються теоретичні знання, когнітивні 
процеси сприйняття, розумові проце-
си студентів, пов’язані з уявленнями, 
мотивами, пам’яттю.

Художньо – рефлексівний критерій. 
У даному випадку художнє сприйнят-
тя має вектор спрямованості на піз-
нання особистістю самої себе, само-
рефлексії в системі «твір мистецтва  – 
суб’єкт спілкування»; «твір мисте-
цтва  – суб’єкт пізнання»; «твір 
мистецтва – індивід».

У процесі констатувального дослі-
дження використовувалася модифіко-
вана, декілька ускладнена нами мето-
дика Е. Торшилової, Т.Морозової «Гео-
метрія в композиції» [ 3, 4]. У даному 
тесті досліджується розвиненість в 
студентів сприйняття геометричної 
подібності у живописному творі. За за-
вданням необхідно співвіднести ком-
позиційне розташування на картинах 
з певними геометричними фігурами 
(трикутник, квадрат, овал). Дві фігури 
були зайвими (витягнутий по горизон-
талі прямокутник, круг). Студентам 
пред’являлися репродукції картин К. 
Сомова «Пані в блакитному», А.Му-
рашко «Селянська сім’я», Поля Гогена 
«Коли весілля?», Марка Шагала «Авто-
портрет з сім’ю пальцями», Б.Кустодіє-
ва «Ранок». Три з цих репродукцій ма-
ють композиційну схему у вигляді три-
кутника, одна у вигляді квадрата, одна 
у вигляді овалу. Оцінка виставляється 

за принципом вірної і не вірної відпо-
віді. Вищий бал – 10, по 2 бали за кож-
ну вірну відповідь.

Тест «Сезанн» (модифікований 
нами тест Е. Торшилової, Т.Морозо-
вої) був використаний для діагности-
ки відчуття стилю живописного тво-
ру [ 3, 4]. Мета тесту  – визначити 
чуйність студентів до образниої по-
будови твору, художньої манери авто-
ра. Як стимульний матеріал пропону-
ється набір з десяти натюрмортів двох 
художників П.Сезанна і А.Машкова, 
які різні за художньою манерою. Ви-
значальною рисою натюрмортів П.Се-
занна можна вважати декоративність, 
А.Мащков же в своїх творах прагне до 
передачі об’ємності і перспективи. 
Правильне виконання завдання 
пов’язане з умінням бачити особли-
вості художньої манери, виразних за-
собів авторів. За кожну правильну 
відповідь давався 1 бал. Максимальна 
кількість балів – 20.

Тест «Емпатія» виявляє уміння сту-
дентів визначити внутрішній стан лю-
дини, його настрій, характер і т. п на 
основі візуального образу [ 3, 4]. На-
явність навиків розуміння, інтерпре-
тації змальованої людини виявляється 
на основі її здібності до емпатичного 
переживання. Як стимульний матеріал 
пропонувалися три графічні портрети 
А.Яковльова: «Жіноча голова», «Чоло-
віча голова», «Чоловічий портрет». 
Максимальна кількість балів  – 6, по 
2 за правильну відповідь.

У тесті «Ван Гог» (Е. Торшилова, Т. 
Морозова) виявлявся рівень естетично-
го розвитку майбутніх вихователів [3, 4]. 
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Студентам пропонувалося вибрати кра-
ще, на їх вигляд, зображення з пари ре-
продукцій. Всього пар 10. При виборі 
необхідно проявити певний естетичний 
смак, художнє чуття, цілісність естетич-
ної реакції. Пари підібрані так, щоб кар-
тинка, вибір якої свідчить про розвине-
ну культурно-естетичну орієнтацію, від-
різнялася у бік більшої образності, ви-
разності і емоційної складності. 
Правильний вибір оцінювався в 1  бал. 
Максимальна кількість балів – 10.

За результатами дослідження від-
повідно до набраних балів ми віднесли 
студентів до трьох рівнів: високий, се-
редний, низький. Результати обсте-
ження контрольних та експеримен-
тальних груп подано у таблиці 1.

Як видно з наведеної таблиці, висо-
ких значень високий рівень художньо-
го сприйняття не досягає (12-15%). В 
основному студенти розподілилися на 
середньому 44-50% і низькому  – 35-
54% рівнях. Найбільші труднощі ви-
являються за художньо- рефлексівним 
критеріем. Студенти не розуміють і 
слабо використовують можливості 
мистецтва для самрозвитку та само-

пізнання, відносяться до мистецтва та 
художньої діяльності як до чогось за-
йвого, елітарного. Не розуміють, як під 
впливом мистецтва розвивається і змі-
нюється особистість. Не вважають, що 
заняття художньої діяльністю допомо-
гатимуть їм у професійний діяльності. 
Тому нашу подальшу роботу ми будє-
мо спрямовувати на розвиток інтересу 
до мистецтва, засобів його виразності 
та розвитку художнього сприйняття 
тощо.
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Табліця 1 
Рівні розвитку художнього сприйняття майбутніх вихователів за результатами конста-
тувального експеримента
Констатувальний етап
Критерии Експериментальна група Контрольна група

Високий 
рівень

Серед-
ний 
рівень

Низький
рівень

Високий 
рівень

Серед-
ний 
рівень

Низький
рівень

Эмоционально-
ценностный

12% 48% 40% 15% 50% 35%

Коммуникативно-
творческий

14% 44% 42% 12% 48% 40%

Художественно- 
рефлексивный

15% 47 % 38% 12% 44% 54%
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Постановка проблеми. Творчість 
як процес створення нового передба-
чає перетворювальну працю дитини, 
що нероздільно пов’язана з її худож-
ньо-практичною діяльністю, яка є ві-
дображенням об’єктивного світу в сві-
домості дитини. Процес відображення 
не є дзеркальним відбиттям дійсності. 
У процесі творчості не тільки відобра-
жаються предмети та явища навко-
лишнього середовища, а й пізнається 
мета, умови та причини виникнення та 
існування цих предметів та явищ.

Аналіз літератури з проблеми роз-
витку творчої активності показав, що 
її різні аспекти висвітлюються в пра-
цях філософів М. Бердяєва, Г.Давидо-
ва, М. Кагана, І. Канта, психологів 
Л.Виготського, Д.Богоявленської, 
О.  Матюшкіна, В.Моляко, Я.Понома-
рьова, С.Рубінштейна, педагогів М.Да-
нілова, Т.Комарової, П.Підкасистого, 
Н. Сакуліної та ін.

Ми схиляємось до думки науков-
ців, що творча активність  – це інте-
гральна якість особистості, яка вияв-
ляє і проявляє себе в продуктивній ді-
яльності, вона характеризується умін-
ням (і бажанням) дитини самостійно, 

ініціативно шукати і засвоювати необ-
хідні знання та вміння, застосовувати 
їх в нових нестандартних ситуаціях; 
вирішувати складні завдання, а також 
здатністю дитини ставити мету, про-
понуючи найнесподіваніші, оригіналь-
ні способи її реалізації.

Виклад основного матеріалу. Гово-
рячи про позитивний вплив аплікації 
на розвиток творчої активності дити-
ни, варто зазначити, що їй належить 
виключно важлива роль у формуванні 
сенсомоторної сфери організму. Коор-
динована робота органів почуттів в 
процесі цілеспрямованої діяльності 
передбачає узгоджену роботу відпо-
відних центрів головного мозку (М.
Рябцев) і утворення нових тимчасових 
зв’язків (І.Павлов), що лежить в основі 
художньо-практичної діяльності.

Робота в техніці аплікація сприяє 
тренуванню дрібної моторики рук, є 
прекрасним підготовчим засобом до 
письма. Аплікація удосконалює коор-
динацію рухів, гнучкість, точність, роз-
виває художні здібності. Н.Сакуліна на-
голошує на тому, що розвиток дрібної 
моторики збагачує свідомість правиль-
ними образами предметів і уявленням 

РОЛЬ АПЛІКАЦІЇ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ 
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про їх властивості і тим самим сприяє 
розвитку головного мозку [3].

Розвиток творчої активності дітей 
засобами аплікації можливий при вра-
хуванні наступних моментів: 1) вста-
новлення доцільного взаємозв’язку 
між виконавчою і творчою діяльністю; 
2) акцент на розвиток дитячої ініціати-
ви і самостійності; 3) наявність визна-
ченої, послідовної системи самостійної 
роботи. Доцільно для занять аплікаці-
єю організувати художню майстерню, 
де дошкільнята під керівництвом педа-
гога можуть займатися різними вида-
ми аплікаційних робіт.

О.Ковальов позначив наступні умо-
ви, які необхідно враховувати в про-
цесі художньо-практичної діяльності 
(у нашому випадку аплікації): 1) розу-
міння значущості роботи, яку виконує 
дитина; 2) доступність виду діяльності 
даному віку; 3) насиченість художньо-
творчого процесу інтелектуальним 
елементом; 4) необхідність вирішення 
композиційних, організаційних та ін-
ших завдань, що потребують здогадки, 
кмітливості, знань, мислення [2].

У процесі аплікації важливо нада-
вати значення правильному підбору 
методів навчання, співставляючи їх 
доцільність з типом заняття. Так на за-
няттях ознайомчого характеру провід-
ним є інформаційно-рецептивний ме-
тод. Навчальні заняття передбачають 
застосування репродуктивного мето-
ду. На творчих заняттях основними 
методами є поєднання евристичного з 
дослідницьким [7].

У процесі виготовлення аплікації 
використовують різні матеріали папір, 

картон, природні і штучні матеріали. 
На думку М.Гукасової [1] аплікація 
має потужний виховний та розвиваль-
ний матеріал. В процесі виготовлення 
аплікації діти навчаються аналізувати 
зразок, малюнок, виділяти частини 
композиції, способи з’єднання, спів-
відношення, величину, положення в 
просторі, гармонійно поєднувати ко-
льори тощо.

Працюючи в техніці аплікації до-
шкільник відчуває цілу гаму позитив-
них емоцій. Гарний, функціональний 
виріб  – один з основних мотивів, що 
спонукає дитину до подальшої твор-
чості, до прагнення створювати або 
вдосконалювати що-небудь самому, 
власними зусиллями, отримуючи при 
цьому задоволення, як від динаміки 
свого розвитку, так і від самого про-
цесу роботи, який з повним правом 
можна назвати творчістю.

Однак, щоб аплікація перетворила-
ся на основне джерело розкриття вну-
трішніх задатків і здібностей дитини, 
необхідний комплексний підхід до її 
організації і погляд на аплікацію не як 
на самоціль, а як на потужний засіб 
всебічного розвитку і виховання. З 
цією метою працюючи над аплікацією 
варто забезпечувати інтегративний 
підхід, включаючи в структуру заняття 
елементи гри, пісень, твори художньої 
літератури тощо.

Висновки. Таким чином, апліка-
ційні роботи на заняттях художньої 
праці сприяють формуванню у дітей 
почуттів, інтересів, потреб, оцінок і 
смаків, які реалізуються в художньо-
практичній діяльності дитини. Виго-
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товлення аплікації сприяє розвитку 
творчої активності дитини, формуван-
ню наполегливості, працелюбства, дає 
поняття про симетрію, ритм, компози-
цію, кольорове співвідношення, спри-
яє формуванню художнього смаку. 
Важливим у розвитку творчої актив-
ності дітей є те, що образ, створений 
уявою, ніколи не може бути остаточ-
ним в умовах творчої діяльності дити-
ни. Не зупинятися на досягнутому  – 
основний принцип успішного розви-
тку творчої активності дитини в про-
цесі художньо-практичної діяльності. 
Таким чином, творча активність до-
шкільника, спрямована на пізнання, 
перетворення, використання предме-
тів і їх властивостей в новій якості та є 
головним джерелом і умовою вира-
ження індивідуальності, прояву непо-
вторності особистості.

Література
1. Гусакова М. А. Аппликация: учеб. посо-

бие для учащихся пед. училищ /М. А. 
Гукасова. -3-е изд.  – М.: Просвещение, 
1987. – 128 с.

2. Ковалев, А.Г. Воспитание ума, воли и 
чувств у детей (родителям о детях) 
[Текст] / А.Г. Ковалев. – Минск: Народ-
ная асвета, 1974. – 143 с.

3. Сакулина Н.П. Методика обучения 
изобразительной деятельности и кон-
струированию / Н. П. Сакулина, Т. С. 
Комарова. – М., 1979. – 114 с.

4. Щеблыкин И.К. Аппликационные 
работы в начальных класах / И. К. 
Щеблыкин, В. И. Романина, И. И. Кага-
кова. – М., 1983. – 98 с.

5. Starovoit L. Psychological and pedagogical 
aspects of preschoolers creative 
development in the process of creative 
labor training /L.Starovoit // Zbior 
artykułow naukowych. Konferencji 
Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej “ 
Pedagogika.Wspołczesne tendencje w 
nauce i edukacji “. – Warszawa: Wydawca: 
Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 
Р. 84-87

6. Старовойт Л.В. Аплікація як засіб 
всебічного та гармонійного розвитку 
дошкільників / Л.В. Старовойт// Zbiór 
raportów naukowych. „Pedagogika. 
Nauka wczoraj, dzis, jutro (30.05.2015 – 
31.05.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. z 
o.o. «Diamond trading tour», 2015.  – 
Р.9-11//



66 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Постановка проблеми. Художня 
освіта передбачає розуміння специфі-
ки мистецтва, особливостей кожного 
його виду, системи зображувальних 
засобів, знання художніх критеріїв 
окремих жанрів. Треба мати також 
певну психологічну підготовку, 
пов’язану з розвитком пізнавальних 
здібностей, емоціонально-вольової 
сфери, цікавістю до мистецтва і потре-
бою в ньому. Останнє особливо важ-
ливе, оскільки оволодіти навиками ро-
зуміння художніх творів без бажання 
вчитися неможливо. Таким чином, 
підготовку дитини до повноцінного 
сприймання творів народного мисте-
цтва не можна зводити до вузької 
практичної діяльності, її набувають у 
процесі збагачення духовної культури, 
загального розвитку особистості.

Виклад основного матеріалу. Мета 
експериментального дослідження пе-
редбачала ефективну організацію есте-
тико-виховного процесу на уроках 
трудового навчання засобами мисте-

цтва. Для того, аби з’ясувати динаміку 
розвитку художньо-образного мис-
лення молодшими школярами у про-
цесі трудового навчання був проведе-
ний контрольний зріз у експеримен-
тальній та контрольній групах.

У процесі контрольного зрізу пла-
нувалось з’ясувати:

1) динаміку розвитку художньо-об-
разного мислення молодших школярів 
на уроках трудового навчання;

2) сформованість в учнів уміння да-
вати художньо-естетичну оцінку тво-
рам мистецтва.

3) динаміку розвитку зацікавленос-
ті дітей у спілкуванні з творами мисте-
цтва та розуміння образної мови.

4) динаміку розвитку у молодших 
школярів реакції на прекрасне в тво-
рах мистецтва під час їх безпосеред-
нього сприймання.

Порівняльний експеримент здій-
снювався в природних умовах освіт-
нього процесу. В експерименті взяли 
участь чотири класи (однієї навчальної 

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО 
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паралелі): два експериментальних та 
два контрольних. Експериментальні 
класи навчалися за розробленою мето-
дичною системою, програмою з трудо-
вого навчання; контрольні класи на-
вчалися за традиційною програмою.

З метою виявлення впливу естетич-
них потреб та зацікавлень молодших 
школярів було проведено анкетування 
учнів початкових класів, яке показало, 
що у рейтингу «улюблених» предметів, 
що вивчаються в початковій школі, в 
експериментальній групі трудове на-
вчання зайняло – 2 місце і було вибра-
но – 81% молодших школярів, в контр-
ольній – 5 місце, вибрано – 48% учнів. 
Більш високі показники експеримен-
тальної групи свідчить про вплив рівня 
розвитку художньо-образного мислен-
ня на формування естетичних потреб 
та інтересу до художньо-практичної ді-
яльності, який сприяє продуктивності 
творчого розвитку особистості засоба-
ми мистецтва.

Одним з результатів формувального 
експерименту стало значне збільшення 
кількості учнів експериментального 
класу, які навчаються в системі додат-
кової освіти (гуртки, студії), в контр-
ольному класі на початку експерименту 
ця кількість становила  – 7%, в кінці 
експерименту – 12%, в експерименталь-

ному класі – 6% і в кінці – 28% відповід-
но, що свідчить про активізацію інтер-
есу до художньо-практичної діяльності, 
формування у дітей потреби і бажання 
навчитися даного виду діяльності.

У ході порівняльного експерименту 
проводилося зіставлення досягнутого 
і нормативного рівнів, що вказують на 
якість проведеного навчання, ефек-
тивність розробленої методичної сис-
теми розвитку художньо-образного 
мислення молодших школярів і сту-
пінь навченості учнів експерименталь-
них і контрольних класів, які беруть 
участь в експерименті. Проведення і 
порівняння результатів контрольно-
тестового завдання в контрольних і 
експериментальних класах проводило-
ся на тему: «Веселкова мова писанки». 

Для того, щоб порівняти рівень обі-
знаності учнів з видами мистецтва, було 
запропоновано дітям експерименталь-
ної та контрольної груп дати відповідь 
на питання, які види мистецтва вони 
знають. Підсумок отриманих результа-
тів показав, що 81% учнів експеримен-
тальної групи відповіли на дане питан-
ня, називаючи різні види мистецтва. А у 
контрольній групі з даними завданнями 
справились лише 43% учнів.

З метою порівняння рівня зацікав-
леності дітей у спілкуванні з творами 

У таблиці 3.2.  
представлені результати аналізу творчих робіт учнів КГ і ЕГ (контрольний зріз)
Рівні ЕГ  КГ

До Після До Після 
Високий 10,7% 17,9% 10,3% 11,6%
Середній 39,2%  48,1% 41,8% 43,1% 
Достатній 32,1% 26% 31% 30,2% 
Низький 17,8% 8% 17,2%  15,1
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мистецтва та визначення вміння учнів 
давати художньо-естетичну оцінку 
творам мистецтва, дітям контрольної 
та експериментальної груп було запро-
поновано дати порівняльно-оціночну 
характеристику речам, які несуть у 
собі різне призначення: утилітарне та 
художнє. Ми запропонували порівня-
ти вишитий рушник та звичайний 
рушник. Аналіз отриманих результатів 
засвідчив, що 79% учнів експеримен-
тальної групи ґрунтовно пояснили у 
чому цінність вишитого рушника. У 
той час, коли лише 36% учнів контр-
ольної групи змогли змістовно пояс-
нити у чому цінність цього художньо-
го виробу, яка його образна мова.

Для того, щоб з’ясувати, яка дина-
міка розвитку художньо-образного 
мислення молодших школярів, була 
запропонована творча робота: з ква-
дратного аркуша паперу вирізати вес-
няну витинанку. Для творчих робіт 
учнів експериментальної групи харак-
терні композиційна завершеність, ви-
разність, цілісність, ритм, вдале поєд-
нання кольорів. У той же час для пере-
важної більшості робіт учнів контр-
ольної групи характерні композиційна 
скупість, відсутність цілісності, деяка 
незавершеність.

З метою порівняння рівня розвитку 
художньо-образного мислення в мо-
лодших школярів ЕГ та КГ, виходячи з 
особливостей сприйняття ними творів 
мистецтва, була використана діагнос-
тична методика, за допомогою якої ми 
з’ясували, яка динаміка у сприйнятті 
творів мистецтва, наскільки виражене 
функціонування художньо-образного 

мислення, чи розвинулась здатність до 
перекодування образної інформації у 
вербальну і навпаки.

Перше завдання передбачало дослі-
дження динаміки особливостей сприй-
няття учнями молодших класів ЕГ та 
КГ музичного твору і відповідно, який 
рівень художньо-образного мислення 
домінує при сприйнятті музики. Мо-
лодшим школярам пропонувалося 
прослухати музичний твір, а потім на-
писати твір-мініатюру, у котрому не-
обхідно було описати образи, що ви-
никли під час прослуховування музи-
ки.

Друге завдання передбачало визна-
чення динаміки розвитку художньо-
образного мислення, виходячи зі 
сприйняття і трактування учнями по-
етичного тексту. Молодшим школярам 
пропонувалося прочитати вірші і від-
повісти на ряд питань, що передбача-
ють з’ясування того, наскільки глибо-
ко вони здатні проникнути в художній 
образ.

Наступне завдання передбачало ви-
вчення динаміки розвитку художньо-
образного мислення на основі аналізу 
особливостей сприйняття молодшими 
школярами творів декоративно-ужит-
кового мистецтва. Учням пропонува-
лося роздивитися кераміку/різьблення 
і відповісти на питання у вигляді 
зв’язної розповіді.

При аналізі відповідей молодших 
школярів ЕГ та КГ були відзначені на-
ступні особливості сприйняття ними 
творів різних видів мистецтва. Зде-
більшого учні контрольної групи звер-
тали увагу на зовнішній бік творів 
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мистецтва. Цілісне сприйняття творів 
мистецтва зустрічається рідко, що го-
ворить про невисокий рівень розвитку 
художньо-образного мислення у мо-
лодших школярів КГ. У той же час зна-
чний відсоток (78%) учнів експеримен-
тальної групи емоційно, образно ви-
словлювали свої враження від твору 
мистецтва у їхніх відповідях був при-
сутній опис естетичної насолоди, час-
тіше зустрічаються міркування, що ві-
дображають художню сутність мис-
тецького твору.

Аналіз експериментальних даних 
показав, що співвідношення рівнів 
розвитку художньо-образного мис-
лення дітей молодшого шкільного віку 
експериментальної та контрольної 
групи відрізняється. Результати пред-
ставлені на рисунку 3.1.

У експериментальній групі значно 
помітний ріст розвитку художньо-об-
разного мислення молодших школя-
рів. У контрольній групі рівень розви-
тку художньо-образного мислення 
змінився несуттєво.

Висновки. Порівнявши експери-
ментальні дані, робимо висновок, що в 
результаті апробації альтернативної 
програми з трудового навчання, в 
учнів експериментальної групи значно 
зріс інтерес до мистецтва, спостеріга-
ється динаміка розвитку художньо-об-
разного мислення. Цей результат свід-
чить про те, що використання мисте-
цтва на уроках трудового навчання є 
необхідною умовою формування у мо-
лодших школярів розуміння феномену 
художнього відображення світу в мис-
тецтві, розвитку художньо-оцінного 
спрямування учнів на мистецтво, фор-
муванню нестереотипності мислення 
молодших школярів, розвитку худож-
нього сприймання довкілля, розши-
рення кругозору, підтримання твор-
чих імпульсів, виховання поваги до 
людей творчого спрямування, забез-
печення цілісності світосприймання.
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Рис. 3.1. Рівні розвитку художньо-образного мислення молодших школярів контроль-
ної та експериментальної груп, % (контрольний зріз)
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С каждым годом педагоги-новато-
ры делают научные открытия, прокла-
дывают новые пути в обучении и вос-
питании, тем самым обогащая педаго-
гическую теорию. Но наше наследие 
педагогической науки, накопленное на 
протяжении всей истории человече-
ства, остаётся ядром педагогической 
мысли. И все непременно обращаются 
к традиционным педагогическим тео-
риям. В статье рассмотрим педагогиче-
скую систему В.А. Сухомлинского.

Цель гуманистического воспита-
ния – гармоничное развитие личности 
и гуманный характер отношений меж-
ду участниками педагогического про-
цесса [1, 236].

Педагогическая система В.А. Су-
хомлинского считается оригинальной, 
потому что преподаватели доверяли 
детям, ребят не заставляли учиться, их 
не наказывали, учителя сотрудничали 
с учащимися, ученики могли сами вы-
бирать свой образ жизни, линию по-
ведения, а также несли ответствен-
ность за свой выбор. Гуманистические 
идеи педагогической системы В. А. Су-

хомлинского нашли отклик в трудах 
В.В. Серикова, В.А. Петровского, И.С. 
Якиманской, В.В. Зайцева, А.Г. Козло-
вой и Е.В. Бондаревской.

Отношения к ребятам в процессе 
воспитания выстраивались на основе 
гуманной педагогики. Главный педаго-
гический принцип  – воспитание без 
наказания. Сухомлинский В.А. считал, 
что наказания не нужны, если ребенка 
воспитывают в добре, ласке, понима-
нии. Для того, чтобы научить ребенка 
правильно владеть эмоциями, сфор-
мировать своё мировоззрение нужен 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку, тогда проблема трудных под-
ростков исчезнет.

Главным принципом обучения в 
школе народного учителя были шаги 
каждого ребенка от успеха к успеху. В 
школе Сухомлинского обучение было 
превращено в радость труда по обре-
тению знаний, в радость творчества и 
духовного роста. Он считал, что каж-
дый человек уже в годы детства и, 
особенно, в отрочестве и ранней юно-
сти должен постичь счастье полноты 
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своей духовной жизни, радость труда 
и творчества [2, 377].

Труд играл большую роль в гумани-
стической педагогике Сухомлинского. 
Он раскрывал природные задатки уча-
щихся, а также служил толчком само-
развития. Также важным компонен-
том воспитания была природа, связан-
ная с трудом. Сама природа не воспи-
тывала, но активный контакт с ней мог 
научить ребенка видеть прекрасное в 
мире. Уход за домашними животными, 
подкармливание птиц, бездомных жи-
вотных – все это учит читать природу, 
понимать красоту.

Важную роль в процессе воспита-
ния Василий Александрович отводил 
взаимоотношениям учителя и учени-
ка. Их общение должно быть добро-
желательным, внимательным и заин-
тересованным. Совместные походы, 
сочинения и чтение стихов, слушание 
«музыки» леса, реки, полей, воздуха 
стали традиционными в школе Сухом-

линского. Он писал, что музыка явля-
ется самым чудодейственным, самым 
тонким средством привлечения к до-
бру, красоте и человечности [3, 171].

Таким образом, Василий Алексан-
дрович Сухомлинский создал ориги-
нальную педагогическую систему на 
основе гуманистической концепции 
воспитания. Она включала в себя та-
кие нравственные ценности как: до-
брота, честь, нравственный идеал, 
долг и другие.
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В современной школе важное место 
занимают принципы личностно-ори-
ентированного образования, индиви-
дуального подхода, субъективности в 
обучении, которые потребовали, в 
первую очередь, новых методов обуче-
ния. Сегодня школе нужны такие ме-
тоды обучения, которые:

– формируют активную, самостоя-
тельную позицию учащихся в учении;

– формируют не просто умения, не-
посредственно сопряженные с опытом 
их применения в практической дея-
тельности;

– реализовывают принципы связи 
обучения с реальной жизнью.

Первое место среди таких методов 
принадлежит сегодня методу проек-
тов. В основе данного метода лежит 
идея о направленности учебно-позна-
вательной деятельности школьников 
на результат, который получается при 
решении той или иной практически 
или теоретически значимой задачи. 
У.Х. Килпатрик стал основоположни-
ком метода проектов.

Уильям Херд Килпатрик является 
единомышленником обучения посред-

ством действия, учеником и последо-
вателем Джона Дьюи. Килпатрик от-
вергал традиционную школу, основан-
ную на передаче учащимся готовых 
знаний вне связи с реальными запро-
сами и жизненными потребностями 
детей. У. Килпатрик предлагал строить 
учебный процесс как организацию де-
ятельности ребенка в социальной сре-
де, опирающуюся на обогащение его 
собственного опыта [1, 21]. Педагог 
придавал ведущее место в обучении 
проектной деятельности.

В двадцатые годы прошлого столе-
тия в США в школе Е. Коллингса был 
осуществлен метод проектов У. Килпа-
трика. Данный метод предполагал пла-
нирование учащимися своей деятель-
ности, посредством которой приобре-
тались знания. Материалы для обуче-
ния брались из обыденной жизни. 
Ученики сами выбирали то, что долж-
но было стать содержанием учебной 
деятельности; учитель лишь помогал 
им в этом процессе [5, 9].

В нашу страну метод проектов при-
шел в начале двадцатого века. Под ру-
ководством русского педагога Станис-
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лава Теофиловича Шацкого была орга-
низована небольшая группа людей, 
пытавшихся распространять метод 
проектов среди российских педагогов. 
После революции по личной инициа-
тиве Н.К. Крупской метод достаточно 
широко стал применяться в школах, 
однако не был педагогически осознан 
учителями и очень быстро перешел в 
бригадный метод. Постановлением ЦК 
ВКПБ в 1931 году он был осужден и не 
применялся практически весь совет-
ский период.

Возможности и специфика приме-
нения проектного метода в начальной 
школе раскрываются в работах А.В. 
Бычкова Н.В. Ивановой, Н.Ю. Пахомо-
вой и др. [2; 3; 4]. Метод проектов ори-
ентирован на самостоятельную дея-
тельность учащихся, которую они вы-
полняют в течение определенного от-
резка времени. Этот метод сочетается 
с групповым подходом к обучению. 
Метод проектов всегда предполагает 
решение какой-либо проблемы. А ре-
шение проблемы предусматривает со-
вокупности разнообразных методов и 
средств обучения.

Основные требования к использо-
ванию метода проектов.

1. Наличие значимой в творческом 
плане проблемы, задачи, требующей 
интегрированного знания, исследова-
тельского поиска ее решения.

2. Практическая, теоретическая, 
познавательная значимость предлагае-
мых результатов.

3. Самостоятельная (индивидуаль-
ная, парная, групповая) деятельность 
учащихся.

4. Структурирование содержатель-
ной части проекта.

5. Использование исследовательских 
методов, предусматривающих опреде-
ленную последовательность действий:

• определить проблему и проста-
вить задачи исследования;

• определить способы оформления 
конечных результатов, презента-
ций, защиты творческих отчетов, 
просмотров;

• сбор, классификация и анализ 
полученных данных;

• подведение итогов, оформление 
результатов;

• выводы, выдвижение новых про-
блем исследования [1, 72].

Метод проектов объединяет раз-
ные виды деятельности, делая процесс 
обучения более занимательным, инте-
ресным и поэтому эффективным. Ме-
тод проектов активно влияет на мыс-
лительную и эмоционально-ценност-
ную сферы детей.
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В начале XX века в Германии, 
Швейцарии и Австрии появились 
школы-интернаты нового типа. 
Открылись они благодаря немецкому 
педагогу Герману Литцу, который в 
1888 году открыл несколько школ в 
сельской местности Германии. Эти 
учреждения были частными, а стои-
мость обучения была высока. В осно-
вном это были школы для мальчиков. 
Девочки принимались лишь в заведе-
ния начальной ступени.

Главным свойством этих 
учебных учреждений было свободное 
развитие учеников. Занимаясь трудом, 
дети воспитывали в себе очень важные 
для граждан принципы, главным из 
которых является понимание того, что 
каждый из них равный среди равных. 
Вся жизнь школы строилась на со-
трудничестве учеников и учителей, 
что в совокупности обеспечивало по-
рядок, свободу и дисциплину. 

Но это не единственное отли-
чие от стандартных школ того време-
ни. Свободную сельскую общину 
отличало также отсутствие традици-
онной классно-урочной системы и 

стабильного учебного плана. Литц ру-
гал систему обучения, критиковал 
высокую загруженность детей задани-
ями, так что в его школах главенство-
вал индивидуальный подход. 

В планах Литца было воспита-
ние «духовной элиты». Не смотря на 
индивидуальный подход, он подчер-
кивал важность знания отечественной 
истории, литературы и искусства. Без 
знания истории и культуры своей 
страны невозможно иметь граждан-
скую ответственность. 

Физический труд также имел 
важную роль в систему обучения. 
Литц стремился создать общество ве-
ликого синтеза духа и тела, физическо-
го и умственного труда. Путь к этому, 
по его мнению, лежал не через полити-
ку, законы и реформы, а через само-
пожертвование, любовь и силу, 
которые будут приложены к процессу 
воспитания будущих граждан. 

Идейным последователем Гер-
мана Литца стал Пауль Гехеб. В 1902 
году Пауль принял предложение Гер-
мана и стал работать в его «новой 
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Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,         
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школе», но перед этим он прошел ста-
жировку в Англии. 

Работа с Литцем и его 
гениальными коллегами внесла 
значительный вклад в развитие Гехеба 
и пополнила его знания новым 
опытом. Но он не мог использовать 
новый багаж знаний на практике из-за 
конфликтов с Литцем, который успеш-
но подавлял все его попытки начина-
ний. Один из их коллег описывал Гехе-
ба как «любезного, интеллигентного, 
но, прежде всего, бесцветного учите-
ля». 

После очередного конфликта 
интересов, Гехеб и шестеро педагогов 
под предводительством Винекена взя-
ли часть воспитанников и увезли их в 
Викерсдорф, где была основана сво-
бодная школьная община.

Официально руководил шко-
лой Гехеб, а Виникену в руководстве 
отказали из-за его взглядов. Но в итоге 
фактическое управление школой Ви-
никен таки взял руководство на себя, а 
Гехеб, не смотря на любовь и уважение 
со стороны учеников, был лишь пред-
ставителем в совете опекунов и решал 
неприятные ситуации. И этим всем 
Пауль был, конечно же, недоволен.

Пиком его терпения стал 
разрыв с семьей. Накопившееся на-
пряжение, давящие проблемы, недо-
статок самореализации свалили на Па-
уля нервный срыв. В 1909 году ему 
пришлось покинуть Викерсдорф. 

Не смотря на проблемы, в том 
же году он за счет своего тестя смог 
купить Оденвальдскую школу. Именно 
в этой школе Гехеб раскрыл себя. Тут 
он растил не политиков, не трудяг, не 
элиту и не ученых. Тут он воспитывал 
людей. 

Во главе школы Гехеба стояла 
«школьная община», в которую входи-
ли все воспитанники и преподаватели. 
Община собиралась правлением 
школы или по требованию одной тре-
ти имеющих право голоса. Право голо-
совать имели все, но значимость мне-
ния учащихся был различным в зави-
симости от возраста. Общие собрания, 
как правило, проводились один или 
два раза в месяц для обсуждения и 
решения насущных вопросов. Плана 
проведения этого мероприятия не 
было: созыв был тогда, когда в этом 
возникала необходимость. Собрание 
продолжалось не больше двух часов, 
все дети предупреждались о нем за 
сутки.

В основе системы самоуправ-
ления было особое отношение к юнос-
ти. Это был не просто возраст, а насто-
ящая социальная группа, созидающая 
культурные ценности. Школьная об-
щина показывала свое уважение к лич-
ности ребенка, к его праву на самосто-
ятельную организацию своей жизни, 
на решение всех внутришкольных во-
просов и улучшение окружающего 
мира.

Также фактически отсутство-
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вали наказания: нарушители законов 
школы записывались в журнал, и их 
фамилии объявлялись на вечерней ли-
нейке перед всеми воспитанниками и 
преподавателями. Если же кто-то с 
особым усердием нарушил дисципли-
ну, совершив значительно весомый 
проступок, то он должен искупить 
свою вину полезным для всей школы 
делом в свое свободное время.

Уделялось много внимания 
воспитанию нравственного идеала 
учащихся в процессе художественной 
и творческой деятельности. Гехеб го-
ворил, что: «красота стимулирует уча-
щихся к активной умственной дея-
тельности, нравственному и физичес-
кому совершенс твованию, 
воспитывает чувства гуманизма, люб-
ви к родине и уважения к другим на-
родам». 

Стремление к воспитанию в 
художественной сфере было присуще 
многим реформаторским школам на-
чала  XX  века. При это нравственные 
идеалы не выталкивались 
эстетическими. Оказывая влияние на 
сферу человеческих чувств, художе-
ственное воспитание способствует 
освобождению от низменных ин-
стинктов, открывая деликатность, 
уступчивость, смягчает нравы, рожда-
ет стремление к достойной жизни. Но 
это все возможно только при 
о бъединении воспит ания 
эстетического вкуса с практической 
художественной деятельностью самих 
детей. Так как школа была 

своеобразным свободным островом 
новой культуры молодежи, то вполне 
понятно обращение членов общины к 
искусству, которое пронизывало 
жизнь и после уроков. Занятиями по 
искусству руководили талантливые, 
выдающиеся педагоги. 

Также важным аспектом раз-
вития художественного воспитания 
были походы. Благо, место Гехеб 
выбрал более чем удачное. На фоне 
ярких немецких пейзажей дети позна-
вали окружающий мир, природу и ее 
обитателей. 

Но и о воспитании трудовом 
никто не забывал. Хоть 
профессиональные трудовые навыки и 
не являлись целью обучения, воспи-
танники все же уделяли труду боль-
шую часть времени. В основном это 
было обслуживание помещений и тер-
ритории школы, например, заготовка 
топлива, уборка, ремонт и т.д. Все это 
было направлено на развитие самосто-
ятельности и чувства собственности. 
Все понимали, что жить тут всем, зна-
чит обязанность каждого-забота и 
уход за школой. 

Сочетание всех этих 
воспитательных и образовательных 
процессов давало отличную основу 
для реализации всех идей Гехеба. 

Исходя из всего, можно ска-
зать, что Герман Литц и Пауль Гехеб 
сделали невероятный вклад в развитие 
идей воспитания и обучения детей. Их 
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свободные школьные общины стали 
тем нововведением, в котором нужда-
лась не только Германия.

Концепция немцев не особо 
прижилась в остальных странах, но 
везде появились адаптированные под 
те или иные условия аналоги, ведь во 
всем мире понимали значимость вос-
питания не жителей, а граждан с чет-
кими гражданскими позициями и же-
ланием ежедневно вносить вклад в 
развитие страны.
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