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РОЛЬ ГЕНДЕРУ ТА ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ
В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ
НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ
ГУЦОЛ А. В.
УДК 37.014.53(477)

XX

СТОЛІТТЯ залишилося в
пам'яті історії як епоха
визначних наукових відкриттів,
досягнень і здобутків. Насправді ж
XXI століття успадковує від століття
минулого чимало глобальних проблем, розв'язання яких є доленосним
для людства. Одна із них – проблема
гендерних розрізнень.
Світова наукова думка на межі
другого – третього тисячоліть
характеризується переосмисленням,
здавалося б, усталених теорій і
переоцінок звичних соціальних,
політичних, повсякденних практик.
Від століття до століття прогресує
спеціалізація наукового знання. Нові
проблеми, суперечності, альтернативи, типи інтелектуальної діяльності потребують культури порушення питань, спираючись на
попередні наукові традиції й уміння
зосередити думку на проблемах нової
епохи, часу, країни. Перед гуманітарною наукою постали історичні
завдання по-новому осмислити
соціальні реалії переломних епох,
погляди на світ і справедливість його
організації, віднайти людські ресурси, потенційні можливості й межі
перебудови усталених суспільних
відносин. Ці завдання зумовлені
необхідністю оновити й реформувати
національні суспільства та світову
спільноту, дотримуватися гуманістичних і демократичних принципів
соціального життя, зосередити увагу
на особистості, її становищі й статусі,
а також на її значенні в забезпеченні
подальшого поступу людства та його
стійкого розвитку.

Одним із основних компонентів
реформування держави є трансформація системи освіти, приведення її до загальноєвропейських
норм. Особливу увагу в цьому
питанні слід приділити гендерній
освіті як одному з важливих показників розвитку демократичного
суспільства.
Детальним вивченням гендерної
ідентифікації та диференціації, а
також проблемами гендеру в освітній сфері займалися такі вчені, як
В. Симонов, Т. Говорун, О. Пікінер,
Я . Ш к у р ко , Н . О с е т р о в а ,
О . В а ш е т і н а , Т. Д о р о н і н а ,
С. Харченко та ін.
Р. Б е н д а с , Н . Є р о ф є є в а ,
І. Словцова, М. Киммел найбільшу
увагу приділяли питанням гендеру в
управлінні, вони досліджували
гендерні особливості управлінської
діяльності.
Наразі необхідно усвідомити, що
керування сучасними соціальними
процесами потребує не розрізнених
ідей, а нової комплексної системи
знань, що містить і соціостатевий
складник, отже, вивчення та переосмислення ролі гендеру в сучасному
суспільному житті українського
народу є важливим і актуальним.
Мета статті – визначення ролі та
місця гендеру в суспільному житті
України на початку третього тисячоліття.
Для позначення нових стратегій
світового регулювання соціостатевих відносин у суспільних
науках виник термін „гендер” та
започатковано гендерні дослідження. Вони мали на меті аналізувати взаємини між жінкою та
чоловіком, визначати їхні характеристики через спільне й відмінне,
розкривати ролі статей, конструктів
фемінності та маскулінності тощо.
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Трансформація національного життя в
умовах глобалізації, всеосяжні світові
масштаби діяльності, зв'язків, стосунків,
подолання кордонів зумовили потребу
запровадити поняття гендеру. Його стали
застосовувати при визначенні політичних
стратегій, правових відносин і норм, що їх
регулюють, перетворень у всіх сферах життя
під впливом жінок і чоловіків, залежно від
розвитку та змін прав, свобод, обов'язків,
відповідальності чоловіка й жінки та
можливостей їх реалізувати. Термін
„гендер” почали застосовувати для опису
всіх перетворень у суспільстві та державі,
оскільки саме на них якраз впливають
особистості чоловіка й жінки та їхні
взаємини. Гендер став необхідним конструктом реальних практичних перетворень у
суспільних відносинах, складовим базовим
компонентом яких є статус жінки та
чоловіка. [10, с. 10 – 12]. Усе більшого
розголосу, поширення і в науковому вжитку, і
в політико-правовому аналізі проблем
рівності статей набуває поняття гендеру й в
Україні.
Будь-яка епоха виражається через
властиві їй терміни й поняття, їх творці
вкладають у них відповідний культурний
зміст своєї діяльності й людських відносин.
Завдання створити термінологічний і
понятійний контекст збігається з потребою
сконструювати зрозумілі контексти інтерпретації. А тому в сучасних умовах при
усвідомленні гендерних відносин, їхніх
суб'єктів насамперед важливо зосередити
увагу на концептуальному розумінні таких
понять.
У сучасній науці немає однозначного
визначення терміна „гендер”, тому наковці
вживають його в кількох значеннях. У
найширшому розумінні гендер можна
визначити так: гендер – це змодельована
суспільством та підтримувана соціальними
інститутами система цінностей, норм і
характеристик чоловічої й жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та відносин жінок і чоловіків, набутих
ними як особистостями в процесі соціалізації, що нас амперед визначається
соціальним, політичним, економічним і
культурним контекстами буття й фіксує
уявлення про жінку та чоловіка залежно від
їхньої статі [9, с. 43].
6

Гендер – досить складне поняття,
оскільки розкриває багатоаспектний зміст
явища. У науковій літературі його вживають
у кількох значеннях: як соціально-рольова й
культурна інтерпретація рис особистості та
моделей поведінки чоловіка й жінки на
відміну від біологічної; як набуття соціальності індивідами, що народилися як
біологічні носії чоловічої або жіночої статі;
як політика рівних прав і можливостей
чоловіків та жінок, а також діяльність зі
створення механізмів щодо її реалізації [Там
само, с. 43 – 44].
Поняття, як і люди, мають свій вік і місце
народження. Термін „гендер” виник у
Великій Британії. У перекладі з англійської
мови гендер буквально означає граматичний
рід – чоловічий, жіночий, середній. Надалі
це поняття почало означати соціостатеві
характеристики статі, на відміну від власне
біологічних і генетико-морфологічних,
анатомічних, фізіологічних із властивими їй
характеристиками способу життя, поведінки, намірів і прагнень тощо. Гендер
стосується не тільки чоловіків та жінок як
окремих індивідів, а й характеризує взаємини між ними як соціально-демографічними групами.
Гендер відрізняється від поняття „сех”,
яке перекладається як „стать”, тобто як
здатність або нездатність виношувати й
народжувати дітей. Біологічна стать виражає природні, біологічно задані відмінності
між чоловіком і жінкою. Якщо стать
задається природно, то гендер конструюється соціально та зумовлений культурою
суспільства в конкретний історичний період.
Гендер характеризує осіб і жіночої, і
чоловічої статей, будучи продуктом
соціалізації. Н. Абубрікова вважає, що
гендер конструює відносини між одним
об'єктом та іншими, раніше вже позначеними класом (групою) [1, с. 32].
У 70-і роки з'являються окремі праці з
соціології й культурної антропології, які
пропонують розрізняти поняття „сех” і
„стать”. Автори цих розвідок виходили з
того, що, крім біологічних відмінностей між
чоловіками й жінками, існує поділ на
соціальні ролі, форми діяльності, відмінності в поведінці, емоційних характеристиках. Уведення нового поняття було
спричинене виявленням „природних”
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властивостей. Культурна антропологія
переконує в тому, що в одному суспільстві
певна риса оцінюється як жіноча характеристика, а в іншому може вважатись ознакою
чоловіків. Отже, гендерну роль переставали
розглядати як виявлення наперед заданої
природою статі, а вивчали як систему
очікувань адекватної поведінки. При цьому
гендер розумівся не як природна стать, а як
„соціально-культурний конструкт”. З цього
погляду деякі характеристики жінок,
наприклад, емоційність, схильність до
самопожертви, зорієнтованість на сім'ю і
дітей, поставали не природними властивостями, а характеристиками, сформованими певним типом суспільства. Таким
чином, з'ясовано, що поняття „жіночість” і
„чоловічість” зумовлені культурою й мають
різноманітні значення.
Нині педагоги та психологи взялися за
дослідження гендерних проблем об'єктивніше, з огляду на „інтереси самої жінки”,
надаючи все-таки їй право на вільний вибір:
ким бути, як жити, що в житті головне. Такі
дослідження наштовхнули вчених на
„егалітарну концепцію взаємин статей”.
Сутність цієї концепції така: між чоловіком
та жінкою не має бути взаємин панування й
підлеглості, їхнє існування – це стосунки
взаємодоповнення в сім'ї та суспільстві. За
такого вирішення проблеми виграють і
обидві статі, і діти, і батьки, і суспільство
загалом.
Егалітарна концепція виходить із того,
що і жінка, і чоловік – рівні як особистості,
тому повинні мати в суспільстві рівні
можливості. Нинішній же розподіл праці має
соціальну природу, це – надбудова над
біологічними чинниками. Тому перехід від
патріархальної до егалітарної системи
соціально-статевих взаємин – це прикметна
риса. Егалітарний принцип рівності статей
слід би розуміти не як скасування
розрізнення між жінкою і чоловіком, а
навпаки, зважати на психофізіологічні
особливості статі, зважати на материнство,
що вже саме собою багато важить для
суспільства загалом. Підвищення уваги до
питань гендерної рівності сприятиме
покращенню життя окремих чоловіків та
жінок. У демократичному суспільстві,
побудованому на принципах соціальної
справедливості, кожний окремий його член

має право на найвищу можливу якість життя.
Реалізація ініціатив із упровадження гендерних підходів цілком сприяє досягненню
цієї мети.
Крім того, унаслідок підвищення уваги
до питань гендерної рівності жінки
отримують додаткові вигоди, аргументи
щодо якості життя сприяють приділенню
уваги також вигодам, що їх отримують
чоловіки та сім'ї загалом. У зазначених аргументах підкреслено значення соціальних
відносин та взаємозалежність учасників
соціальних процесів і стверджується,
наприклад, що коли жінки набувають
додаткових прав і повноважень, то їхнє
найближче оточення також отримує
додаткові переваги. Водночас соціальна
нерівність та пригноблене становище однієї
з гендерних груп негативно впливає й на
інших учасників соціального процесу.
Зокрема, негативні наслідки депресії в
чоловіків або обмежені можливості
працевлаштування для жінок негативно
впливають на всю родину, дітей і подружжя.
Щоб нормально функціонувати в суспільстві як жінка чи чоловік, необхідно
кожному опанувати гендерну культуру свого
суспільства. Гендерна культура – це
сукупність суспільних цінностей, які склалися в тому чи тому суспільстві, відшліфовувалися суспільством у перебігу його
історії, і їй мусить підлягати кожен індивід,
дотримуючись норм і щодо чоловіка, і щодо
жінки. З'ясувалося, що поняття „жіночість”,
„мужність” зумовлені і біологічними
особливостями, і культурою, тому сприймаються неоднаково. Це притаманне
поліетнічній Україні, де проживають люди
близько 130 національностей. Отже, у
соціумі постає проблема серйозного
вивчення взаємин жінок і чоловіків у
суспільній, політичній, управлінській та
освітній діяльності.
Хоча досвід, на жаль, свідчить, що самі
по собі аргументи на користь забезпечення
справедливості часто виявляються недостатніми для того, щоб переконати уряди в
необхідності мобілізації адекватних ресурсів, ці аргументи є корисними для відсилання до конкретних зобов'язань щодо
гендерної рівності та міжнародних документів. Зазначені аргументи покликані
нагадати урядам, що їхні країни є частиною
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міжнародної (або регіональної) спільноти,
яка поділяє спільні цінності.
Аргументи щодо довіри та підзвітності
вимагають більш ретельного вивчення й
осмислення. В аргументах про довіру особам, відповідальним за ухвалення рішень,
пропонується „зайнятися математикою”:
оскільки населення країни складається
наполовину з чоловіків, а наполовину – із
жінок, то будь-які дані, стратегічні ініціативи або рекомендації, у яких гендерна
рівність не визнається й не реалізується
повною мірою, виявляються, зрештою,
хибними і, отже, не користуються довірою.
Подібні аргументи є корисними для
обґрунтування необхідності оцінювання
гендерного впливу (тобто досліджень того,
якою мірою чоловіки та жінки зазнавали,
зазнають або зазнаватимуть однакового
впливу внаслідок реалізованих заходів чи дії
ситуаційних чинників) або переконання
учасників стратегічного процесу в необхідності більш суворого дотримання гендерного балансу в процесі ухвалення рішень
щодо призначення людей на керівні посади в
освітніх закладах.
Аргументи щодо підзвітності, зокрема,
можуть виявитися корисними, коли треба
нагадати урядам про їхню відповідальність
за дотриманням соціальної справедливості
та забезпечення збалансованого людського
розвитку. У демократичних державах уряди
мають звітувати перед власним народом і
обстоювати інтереси всіх його представників – і чоловіків, і жінок. Неспроможність
забезпечити дотримання соціальної справедливості або гендерної рівності означає
також неспроможність урядів повною мірою
відповідати перед усіма своїми громадянами. До того ж чимало гендерно-чутливих
заходів є не просто гендерними заходами як
такими – вони покликані забезпечити
підзвітність урядів за використання ними
державних коштів та виконання своїх
стратегічних обіцянок. Упровадження гендерних підходів часом забезпечує конкретні
механізми запровадження вищого ступеня
підзвітності в системі управління.
Аргументи, які стосуються ефективності
та стабільності, покликані пояснити незаперечний факт: рівноправна участь чоловіків і
жінок в аспектах управління сприятливо
впливає на країну загалом.
8

З аргументами щодо ефективності тісно
пов'язані аргументи щодо стабільності.
Оскільки в стратегії впровадження гендерних підходів використано ідею „людського розвитку”, довготерміновою метою
якої є створення соціально-справедливого й
стабільного суспільства, упровадження
згаданих підходів опосередковано сприяє
забезпеченню стабільності суспільства.
Крім того, оскільки впровадження гендерних підходів у сферу освіти передбачає
застосування цілісного підходу до формування стратегічної політики, основними
моментами якого є координація та кооперація (і у вертикальному, і в горизонтальному напрямах), стратегічні ініціативи
та проекти, що розробляються з використанням згаданих підходів, з більшою
ймовірністю матимуть стабільні результати.
В аргументах стосовно міжнародних
союзів підкреслено, що гендерна рівність є
необхідною передумовою формування
офіційних союзів або партнерств з іншими
країнами. У контексті Східної та Центральної Європи найяскравішим прикладом
є інтеграція до Європейського Союзу:
однією з передумов приєднання до ЄС є
обов'язкове впровадження країнамикандидатами численних інструментів для
забезпечення у своїх країнах гендерної
рівності.
Проте, хоча подібні аргументи на цей час
є дуже ефективними, щоб спонукати уряди
до відповідних дій, вони зрештою виявляються недостатніми, якщо не підкріплюються конкретними „предметними”
доказами (такими, як позиції щодо ефективності та якості життя) доцільності
вирішення питань гендерної рівності. За
відсутності надійних предметних доказів
аргументи щодо міжнародних союзів
можуть дати зворотний ефект.
Аргументи стосовно „ланцюгової реакції” показують, наскільки вигідними є
інвестиції в забезпечення гендерної рівності
людей у сфері управління зокрема, адже
вони забезпечують не лише короткострокові
локальні вигоди, а й середньо- і довгострокові переваги, що поширюються на все
суспільство і сприяють зміцненню нації
загалом.

Освіта та педагогічна наука № 2 (165), 2016

Водночас у процесі впровадження гендерних підходів в освітню сферу слід ураховувати можливість виникнення й інших
„ланцюгових реакцій”, здатних призвести
(якщо їх не передбачити і не скоригувати в
комплексний та інтегрований спосіб) до
негативних наслідків для гендерної рівності.
Так, запровадження „згори” зобов'язань
щодо створення сприятливих для сім'ї умов
праці на робочих місцях може призвести до
ще більшої дискримінації жінок при прийомі
їх на роботу. Подібним чином розширення
можливостей розвитку кар'єри для жінок
може призвести до поглиблення депресії й
проявів патологічних видів поведінки в
чоловіків. Наявність згаданих ризиків
підкреслює нагальну потребу в розробленні
комплексних стратегій упровадження гендерних підходів, у межах яких окремі ініціативи взаємно підтримують і зміцнюють
вплив одна одної.
Як ми вже згадували, у суспільній
свідомості функціонують певні соціальні
стереотипи як стандартизовані уявлення про
моделі поведінки та риси характеру
відповідно до понять „чоловіче” та „жіноче”.
Типово чоловічий образ – це сукупність рис,
пов'язана із соціально необмеженою поведінкою, компетентністю, раціональними
здібностями, активністю й результативністю. Жіночий характеризують соціальні й комунікативні навички, теплота,
емоційна підтримка. Стереотипи створюються суспільством штучно, формуючись
протягом багатьох років, важко піддаються
коригуванню або ліквідації, обмежують
свободу, можливості людини, прийняття
рішень у різних сферах життєдіяльності.
Тим більше, що, як відомо, не існує чисто
„чоловічої” або чисто „жіночої” особистості; будь-яка особистість утілює риси і
фемінінності, і маскулінності.
Стереотипи дуже повільно змінюються,
але така тенденція в сучасних суспільствах
існує: стереотипи фемінінності – маскулінності вже не такі полярні та чітко
окреслені, як півстоліття тому. Змінюється й
ідеал „істинної жіночості”, якому в ХІХ ст.
були властиві шляхетність, благочестя,
покірливість, відданість чоловікові. Правда,
і тепер ці якості оцінюються високо та
становлять ядро чоловічого розуміння

жіночості. Водночас у жіночій свідомості
з'явилися нові риси: інтелектуальність,
енергійність, підприємливість. Сучасна
жінка ширше розуміє своє соціальне призначення, не обмежується лише функцією
материнства. Стереотипи маскулінності теж
не залишаються без змін. Традиційна
маскулінність на передній план висувала
фізичну силу, нестриманість у вияві
„соціальних почуттів” – гніву, агресії –
функціональне ставлення до жінки тощо.
Сучасна маскулінність надає перевагу
інтелекту, а не фізичній силі, вимагає
виявлення ніжності, такту, стриманості.
Послаблення гендерних стереотипів
розширює можливості індивідуального
самовибору, унаслідок чого виграють і
особистість, і суспільство. Та більшість
сучасних суспільств є патріархальними, у
них домінує саме маскулінна культура, яка
виправдовує чоловіче домінування.
Отже, одним з показників розвитку
суспільства є розвиток гендерної освіти та
приведення її до міжнародних стандартів.
Під гендерною освітою слід розуміти
цілеспрямований процес розвитку й
саморозвитку особистості, у якому вона
опановує соціально значущий досвід людства шляхом здобуття (засвоєння) історикокультурологічних, соціально-правових та
психолого-педагогічних знань щодо гендерної рівності, формування вмінь і навичок
гендерно толерантних дій, виховання
гендерної культури, що сприяє формуванню
суспільства гендерної рівності [8, с. 15].
На сьогоднішній день в освіті домінують
підходи, які сприяють відходу від раціоналізму в бік більшої відвертості й гнучкості
щодо постійно змінного зовнішнього середовища. Треба сказати, що жінки на рівні з
чоловіками здатні виконати це завдання
гідно.
Отже, зазначимо, що принциповий
виклик часу – це прискорені зміни в
суспільному розвитку, які найпомітніше
позначені на молодому поколінні. Слід мати
на увазі й не нехтувати загрозу прищеплення
українській молоді моделей життя та
суспільних цінностей, за яких чоловік і
жінка різняться в правах і можливостях.
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На сьогоднішній день кожен член суспільства повинен розуміти спорідненість,
але не тотожність статево-рольового й гендерного підходів і в житті та суспільстві
загалом, і в освіті зокрема.
Перспективу подальших досліджень становить вивчення та компаративний аналіз
розвитку гендерної освіти в Україні та світі.
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Гуцол А. В. Роль гендера и гендерного
образования в общественной жизни Украины в начале третьего тысячелетия
В статье освещена роль гендера в обществе как важного компонента развития государства. Подчеркнуто, что гендер является
базовым конструктом, который следует учитывать при прогнозировании и проведении
реформ различных сфер жизни. Указано, что
управление современными социальными
процессами требует не разрозненных идей, а
новой комплексной системы знаний,
содержащей и социополовую составляющую. Понятие о „мужчине” и „женщине” различается в зависимости от страны,
ее культуры, традиций и менталитета.
Выяснено, что „женственные” и „мужские”
черты обусловлены не только биологическими особенностями, но и культурой, и
стереотипами, поэтому воспринимаются
неодинаково. Освещены сущность гендера
как системы ценностей, норм и характеристик мужского и женского поведения
стиля и образа жизни, мышления, социализации, ролей и отношений женщин и
мужчин, а также их взаимодействия.
Гендерная культура рассматривается как
совокупность общественных ценностей,
сложившихся в том или ином обществе,
формирующихся обществом в ходе его
истории. Гендерной культурой должен
владеть каждый индивид, придерживаясь
норм и в отношении мужчины, и в
отношении женщины.
Ключевые слова: гендер, гендерное образование, гендерные стереотипы, гендерная
культура, гендерное сознание, феминность,
маскулинность.
Gutsol A. The role of gender and gender
education in public life in Ukraine at the
beginning of the third millennium.
In the article the role of gender in society as
an important component of development.
Emphasized that gender is a basic construct that
should be considered when forecasting and
implementing reforms of various sectors of life.
It is noted that the management of modern social

processes requires not disparate ideas and new
integrated system of knowledge that contains
sotsiostatevyy component. The notion of a
„man” and „woman” varies depending on the
country, its culture, traditions and mentality.
Found that „feminine” and „male” traits due not
only to biological characteristics, the culture
and stereotypes, as perceived differently. Deals
with the nature of gender as a system of values,
norms and characteristics of male and female
behavior style and way of life, thinking,
socialization, roles and relations between
women and men and their interaction. Gender
culture is seen as a set of social values prevailing
in a society or, vidshlifovuvalysya society in the
course of its history, and it should be subject to
each individual, following the rules and on men
and on women. Increased attention to gender
equality will improve the lives of individual
men and women.
Keywords: gender, gender education, gender
stereotypes, gender culture, gender
consciousness, femininity, masculinity.
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У СТРУКТУРІ

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПОТАПЧУК Т. В.
УДК: 378.2

У

СУЧАСНИХ умовах феномен
професійна компетентність вчителя набув особливої актуальності
для педагогічної теорії і практики.
Незворотні зміни в житті, зумовлені
суспільством з ринковими відносинами, внесли корективи в сутнісні
характеристики поняття „професійна
компетентність учителя”: за збереження соціокультурного, морального
потенціалу професійна компетентність інтегрується в систему
економічних відносин, бо вже
сьогодні освіта стає економічною
категорією.
Отже, у педагогічній науці й
практиці гостро позначилася потреба
ресурсного забезпечення процесу
розвитку компетентності вчителя в
умовах, адекватних сучасному стану
освіти – неперервному й гуманістичному. На етапі післядипломної
освіти вчителя можливості успішного розвитку його компетентності
повинні визнаватися установами
додаткової професійної освіти, що
відповідає логіці ієрархічних структур неперервної освіти. Однак, як
засвідчує досвід реформування освіти, система додаткової професійної освіти, що володіє гранично
високим консерватизмом та інерцією, традиційно „запізнюється” у
своїй реакції на виклики суспільства.
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На етапі реформування освіти
заклади післядипломної освіти
залишалися консервативними в
питаннях оновлення змісту роботи
слухачів курсів підвищення кваліфікації. Так, залишалися без уваги
або виявлялися лише фрагментарно представлені питання, що
стосуються осмислення нових
можливостей розвитку професійної компетентності вчителя. Це
визначило необхідність вирішення
в цьому дослідженні суперечностей між: методологічно значущими позиціями й поглядами;
історико-культурними традиціями
викладання в школах.
Необхідність вирішення цих
протиріч, а також нерозробленість
певних питань, пов'язаних з
розвитком компетентності майбутнього вчителя в установах додаткової професійної освіти, зумовили
вибір теми статті „Професійна
компетентність майбутніх вчителів
у структурі наукових досліджень”.
Проблема дослідження сформульована таким чином: якими
змістовними, структурними й
функційними о собливо стями
характеризуються психологопедагогічні, організаційні та
методологічні ресурси розвитку
компетентності майбутнього вчителя в установах додаткової
професійної освіти.
Теоретична основа дослідження
формувалася з урахуванням наукових праць концептуального
способу опису моделі системи
розвитку педагогічної компетентності вчителя, що дозволила
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визначити психолого-педагогічні, соціокультурні ресурси розвитку компетентності
вчителя в процесі підвищення кваліфікації
на базі установ додаткової професійної
освіти (С. Бондирев, В. Вишняков,
В. Котлярова, Е. Нікітін, А. Осипова,
А. Панасюк, В. Симонов та ін.). Філософсько-методологічні закономірності педагогічного дослідження визначено в руслі
позицій В. Беспалька, Л. Виготського,
П.Гальперіна, Б.Гершунського, В.Монахова,
З. Полякова, Н. Тализіної, В. Шаповалова,
Д. Фельдштейна та ін. Методичні та
технологічні підходи до наукової розробки
моделей розвитку педагогічної компетентності вчителів відповідали логіці концептуальних праць О. Бистрової, Т. Винокур,
В. Зимової, С. Іллєнко, Ю. Караулова,
О. Леонтьєва, А. Маркової, Р. Фомичевої,
В. Шаповалової.
Мета статі – проаналізувати професійну
компетентність майбутніх учителів у
наукових дослідженнях.
Підвищення якості професійних і
особистісних характеристик педагогів в
установах професійної освіти дає підставу
для висновку про необхідність засвоєння
вчителями логіки діяльності, у процесі якої
вчитель повинен підвищувати рівень
педагогічної компетентності. Згідно з
визначенням Л. Мітіної, „педагогічна
компетентність включає в себе знання,
уміння, навички, а також способи і прийоми
їх реалізації в діяльності, спілкуванні,
розвитку (саморозвитку) особистості”
[1, с. 8]. Авторка в структурі педагогічної
компетентності вчителя виділяє дві підструктури: діяльнісну (знання, уміння,
навички й способи здійснення педагогічної
діяльності) і комунікативну (знання, уміння,
навички й способи здійснення педагогічного
спілкування).
Діяльнісна сторона структурно-змістовних характеристик педагогічної компетентності включає знання, уміння, навички й
способи здійснення педагогічної діяльності,
водночас як комунікативна насичена
знаннями, уміннями, навичками й спосо-

бами здійснення педагогічного спілкування.
І перша, і друга компоненти педагогічної
компетентності взаємозумовлені в процесі
розвитку цілісних професійних якостей,
необхідних для здійснення ефективної
навчальної роботи через аудиторну й
позааудиторну роботу на курсах підвищення
кваліфікації. Важливим показником
розвитку професійної компетентності
викладачів є зміцнення їх конструктивнодіяльнісної позиції через підвищення рівня
володіння методологічною культурою.
З урахуванням важливості цього поняття
в дослідженнях з теорії та методики
професійної освіти пояснимо, що в зміст
методологічної культури входять: „методологічна рефлексія (уміння аналізувати свою
участь у науковому дослідженні), здатність
до наукового обґрунтування, критичного
осмислення й творчого застосування певних
концепцій, форм і методів пізнання,
управління, конструювання” [2, с. 20].
У Новому словнику іншомовних слів
подано таке тлумачення терміна „компетентний” (від лат.) – 1. Досвідчений у певній
галузі, питанні, проблемі. 2. Повноважний;
такий, що має право на щось [3, c. 363].
Так, В. Шепель до визначення компетентності включає знання, розуміння, досвід,
теоретико-прикладну підготовленість до
використання знань [4]. Інші наявні
визначення компетентності не суперечать
цим визначенням, але водночас не повною
мірою відображають її суть. Зокрема,
П. Симонов стверджує про потенційну
готовність вирішувати завдання зі знанням
справи, не розкриваючи змісту цієї
готовності. М. Чошанов в основному вказує
на змістовний компонент компетентності
(знання) і процесуальний компонент
(уміння). В. Ландшеєр під компетентністю
розуміє поглиблене знання, стан адекватного виконання завдання, здатність до
актуального виконання діяльності [5, с. 12].
Відтак, у психології існує досить
усталений погляд, згідно з яким поняття
„компетентність” включає знання, уміння,
навички здійснення педагогічної діяльності
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(А. Журавльов, Н. Тализіна, Р. Шакуров,
А. Щербаков та ін.). До структури
профе сійної компетентно сті сучасні
дослідники включають комунікативну
компетентність. Розуміння цього феномена в
дослідженні відповідало науковому опису
його характеристик у працях С. Братченка:
„...шана і уважність до співрозмовника,
неупереджена зацікавленість, здатність
установлювати контакт з дорослими і з
дітьми); здатність слухати і чути; емпатія;
мистецтво допомоги співрозмовнику у
висловленні своєї думки; здатність адекватно виражати власну позицію; комунікативна гнучкість і конструктивність,
готовність вирішувати міжособистісні
проблеми; здатність працювати в „команді”
[6, с. 143]. Використання операціонального
підходу до результатів педагогічної
діяльності визначило місце компетенції в
освітньому процесі. У цьому сенсі
компетенції збігаються з метою освіти, але
ця мета формальна, операційно перевіряється. З одного боку, компетенція – більш
дрібний поділ узагальнених цілей освіти та
більш високий рівень конкретизації, з
іншого, – компетенція – діяльнісний
складник отриманої освіти, який допомагає
проявитися (виявити) знання, уміння й
навички в незнайомій ситуації, тобто є більш
високим рівнем узагальнення останніх.
У цьому зв'язку слід звернути увагу на те, що
компетенція є важливою педагогічною
умовою досягнення мети освіти, оскільки
завдяки їй студент постає в якості активного
носія суб'єктивного досвіду [4, с. 96].
Компетенція не зводиться до підсумовування знань і вмінь, бо значна роль у її
прояві належить обставинам, тобто умовам,
зокрема педагогічним. Володіти сукупністю
компетенцій, необхідних для успішної
інтеграції в сучасному соціумі, – значить
уміти мобілізувати в цій ситуації здобуті
знання й досвід. Компетенція одночасно
тісно пов'язує мобілізацію знань, умінь і
поведінкових відносин, налаштованих на
умови конкретної діяльності.
Загальні компетенції визначають сутність
усіх професійних видів діяльності. Ядро
загальних компетенцій утворюють адап14

тація, соціалізація, інтеграція в соціум і
самореалізація особистості. Освіта перестає
бути лише передавальним механізмом
культури і все більшою мірою починає
ставати механізмом її породження. У зв'язку
з цим траєкторію розвитку освітніх процесів
у новій соціокультурній ситуації можна
сформулювати таким чином: досягнення
нової якості підготовки молодої людини за
рахунок розвитку її загальних компетенцій
на основі відновлення гармонійного
розвитку взаємопов'язаних систем: Людина
– Соціум –Природа.
Відповідно до поглядів І. Агапова й
С. Шишова [5] загальні компетенції
в и к л а д ач і в м ож н а п р ед с т а в и т и я к
послідовне досягнення людиною більш
високого освітнього рівня, яке можливе при
русі за такими ступенями:
● досягнення елементарної та функційної
грамотності, коли на доступному, мінімально необхідному рівні формуються
первісні знання, світоглядні та поведінкові
якості особистості, необхідні для подальшої
більш широкої й глибокої освіти;
● досягнення загальної освіти, на якій
людина набуває необхідні й достатні знання
про навколишній світ і опановує найбільш
загальними способами діяльності, спрямованими на пізнання й перетворення тих чи
тих об'єктів дійсності;
● розвиток загальних компетенцій,
пов'язаних з формуванням на базі загальної
освіти таких значущих для особистості і
суспільства якостей, які дозволяють людині
найбільш повно реалізувати себе в конкретних видах трудової діяльності, що
відповідають суспільно необхідному поділу
праці й ринковим механізмам стимулювання
найбільш продуктивного та конкурентоспроможного функціонування працівника
тієї чи тієї кваліфікації й профілю;
● оволодіння культурою, коли людина не
тільки усвідомлює ті матеріальні та духовні
цінності, які залишені їй у спадок минулими
поколіннями, але й здатна адекватно
оцінювати свою особисту участь у розвитку
суспільства, робити свій внесок у неперер-
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вний культуротворчий процес і власного
соціуму, і цивілізації загалом;
● формування індивідуального менталітету особистості – тих усталених, глибинних підстав світосприйняття, світогляду й
поведінки людини, які надають особистості
унікальної неповторності в поєднанні з
відкритістю для неперервного збагачення
особистих ментальних цінностей і здатністю
до всебічної самореалізації в духовному
просторі людства.
Специфіка педагогічних цілей з розвитку
загальних компетенцій полягає в тому, що
вони формуються у вигляді дій викладача, а з
погляду результатів діяльності того, хто
навчається, з погляду ефектів його просування та розвитку в процесі засвоєння
певного соціального досвіду. У системі
підвищення кваліфікації вчителів повинна
зміцнюватися здатність до самостійного
керування власною діяльністю, до управління самим собою. Абсолютно ясно, що
таке самоврядування може відбутися тільки
в тому випадку, якщо буде сформована:
1) понятійна основа (формування знань і
розуміння навколишньої дійсно сті);
2) емоційно-ціннісна основа формування
ставлень особистості до навколишнього
світу та інших людей); 3) операційна основа
формування вміння діяти з об'єктами
навколишньої дійсності).
Загальна компетенція – це визначальна
компетенція, тому що вона відповідає
умовам реалізації, які ні обмежені, ні занадто
специфічні, але є до певної міри універсальними. Зазначимо, що І. Агапов і
С. Шишов пропонують структуру змісту
загальних компетенцій [5, с. 17], розвиток
яких сприяє ефективній інтеграції, що
становить таку сукупність: здатність і
готовність шукати (запитувати різні бази
даних, отримувати інформацію та ін.),
здатність і готовність вивчати (організувати
взаємозв'язок знань і систематизувати їх,
утілювати власні прийоми навчання та ін.),
здатність і готовність думати (критично
ставитися до того чи того аспекту розвитку
нашого суспільства, займати позицію в
дискусіях і виковувати власну думку та ін.),

здатність і готовність включатися в діяльність (входити в групу або колектив і робити
свій внесок, нести відповідальність та ін.),
здатність і готовність співпрацювати (співпрацювати та працювати в групі, домовлятися на основі розумного компромісу та
ін.), здатність і готовність адаптуватися
(використовувати нові технології засвоєння
інформації та комунікації, показувати
стійкість перед труднощами та ін.).
Аналіз психолого-педагогічної літератури виявляє факти трансформації понять
„компетенція”, „компетентність” і „кваліфікація”. Для розмежування цих понять
звернемося до досліджень В. Мижерикова
і М. Єрмоленко. Під компетенціями
В. Мижериков та М. Єрмоленко розуміють
особисті можливості посадової особи, її
кваліфікацію (знання, досвід), які дозволяють брати участь у розробці певного кола
рішень або вирішувати питання завдяки
наявності в неї певних знань, навичок
[7, с. 180 – 181]. Кваліфікацію вчені
трактують як рівень розвитку здібностей
працівника, що дозволяє йому виконувати
трудові функції. Показником кваліфікації є
кваліфікаційний розряд.
Поняття „професійна компетентність
педагога” виражає особисті можливості
вчителя, які дозволяють йому самостійно й
досить ефективно вирішувати педагогічні
завдання. Для цього потрібно знати педагогічну теорію, уміти й бути готовим застосовувати її на практиці. Структура професійної компетентності педагога розкривається через його педагогічні вміння, що
становлять сукупність різноманітних дій
учителя, які перш за все співвідносяться з
функціями педагогічної діяльності, значною
мірою виявляють індивідуальні психологічні особливості вчителя (викладача)
[7, с. 181]. Так, Т. Сергєєва, Н. Уварова,
С. Назарова пропонують у визначення
компетентність включити смислові навантаження наявності знань, досвіду: „У структуру педагогічної компетентності входять
професійно-змістовий компонент, який
передбачає наявність у педагога теоре-
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тичних знань з основ наук про людину; особистості (навколишній світ і внутрішній
компонент професійної діяльності, що світ), але й утілити цю ідею в педагогічній
включає професійні знання та вміння; теорії і практиці. Основні характеристики
професійно-особистісний, що складається з принципу дидактичного кола пов'язані з
особистісних якостей, які визначають реалізацією мети розвитку особистісного
позицію і спрямованість педагога як потенціалу та розширенням меж соціокульособистості і суб'єкта діяльності” [8, с. 200]. турного досвіду особистості. Це передбачає
Беручи за основу таке розуміння феномену таке структурування змісту освіти:
● основні компоненти соціокультурного
педагогічна компетентність, уважаємо за
необхідне уточнити зміст актуального для досвіду;
● пізнавальний досвід;
дослідження терміна „особистісне зрос● досвід набуття вмінь;
тання”. Цей термін пов'язується з явищем
● досвід емоційно-ціннісних відносин.
саморозвитку, у межах якого людина набуває
Багатокомпонентність змісту освіти має
здатності керувати поточними подіями,
закономірні характеристики, зумовлені
формувати гарні стосунки з іншими людьми
структурою особистості:
тощо. Реалізується через саморозвиток,
● основні компоненти соціокультурного
тобто творче ставлення до себе, створення досвіду взаємопов'язані з потребами й
образу свого „Я”; через самопізнання, тобто здібностями особистості;
самоаналіз, самооцінку і т. п.; через само● пізнавальний досвід виявляється в
реалізацію, тобто програмування своєї знаннях (світоглядних, орієнтовних, оціндіяльності [Там само, с. 220].
них) і в особливостях таких процесів, як
Аналіз педагогічної теорії і практики сприйняття, осмислення, запам'ятовування,
підвищення кваліфікації вчителів свідчить застосування, систематизація, узагальнення;
про включення в педагогічний процес
● досвід набуття вмінь формується в
закладів післядипломної освіти технологій діяльності, пов'язаної з оволодінням органімоделювання змісту освіти на рівні на- заційних, інтелектуальних, дослідницьких,
вчального предмета та моделювання комунікативних, рефлексивних умінь, а
власного навчального процесу. Теоретичне також у творчості, адаптації до мінливих
дослід-ження методологічного аспекту умов і самовираженні особистості.
моделю-вання як діяльнісної основи змісту
Ці потреби взаємозумовлені здібностями
практики післядипломної освіти педагогів – організаційно-практичними, інтелектудозволило Д. Левітесу довести наукову альними, дослідними, комунікативними,
спроможність специфічних принципів творчими, а також умінням – рефлексивним
моделювання змісту освіти та навчального наслідком реалізації дидактичного принпроцесу: пріоритет розвивальної мети ципу кола, як доведено Д. Левітесом, є
освіти щодо власне пізнавальної; відпо- „побудова такого процесу навчання, який
відність розвивальної й пізнавальної мети
націлений на досягнення єдиної мети –
навчання й основних компонентів змісту
розвиток потреб, запитів і здібностей
освіти; реалізація дидактичного принципу
особистості в процесі засвоєння відповідних
кола в навчанні як неодмінна умова
компонентів
змісту освіти...” [9, с. 132].
оволодіння вчителями змістом освіти [9,
Для організації й здійснення наукового
с. 135].
Звернемося до трактування принципу дослідження проблем розвитку регіодидактичного кола в працях Д. Левітеса. нальних систем підвищення кваліфікації
Насамперед важливо зрозуміти глибину вчителів дидактика Д. Левітеса має теореконцептуальної позиції вченого, який узяв на тичне значення й практичну значущість.
себе сміливість не тільки запропонувати Особливу цінність для проведення педагоідею з'єднання в навчанні двох світів гічного експерименту, на наш погляд,
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становить розроблена вченим теоретична наукового осмислення вчителем емпімодель поетапного конструювання змістово- ричного досвіду в умовах досягнення
цільового компонента технології. Відтво- високого рівня професійної діяльності.
Діагностика змін професійної діяльності
римо цю модель:
● на першому етапі здійснюється передбачає аналіз динамічних змін якості
вивчення та формування пізнавальних діяльності за такими рівнями:
● світоглядний, метою якого є формузапитів і мотивів школярів (види мотивів,
способи мотивації, педагогічні прийоми вання наукового світогляду, ознайомлення з
науковою картиною світу;
мотивації навчання);
● методологічний, мета якого пов'язана з
● другий етап пов'язаний з побудовою
вчителем системи мети розвитку особис- вивченням методів і форм наукового
тості учнів засобами навчального предмета пізнання;
● теоретичний, зумовлений метою
на основі проведеної діагностики;
● третій етап передбачає побудову засвоєння фундаментальних і прикладних
системи пізнавальної мети, виходячи з наукових теорій;
● практичний, мета якого визначена
можливостей навчального предмета, загальної мети освіти та результатів другого етапу необхідністю визнання ролі науки як
продуктивної сили, що формує суспільномоделювання;
● четвертий етап супроводжується політичний та соціокультурний світогляд,
відбором змісту освіти на рівні навчального профорієнтацію [9, с. 137 – 138].
Теоретичну основу організації навчальпредмета за двома способами: 1) виділення
провідних ідей і концепцій щодо дослід- ного процесу в системі підвищення
жуваного предмета у відповідності з рівнем кваліфікації формують принципи, методи та
розвитку науки й Державним освітнім прийоми навчання слухачів. Як установлено
стандартом; 2) вибір одного чи кількох Д. Левітесом, розвиток професійної
провідних ідей і концепцій цієї науки згідно з компетентності педагогів вимагає оновпрофілем навчання й наповнення їх лення системи післядипломної освіти, яка в
конкретним змістом (на рівні навчального сучасних умовах супроводжується значним
предмета – провідна ідея або концепція; на збагаченням та ускладненням соціальних
рівні розділу програми – відповідна історія функцій інституту підвищення кваліфікації.
або закон; на рівні навчальної теми – Усе це дає підставу визнати найважливішими такі принципи навчання педагогів на
поняття, необхідні для засвоєння цієї теми
курсах підвищення кваліфікації: гуманізації,
закону; на рівні окремого уроку – мінімум
гуманітаризації, випереджального навчання,
фактів, необхідних для розкриття змісту
розширення, поглиблення й модернізації
понять);
теоретичних знань. Пояснимо сутність
● п'ятий етап орієнтує вчителя на відбір
кожного з цих принципів з урахуванням їх
навчального матеріалу, спрямованого на
обґрунтування в працях Д. Левітеса.
потреби, мотиви, „Я-мету” учнів (історія
Принцип гуманітаризації реалізується
науки, біографія вчених, громадських діячів,
аналіз даних гуманітарних наук, звернених через розширення й поглиблення загальної
до особистісного, морального, етнічного, гуманітарної культури працівників освіти.
На основі цього принципу здійснюється
філософського досвіду учнів тощо);
● на завершальному, шостому етапі орієнтація освіти вчителів на розширення
складаються авторські програми, кори- їхнього соціокультурного кругозору та
гуються чинні програми, складаються засвоєння загальнолюдських цінностей.
технологічні карти з окремих тем і розділів Відзначимо унікальність потенційних
курсу.
можливостей принципу гуманітаризації в
Особливої ваги система моделювання посиленні спрямованості підвищення
професійної діяльності набуває в умовах кваліфікації вчителів і керівників освіти на
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розвиток особистості дитини засобами
навчального процесу.
Принцип випереджального розвитку, на
думку Д. Левітеса, необхідний „в умовах
здійснення реформ, зміни державних законів
у сфері освіти, запровадження законних
актів, положень про діяльність освітніх
закладів, зміни змісту освіти, регіональної
політики в освіті” [9, с. 166 – 167].
Значущість принципу розширення,
поглиблення й модернізації теоретичних
знань, міждисциплінарної основи педагогічних професій у поєднанні з практичною
спрямованістю навчання на основі розвитку
системи освіти не викликає сумніву. Чітка
назва цього принципу забезпечує прозорість
і однорідність його розуміння педагогамидослідниками. Методи навчання – і
традиційні, і інноваційні – повинні бути
адекватними специфіці сучасної вітчизняної
освіти.
Отже, не викликає заперечення наукова
обґрунтованість висновку про те, що
сьогодні відбувається кількісне збільшення
часових витрат на загальнокультурну,
методологічну та психологічну підготовку
педагогів у системі підвищення кваліфікації.
Таким чином, у сучасній психологопедагогічній літературі виявляється тенденція підвищеної уваги до дослідження професійної компетентності вчителя з позицій
інтегративних професійно значущих якостей, через те дослідження проблеми розвитку професійної компетентності вчителя
набуває універсальної актуальності, бо вона
проектується особливим чином на вивчення
питань розвитку комунікативної компетенції
особистості. Тому компетентність учителя
визначає його конкурентоспроможні якості,
попит на ринку праці його професійної
діяльності. Умотивованість і ефективність
професійної та навчальної діяльності
вчителів на курсах підвищення кваліфікації
установ додаткової професійної освіти
визначаються здатністю об'єктивно оцінювати актуальний рівень своєї компетентності
та проектувати її якісні зміни через
досягнення конкретно сформульованих
цілей і завдань розвитку педагогічної
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компетентності. Розвиток педагогічної
компетентності є педагогічним процесом
саморозвитку, у межах якого вчитель набуває
здатність програмувати свою діяльність,
орієнтуватися на професійне зростання, на
підвищення рівня потреб у професійній
діяльності (приналежність до вчительства), у
визнанні значущості професійної праці й
повагу в суспільстві, на підвищення рівня
індивідуальних потреб у творчому самовираженні через високу якість професійної
діяльності.
Перспективи подальших досліджень
полягають у розкритті форм (лекцій,
практичних, семінарських, індивідуальних
занять, виконання творчих завдань, тренінгів, комп'ютерних практикумів), самостійної
роботи та методів (пояснювально-ілюстративних, репродуктивних, активно-пошукових, проблемних) формування професійних компетентностей майбутнього вчителя.
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Потапчук Т. В. Професійна компетентність вчителів у структурі наукових
досліджень
У статті розкрито поняття „компетентний”, „компетентність”, „компетенція”, „професійна компетентність педагога”. Представлено теоретичну модель
Д. Левітеса поетапного конструювання
змістово-цільового компонента технології,
яка становить особливу цінність для
проведення педагогічного експерименту.
Висвітлено аналіз динамічних змін якості
діяльності за такими рівнями, як світоглядний, методологічний, теоретичний та
практичний. Схарактеризовано принципи,
методи і прийоми навчання слухачів у
системі підвищення кваліфікації.
Ключові слова: компетенція, кваліфікація,
професійна компетентність учителя, неперервна освіта, принцип гуманітаризації,
навчальний процес.
Потапчук Т. В. Профессиональная
компетентность учителей в структуре
научных исследований
В статье раскрыто понятие „компетентный”, „компетентность”, „компетенция”, „профе ссиональная компетентность педагога”. Представлена теоре-

тическая модель Д. Левитеса поэтапного
конструирования содержательно-целевого
компонента технологии, которая представляет особую ценность для проведения
педагогического эксперимента.
Представлен анализ динамических изменений качества деятельности по следующим
уровням: мировоззренческий, методологический, теоретический и практический.
Описано принципы, методы и приемы
обучения слушателей в системе повышения
квалификации.
Ключевые слова: компетенция, квалификация, профессиональная компетентность педагога, непрерывное образование,
учебный процесс.
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ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

ИСТЕМА освіти – це найважливіша ланка виховання свідомих громадян Української держави,
що відповідає за формування
інтелектуального потенціалу нації на
гармонійний розвиток особистості як
найвищої цінності суспільства. На
тлі ґрунтовних соціально-економічних перетворень у сучасних
реаліях життя значно підвищилася
роль висококваліфікованих фахівців.
Тому модернізування системи вищої
освіти сьогодні має бути спрямоване
на створення ініціативної, творчої,
інтелектуально та духовно розвиненої особистості, що здатна бути
конкурентоспроможною та успішно
адаптуватися до швидкозмінних
реалій життя.
Викладачам-філологам ВНЗ
необхідно постійно вдосконалювати
методику викладання, тобто власну
педагогічну діяльність, для того, щоб
студенти (особливо нефілологічних
спеціальностей) мали можливість
покращувати знання з української
мови та сприймати дисципліну
„Українська мова (за професійним
спрямуванням)” в якості справжнього помічника у світі формул, задач
та креслень.
Саме тому ми вважаємо доречним
дослідити аспект застосування комунікативного підходу в методиці
викладання дисципліни „Українська

мова (за професійним спрямуванням)” (УМПС).
Особливості застосування комунікативного підходу досить широко
висвітлено в педагогічній та
психологічній літературі (І. Бех,
Л. Виготський, П. Гальперін,
І. Зимня, О. Ковтун О. Леонтьєв,
М. Прищак); лінгвістичній
(Ф. Бацевич, Ф. Буслаєв,
О. Потебня); методичній (О. Біляєв,
М. Вашуленко, Г. Іваницька,
Л. Скуратівський, М. Пентилюк,
О. Петрук, А. Старков, Г. Шелехова)
тощо. Однак зауважимо, що здебільшого праці дослідників розкривають
методику викладання української
мови в загальноосвітній школі. На
жаль, питання впровадження комунікативного підходу щодо викладання УМПС у ВНЗ залишається
недостатньо висвітленим.
Мета статті – визначити сутність
та особливості комунікативного
підходу до викладання дисципліни
„Українська мова (за професійним
спрямуванням)”; обґрунтувати
доцільність його використання в
методиці викладання української
мови у технічних ВНЗ.
Загальновідомо, що предметом і
метою дисципліни „Українська мова
(за професійним спрямуванням)” є
не лише поглиблення теоретичних
знань різних рівнів української
мови, оскільки вони здобувалися в
загальноосвітній школі, а й оволодіння навичками мовленнєвої
діяльності. Тому викладачі-практики для ефективної організації

навчального процесу на заняттях першочергово мають застосовувати комунікативний підхід з метою професійної підготовки майбутніх фахівців, які були б
спроможні на високому рівні мовної
культури не тільки висловлювати свою
думку, а й відстоювати власну ділову
позицію щодо будь-яких професійних
питань.
Насамперед, уточнимо поняття „комунікація” – це 1) система, у якій здійснюється
взаємодія; процес взаємодії; 2) передача
інформації; зв'язок між комунікантом і
реципієнтом; засоби створення, передавання
та одержання інформації; 3) передача
інформації в суспільстві, від людини (групи
людей) до людини (групи людей);
специфічна форма їхньої взаємодії в процесі
життєдіяльності за допомогою мови та
інших сигнальних форм зв'язку; 4) обмін
інформацією [1, с. 107].
Аналіз наукової літератури надав
можливості встановити, що поняття
„комунікація” науковці трактують досить
різнопланово, як:
● обмін інформацією завдяки мові (як
засобу передачі інформації);
● обмін інформацією за допомогою
технічних засобів (опосередкований процес
передачі інформації);
● інтеракція (організація взаємодії і
впливу);
● перцепція (чуттєве сприйняття як
основа взаєморозуміння) тощо.
Дещо спільні ознаки з комунікацією, яка
характеризується інформаційним обміном у
суспільстві, має спілкування як безпосередній засіб обміну інформацією, але
здебільшого на рівні міжособистісної
взаємодії.
Принагідно відзначимо, що в опрацьованих нами наукових джерелах дефініції
„комунікативний” і „комунікаційний”
взаємозамінюють один одного як синонімічні. Поняття „комунікативний” ми
розуміємо як властивість, тобто здатність до
комунікації. Інакше кажучи, це наявність
необхідних умов, які дають можливість
суб'єктам взаємодіяти між собою. В аспекті
нашого дослідження прикметник „комунікаційний” характеризує комунікацію як

процес передачі та/або обміну інформацією
від адресанта (відправника інформації) до
адресата (одержувача).
Ураховуючи викладене вище, у термінологічному полі наших наукових розвідок
фігурує саме комунікація (а не спілкування
як більш ширше поняття) та похідне від неї
слово „комунікативний”.
За М. Прищак [2], комунікативний підхід
в освіті визначається як універсальна ідея,
яка визначає, розкриває, актуалізує
комунікацію як онтологічну, телеологічну,
аксіологічну основу розвитку особистості та
методологічне підґрунтя освіти. Методологічно-гносеологічною суттю комунікативного підходу в освіті є дослідження
освітніх явищ у контексті освітньопедагогічної комунікації.
Ми поділяємо думку О. Ковтун [3], що
комунікативний підхід – це забезпечення
умов для навчання спілкування й комунікації, яке відбувається на основі мовленнєвих ситуацій і реалізується в навчальному
процесі у формі комунікативних / мовленнєвих актів, фреймів і дискурсів (текстів /
дискурсивних практик).
Аналіз цих дефініцій дозволив стверджувати, що основою комунікативного
підходу до навчання мови є мовленнєва
діяльність, у процесі якої формується
комунікативна компетентність.
Д. Філіпс слушно вважає, що комунікативний підхід є „спробою уникнути формальних (або традиційних) підходів, які
базуються на граматиці та перекладах, і
перейти до підходів, за допомогою яких
студент використовуватиме мову як засіб
спілкування” [4, c. 94]. Ми переконані в тому,
що твердження є досі актуальними в умовах
сьогодення для навчання української мови у
ВНЗ.
Аналіз психолого-педагогічної та лінгвістичної літератури надав нам можливість
стверджувати, що для використання комунікативного підходу в методиці викладання
української мови в технічних ВНЗ викладачам-філологам необхідно дотримуватися
певних вимог:
● створення позитивно-емоційної
атмосфери в аудиторії;
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дотримання принципу рівності та
уникнення критики;
● забезпечення умов, за яких кожен член
групи висловлюватиметься вільно;
● формування в студентів навичок
слухати співрозмовника та подавати переконливі аргументи;
● підвищення позитивної мотивації
студентів до навчання;
● наявність зворотного зв'язку;
● засто сування інтерактивних та
інформаційно-комунікаційних технологій;
● гнучкість форм організації різних видів роботи: індивідуальна, парна, групова,
колективна;
Отже, комунікативний підхід в аспекті
методики викладання дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)”
ми розуміємо як розвиток мовленнєвих
умінь та навичок для практичного їх
застосування в будь-якій професійній
мовленнєвій ситуації. Пояснимо, що
застосування цього підходу – це не
тривіальна передача від викладача до
студентів знань про мову як систему (теорія),
а перш за все допомога щодо практичного
оволодіння основами офіційно-ділового,
наукового, розмовного стилів української
мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.
Багато викладачів-мовників основну
увагу на заняттях приділяють формуванню в
студентів стійких навичок писемного
мовлення, виконуючи завдання на виправлення та перебудову словосполучень, речень
або й текстів професійного спрямування
тощо. Здебільшого практичні заняття побудовані на виконанні вправ на редагування
(знайти і виправити змістові, лексичні,
граматичні помилки; дописати пропущені
речення, які необхідні для розкриття теми
професійного тексту тощо) і фіксації
правильних варіантів.
На нашу думку, не менш важливу увагу
викладачам дисципліни УМПС слід
приділяти поглибленню знань у майбутніх
фахівців практичних навичок усного
мовлення, першочергово використовуючи,
окрім інших (українознавчого, етнопедагогічного, культурологічного, функційностилістичного тощо), насамперед, комунікативний підхід на основі інтерактивних
●
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методів. Методики застосування цих методів
широко висвітлено в науковій та науковометодичній літературі [5 – 8 та ін.].
Власний педагогічний досвід викладання
дозволив нам стверджувати, що це найефективніший метод реалізації комунікативного
підходу.
Проілюструємо це на прикладі проведеного нами практичного заняття в процесі
вивчення дисципліни „Українська мова (за
професійним спрямуванням)” на другому
курсі в Одеському національному політехнічному університеті теми № 1 „Державна
мова – мова професійного спілкування”.
Одразу ж після привітання та „Самопрезентації” (оскільки це перша зустріч)
викладач, познайомившись зі студентами,
мотивував їх щодо вивчення української
мови за професійним спрямуванням,
оскільки вміння спілкуватися мовою
професії підвищує ефективність праці,
допомагає краще орієнтуватися не тільки на
виробництві, а й у безпосередніх ділових
контактах із колегами.
З метою створення позитивно-емоційної
атмосфери в аудиторії, викладач пропонував
виконати вправу „Похвальна реклама”.
Сутність цієї вправи методично полягає в
тому, що викладач, об'єднавши академічну
групу в пари, радить дізнатися за п'ять
хвилин якомога більше нової інформації
один в одного (хобі, цікаві факти з біографії
тощо). Важливим моментом є те, що
загальновідомі факти, на кшталт, у якому
ВНЗ вони навчаються, на якому курсі тощо (у
нашому випадку в усіх групах це ОНПУ,
2 курс) розповідати непотрібно і, що
головне, – говорити правду. Відтак, студенти
по черзі знайомлять викладача з кожним
членом академічної групи.
Використання цієї вправи дало змогу
студентам розповісти один про одного і
краще познайомитися, та головне – повністю
відволіктися і зняти напруження. Викладач
мав можливість з'ясувати рівень загальномовної підготовки майбутніх фахівців та
записати порушення мовних норм, які
обговорив зі студентами ТІЛЬКИ наприкінці
практичного заняття.
Другою умовою є дотримання принципу
рівності та уникнення будь-якої критики,
щоб студенти відчували безпеку та
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впевненість у собі. Тому для досягнення Які Ви знаєте основні функції мови?
високих результатів на практичних заняттях Охарактеризуйте їх. Чи може суспільство
необхідно не тільки постійно створювати функціонувати без мови й навпаки? Чому
атмосферу відкритості та привітності з звукова мова є найважливішим засобом
відчуттям взаємної поваги та симпатії, а й спілкування людей? Чи існують інші засоби
навчити студентів співробітництва за спілкування? Чи є різниця між мовою й
обов'язкової умови свідомого виконання мовленням? Якщо так, поясніть. Що Ви
учасниками певних правил, зрозумілих і знаєте про українську мову професійного
добровільно прийнятих кожним з них, чи спрямування як навчальну дисципліну, її
принаймні більшістю. Досягти бажаного зміст і завдання? Доведіть, що терміни „мова
можна завдяки вправі „Дерево згоди”.
професійного спілкування” і „ділова мова”
Методичний зміст цієї вправи полягає в не тотожні. Відповідь аргументуйте. Що
тому, що на розданому самоклеючому таке мовна норма та яке її суспільне
різнобарвному папері у вигляді грушок /
значення? Які Ви знаєте види мовних норм?
яблунь тощо викладач пропонує кожному
Який статус має українська мова в сучасній
студенту написати правило, якого мають
Україні? тощо.
дотримуватися ВСІ члени групи та,
Виконання означеної вправи показало
пояснюючи його зміст, клеїти на гілку
вміння
студентів репрезентувати матеріал,
намальованого на дошці дерева. Спільний
результат бажано сфотографувати та в доводити та аргументувати свої думки,
роздрукованому вигляді приклеїти кожному відповідати на питання, тобто проводити
студенту на зворотному боці першої дискусію.
Використання завдань, які пов'язанні з
сторінки робочого зошита.
відстоюванням
думки на основі дискусії,
Під час наступних практичних занять
правила зі спільно вирощеного дерева вчить студентів слухати та активно
допомагали створювати атмосферу довіри й аргументувати свої переконання перед
підтримки, де кожен учасник міг вільно групою – четверта умова. Як приклад ми
висловлювати власні думки без побоювань; використовували технологію „Займи
формувати навички спілкування, обгово- позицію”.
Сутність цієї вправи методично полягає в
рення, вирішення проблеми; брати участь у
спільному пошуку рішень та був здатен тому, що викладач пропонує студентам
дивитися на ситуацію з позиції іншої людини висловити свою думку стосовно того, що
тощо.
вивчення української мови в майбутній
Зауважимо, гру доречно проводити професійній діяльності електрика / комп'юобов'язково на першому занятті, щоб до терного інженера тощо (залежно від
останнього практичного вимагати від усіх напряму навчання) „необхідне, оскільки…” і
учасників дотримання визначених спільно зайняти позицію біля вікна, або „взагалі
правил.
непотрібне, тому що…” та відійти до дверей.
На наступному етапі практичного
З кожним переконливим судженням
заняття під час опрацювання теоретичного студенти біля дверей змінювали місце
матеріалу ми використали загальновідому перебування до утвореної групи поруч з
технологію „Мікрофон” для досягнення вікном, підтримуючи тим самим їхню
третьої умови (вироблення в студентів позицію, що українська мова відіграє дуже
навичок слухати співрозмовника, подавати важливу роль для майбутньої професійної
переконливі аргументи) та виявлення рівня діяльності.
базових знань з української мови.
У підвищенні позитивної мотивації до
Практичні рекомендації щодо змістового
наповнення вправи: з уявним мікрофоном у навчання – як п'ята умова використання
руках студенти розкривають ключові по- комунікативного підходу в методиці
няття „державна мова”, „літературна мова”, викладання української мови – нам
„національна мова”, „мова професійного допомогла технологія „Незакінчене респілкування”. Дають відповіді на питання: чення”.
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Методичні рекомендації до виконання
вправи: викладач пропонує продовжити
судження „Мова – це інструмент здобуття
знань, оскільки…”, „Знати мову професії
означає…”, „Знання мови професії підвищує
ефективність…” тощо.
Ця технологія надала можливість продемонструвати студентам не лише знання
матеріалу, а й навички спонтанного мовлення та творчі здібності. Адже розказати
заздалегідь підготовлений матеріал – це
одне, а непідготовлено „експромтом” дати
відповіді на питання – зовсім інше.
На закріплення практичного блоку
виконано вправи щодо розстановки наголосу
в запропонованих словах (для перевірки
акцентуаційних норм СУЛМ), правильної
вимови слів (орфоепічних норм) тощо.
Перед тим, як дати домашнє завдання,
попрощатися та побажати гарного дня, ми
налагодили зворотний зв'язок зі студентами
(шоста умова), аби вони усвідомили, чи
справдилися очікування від практичного
заняття, чи ні.
Авторська методика викладання надала
нам можливість досягти дидактичної мети
практичного заняття: розширення знань про
українську літературну мову й мову професійного спілкування; засвоєння понять про
мовну, мовленнєву, комунікативну компетенцію та мовнокомунікативну професійну
компетенцію; забезпечення оволодіння
орфоепічними, лексичними, стилістичними,
граматичними нормами сучасного українського професійного мовлення. Студенти
закріпили свої теоретичні знання та на
практиці навчилися давати визначення
основних понять; розпізнавати норми
літературної мови, відповідно до норм
уживати слово сполучення, речення;
стилістично правильно оформлювати свою
думку; послуговуватися всім лексичним
багатством української мови.
Застосовуючи в методиці викладання
української мови за основу комунікативний
підхід через використання інтерактивних
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технологій, ми мали можливість установити
низку переваг:
●
збагачення словникового запасу
студентів, особливо термінологічною і
загальнонауковою, і вузькоспеціальною
лексикою;
●
здатність правильно організувати
спілкування, уміння переконувати людей,
впливати на них словом;
●
вироблення в майбутніх фахівців
практичних навичок правильного використання різноманітних мовних засобів
відповідно до сфери й мети висловлювання;
●
активізація мислення студентів та
розвиток інтелектуальних здібностей;
● здобуття знань не в готовому вигляді,
а в процесі систематичного вирішення навчальних завдань та/або самостійних
розумових зусиль;
● мобілізація здобутих спільно знань
через порівняння, узагальнення та висновки
тощо.
Наголосимо на тому, що проведене
таким чином практичне заняття, окрім
означених вище переваг у процесі підготовки студентів, надало й нам можливість
перевірити свої сили в організації роботи
академічної групи, умінні вислухати й
прийняти іншу позицію тощо.
Отже, використання комунікативного
підходу в методиці викладання дисципліни
„Українська мова (за профе сійним
спрямуванням)” та дотримання висунутих
нами вимог із застосуванням різноманітних
інтерактивних технологій надасть можливість студенту-нелінгвісту відчути свою
інтелектуальну досконалість та виробити
навички усного й писемного мовлення, які
він з легкістю зможе застосовувати в будьякій професійній мовленнєвій ситуації. На
цьому етапі продовжують з'являтися нові
техніки у викладанні української мови. Це
вказує на значну перспективу подальшого
наукового дослідження у сфері пошуку та
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СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

ОЗВИТОК сучасної соціальної педагогіки ґрунтується на розгалуженні методологічного базису,
що сприяє усвідомленню сутності,
змісту, особливостей застосування
соціально-педагогічної діяльності
(далі СПД) у різних сферах
соціального простору. Подолання
обмеженого уявлення про переважно
допоміжну й супроводжувальну
місію цієї галузі педагогічної науки
знаходиться в площині активізації
соціальних суб'єктів та інтенсифікації соціальної взаємодії, що
актуалізує інтеграцію наукового
знання, зумовлює оновлення й
удосконалення усталених підходів
трансформації соціально-педагогічної теорії та практики. Уособленням такого підходу є анімаційна ідея, яка, на думку вчених
(Є. Мамбеков, Н. Ярошенко), завжди
притаманна духовній культурі людства. З первісних джерел людського
існування були засоби й методи
одухотворення людини, стимулювання її до здійснення певних дій,
переходу на інший рівень життєдіяльності, коли від активності залежать сутність та якість буття. Переважна більшість дослідників анімації
(Ж. Дюмазедьє (Dumazedier),
Л. Тарасов, E. Сантос (Santos),
М. Симоно (Simonot) т а ін.)
обстоюють думку, що вона активізувалася у ХХІ ст. саме як об'єктивна
відповідь на глобальні та бездуховні
виклики людству, котра врятує його
від катастрофи. Сучасне теоретичне
осмислення сутності анімації та
практику реалізації відповідної

діяльності, які значно поширюють
межі її застосування й можуть бути
основою концепції анімаційного
підходу до соціально-педагогічної
діяльності, розглядають T. Валленіус (Wallenius), М. Маренгула
(Marrengula), К. Овесні (Ovesni),
E. Сантос (Santos), М. Фот (Foth) та
ін. Вивченням можливостей анімації
в різних галузях гуманітарної науки
і практики займаються А. Андреєва,
Л. Волик, Т. Дєдуріна, В. Іщук,
Т.Лесіна,М.Моісеєва, М.Нікітський, І. Петрова, М. Петрова,
О.Ремізова, Л. Сайкіна,
С . С е р г і є н ко , О . Ч е р н и ш е н ко ,
І. Шульга. Проте анімаційний підхід
до соціально-педагогічної діяльності потребує подальшого наукового узагальнення, що й буде
метою публікації. Завданнями статті
є репрезентація етапів становлення
та розвитку анімаційного підходу,
визначення у відповідності до них
сутності та змісту одухотворення
соціальної життєдіяльності соціальних суб'єктів.
Про еволюцію анімаційної ідеї,
яка надає специфічних ознак
соціально-виховній практиці,
свідчить її інтенсивне просування в
суспільній практиці в другій
половині ХХ ст. у Європі. У зв'язку із
цим доцільно виокремити два етапи
в розвитку досліджень анімації.
Перший – з моменту її офіційного
визнання як механізму посилення
виховного потенціалу соціального
середовища у Франції: друга
половина ХХ ст. – кінець ХХ ст.
(класичний етап). Другий етап
(новітній) розпочався у ХХІ ст. з
розвитку ідей, пов'язаних з анімаційним підходом, у контексті різних
гуманітарних наук в інформаційному суспільстві.
Перший етап характеризується

інструментів активізації та подолання
соціальної кризи, засобом соціальновиховного регулювання соціальних стосунків, механізмом розвитку соціальної
творчості всупереч споживанню, зокрема
через активне долучення до здобутків
культури [4; 5]. Отже, визначальною для
анімаційної стала позиція підвищення якості
соціальної взаємодії, у якій особистість є
активним соціальним суб'єктом, прагне
уникнути маніпулювань суспільною свідомістю, спроможна критично оцінювати
дійсність і використовувати ресурси
соціально-культурного середовища для
регулювання соціальної життєдіяльності.
Про регулювальне соціально-виховне
спрямування анімації свідчить те, що однією
з перших виникла теорія культурної анімації
(Ж. Дюмазедьє), яка передбачає водночас
визвольну та регулювальну ознаки
відповідної діяльності. Увагу привертає
„діалектичність анімації, специфічний
соціальний контроль за організацією
вільного часу, який спрямований на
виявлення та вираження творчих здібностей
і соціальної активності особистості”
[1, с. 39]. Двостороннє трактування анімації
у визвольному та регулювальному аспектах
дозволяє виокремити її ознаку постійного
пошуку балансу, „золотої середини” в
соціальній життєдіяльності, оскільки
поєднання цих характеристик свідчить про
гармонізацію внутрішньої потреби та
соціальної необхідності, що поступово стає
механізмом урівноваження індивідуального
та соціального складників життєдіяльності
соціальних суб'єктів.
Уперше надав визначення анімації
Ж. Емоф: „Анімацією називають діяльність
у середині або зовні групи, колективу,
певного кола людей, що мають на меті
розвиток стосунків та регуляцію суспільного життя за допомогою напівдирективних
методів; це метод включення й участі” [2,
с. 19]. Незважаючи на те, що анімацію було
звужено до певних методик, озвучується
сутність цього явища – регулювання
соціального життя за допомогою власних
ресурсів соціальних суб'єктів. Оскільки
суб'єктна позиція – визначальна і провідна
ознака запровадження анімації з моменту її
обґрунтування як наукового підходу, у цьому
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поширенням наукових трактувань анімації,
зокрема в контексті „цивілізації дозвілля”
(Ж. Дюмазедьє – визвольний та регулювальний аспекти анімації), офіційним
визнанням позицій анімаційної діяльності
(Ж. Фрідман), визначенням ознак анімації
(П. Бенар, Ж. Емоф, Р. Лабурі, М. Симоно)
[1; 2]. У процесі аналізу наукових праць
цього періоду визначальним для обґрунтування анімаційного підходу став власне
соціально-виховний підтекст розвитку цього
явища в другій половині ХХ ст. у Франції.
Визнання анімації офіційною педагогічною
ідеологією вдосконалення виховного середовища у Франції пов'язане з численними
соціологічними дослідженнями, які свідчать
про мінімальне значення конструктивного
наповнення вільного часу, перевагу
споживацтва та пасивності. Висунуто ідею
пожвавлення, гармонійної єдності і взаємодії
людини та середовища, метою якої є
перетворення всієї країни на виховну націю
[3]. Отже, ініційовано процес активізації
соціального розвитку соціальних суб'єктів
через одухотворення всупереч знедуховленню.
Водночас так звана „культурна революція” у Франції 1968 р. – одна з тих подій, яка
стимулювала розвиток анімаційної ідеї
„знизу”, завдяки виявленню громадянської
ініціативи, зокрема у сфері культури
[3, с. 35]. Особливостями цих подій були
надзвичайне емоційне піднесення й
пожвавлення в народних масах, атмосфера
взаємної підтримки та загального залучення
[Там само, с. 37]. Результатом стали не
стільки політичні, скільки соціальнокультурні наслідки, що особливо вплинуло
на перетворення соціальної сфери через
активізацію соціальних суб'єктів.
Деякі вчені (Л. Маренгула, Е. Сантос)
стверджують, що є ще один дієвий соціально-виховний чинник появи та розвитку
явища анімації – усвідомлення необхідності
активних дій щодо упередження маніпулювання з боку екстремістів у майбутньому,
недопущення повернення до панування
фашистської ідеології в Європі через
активізацію суб'єктної позиції громадян,
критичної думки, заснованої на власних
цінностях та переконаннях, і можливості їх
виявлення через активну діяльність. У другій
половині ХХ ст. анімація стала одним з

процесі людині відведена роль не стороннього спостерігача, а активної діяльної
особистості, яка сама докладає зусиль до
створення якіснішого рівня соціальної
взаємодії.
Загальнокультурне та соціально-виховне
значення досліджень анімації, визначення її
сутності, зокрема в новітніх соціальнокультурних умовах, відбулися на наступному етапі (новітньому), який розпочався у
ХХІ ст. з розвитку ідей, що пов'язані з
анімаційним підходом у контексті наукових
досліджень (T. Валленіус, М. Маренгула,
К. Овесни, К. Опашовськи, E. Сантос,
М. Фот та ін.). Новітній етап, на нашу думку,
характеризується такими процесами: подальше поглиблення специфіки анімаційної
ідеї, усвідомлення її змісту в нових
соціокультурних умовах, розгалуження
суб'єктів анімації, територіальне поширення
анімаційного досвіду в інших країнах,
розширення напрямів використання
анімаційної діяльності, узгодження з новим
інформаційним середовищем через використання новітніх технологій, усталення
соціально-виховного напряму на основі
інтеграції до соціально-педагогічної парадигми як підґрунтя розвитку сучасної
соціально-педагогічної науки і практики.
Запровадження анімації як регулювального чинника соціальної життєдіяльності різних соціальних суб'єктів підтверджено науковими дослідженнями, що
присвячені застосуванню анімації в
соціальній роботі з дітьми вулиць [4];
концепцією соціокультурної анімації в
андрагогіці як комплексу дій, спрямованих
на допомогу індивідам в освіті та вихованні
в зрілому віці [6]; формуванню життєстійкості інвалідів засобами анімації в
сучасному соціумі [3]. Незалежно від віку й
соціальної ситуації розвитку, учені стверджують, що участь у процесах активної
взаємодії є провідною характеристикою
анімації.
Удосконалення змісту анімації відстежується в поглядах сучасних учених, які
вивчають проблему посередництва та
втручання в процес розвитку місцевого
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самоуправління за допомогою соціокультурної анімації [5], можливості нівелювання
інформаційної нерівності через просування
творчого підходу до існування особистості у
світі знань методами соціокультурної
анімації із застосуванням комп'ютерних
технологій [7]; можливості соціальнокультурних технологій анімації для патріотичного виховання, профілактики девіантної поведінки тощо. Розумінню оновленого
змісту анімації сприяє позиція А. Фрейе,
котрий у контексті неформальної та народної освіти („Педагогіка пригнічених”)
зазначає: анімація – не стільки процес
навчання учасників, скільки діалогічного
спілкування між ними, це практика, яка
дозволяє вільним та мислячим людям
впливати на суспільство, процес підвищення свідомості учасників з метою
перетворення реальності, створення виховних ситуацій на основі життєвого досвіду
[8]. На нашу думку, позиція автора
підкреслює сутність ідеї анімації, що може
надавати принципово нових якісних
характеристик різним видам діяльності
(соціокультурній, виховній, психологічній,
соціально-педагогічній тощо), під час участі
в якій активізуються власні зусилля
учасників, що сприяє виявленню активності
й ініціативи.
Поширення анімації на різні соціальні
інститути соціокультурного простору
обстоюють учені (Т. Валленіус, Т. Лесіна,
Л. Тарасов та ін.). Так, стимулювання
соціальної активності молоді засобами
анімації через залучення її до волонтерської
діяльності Червоного Хреста як міжнародного об'єднання [9] або, як стверджує
Т. Лесіна, у Польщі до уваги було прийнято
громадський і соціальний контекст, у якому
функціонують групи, завдяки чому анімація
стала методом впливу на громадян з метою
активізації їхньої діяльності на користь
місцевої громади, тобто груп людей, котрі
мешкають на певній території, між членами
якої існує відчуття взаємозв'язку й
ототожнення з місцем проживання [10].
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Активізація та взаємна співтворчість
соціальних суб'єктів стають чинниками
підвищення якості соціальної взаємодії в
процесі анімації, що свідчить про ступінь
їхньої участі в соціально-позитивній
діяльності.
Соціально-виховне спрямування ідеї
анімації базується на повазі до прояву
плюралізму, сприянні участі в процесі
перетворення, постає як альтернатива
пасивному споживанню. Сучасна анімація
ґрунтується на тезі: „Кожна людина і кожна
група – головні дійові особи власного життя”
[4]. Повністю заперечується будь-яка
експлуатація з боку інших людей, тобто
розпочинається процес вивільнення через
усвідомлення власних можливостей,
визначення власної ролі, виокремлення
ресурсів, виконання певної соціальної ролі.
Головна ідея – об'єднання людей для участі у
власному житті з метою профілактики
маніпулювання [4]. Ці сутнісні ознаки
анімації є основою наукового обґрунтування
анімаційного підходу до СПД.
Аналіз наукових досліджень анімації
свідчить: незважаючи на напрям її
розбудови, анімація існує й розвивається як
педагогічне явище в широкому значенні, що
для СПД є принциповим, оскільки соціальна
педагогіка – це, передусім, педагогічна
галузь, де провідним є випереджальний
виховний вплив. У дослідженнях, пов'язаних із застосуванням анімаційного
підходу, доволі часто використовують
поняття „анімаційна діяльність” (Л. Волик,
М. Петрова, Л. Тарасов). Так, Л. Тарасов
визначає її як „процес глибинної або
смисложиттєвої взаємодії людини з
навколишнім світом, під час якої відбувається задоволення й зростання її духовних
потреб” [3, с. 30]. Імовірно, що таке
визначення потребує конкретизації, але
вчений не пов'язує анімацію суто з
дозвіллям, а розширює межі соціальнопозитивного дозвілля через анімацію до
рівня реалізації дозвіллєвих ініціатив.
На наш погляд, методологічно продуктивним є підхід Л. Тарасова до дослідження
соціокультурної анімації в контексті
розвитку соціально підтримувальних гро-

мадських ініціатив. Учений розглядає
анімаційний процес на трьох рівнях:
екзистенційно-мотиваційному (складається
з прагнення займати життя як простір,
проживати його цілісно, мати право на
власне життя, почути світ у відношенні
смислу); структурно-діяльнісному (перетворювальна діяльність (особистісно значуща та суспільно корисна), комунікативна,
рефлексивна, пізнавальна); культуротворчому (виявлення соціокультурних
лідерів, створення об'єднувальних елементів культури та мистецтва, активізація
суспільно-просвітницької діяльності, розвиток суспільно-творчих неформальних
об'єднань, що спрямовані на духовне
оздоровлення суспільства) [3, с. 70 – 76].
Загалом погоджуємося з позицією автора,
оскільки під час здійснення анімаційного
процесу внутрішнє переконання стає
мотивом для просоціальної поведінки. Ця
концепція сприяє розумінню поступового
розгортання активності соціальних суб'єктів, генеруванню ініціатив у сфері громадської діяльності.
Нині з'являються інноваційні підходи до
аналізу анімації в умовах інформаційного
суспільства, які покладаються в основу
анімаційного підходу до СПД (М. Фот).
Зокрема М. Фот акцентує на тому, що
завдяки поширенню ідеї культурної
демократії кожна людина має право споживати та створювати культуру. Учений,
який безпосередньо пов'язаний із новітніми
інформаційними технологіями, підкреслює:
„Анімація робить спільноту активним
агентом змін, творчим виробником соціального контенту” [7]. У зв'язку з цим
передбачено подолання інформаційної
нерівності як нерівності в мистецтві через
поширення технологій анімації.
М. Фот підкреслює, що анімація вже
активно використовується в мистецтві,
освіті, професійному розвиткові, роботі з
молоддю, спорті, міському плануванні,
підприємництві та туризмі й може
застосуватися в інформатизації регіональних спільнот [7, с. 643]. Отже, в умовах
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інформаційного суспільства є альтернатива:
або особистість стає одночасно і джерелом, і
споживачем інформації, створює власний
інформаційний простір, є провідником
соціально позитивних цінностей у цьому
середовищі, або дозволяє маніпулювати
собою, утрачає час та шанси соціальної
самореалізації.
Основою для розбудови анімаційного
підходу є наукові праці соціальних педагогів
(І. Звєрєва, О. Безпалько, Т. Лесіна,
І. Трубавіна), які у власних дослідженнях
розглядають можливості анімації в соціально-виховному аспекті. Так, пропонується
використовувати анімацію (соціальну) як
вид діяльності соціального педагога в межах
культурно-дозвіллєвого напряму (в одному
переліку з організацією сімейно-сусідських
осередків, культурно-освітньої роботи за
місцем проживання, фізкультурно-оздоровчого відпочинку) [11, с. 94]. Ураховуючи
ці позиції, зауважимо, що, на нашу думку,
соціальна анімація має значно більші
можливості й може поширюватися за межі
дозвіллєвого про стору. У розвідці
О. Безпалько застосовується за суттю анімаційний підхід до соціально-педагогічної
роботи в територіальній громаді, який
полягає у виявленні й активізації ресурсів
громади, залученні її членів до ініціації
перетворень і задоволення потреб [12]. Така
позиція уможливлює надання вищого
якісного рівня соціально-виховній активності, універсальності анімаційному
підходу до СПД.
Енциклопедична соціально-педагогічна
література містить визначення соціальнопедагогічної анімації Т. Лесіної: „Анімація
соціально-педагогічна – свідома діяльність,
спрямована на спонукання певного індивіда,
групи, громади до усвідомлення прихованого потенціалу, створення умов для
повнішої реалізації різнобічних можливостей людини, здійснення соціокультурних
та соціоосвітніх програм і проектів”
[13, с. 12 – 13]. Підтримуємо наукову
позицію вченої, що анімація тісно пов'язана
з розвитком соціальної активності людей,
соціальної творчості й скерована на подолання споживчої настанови, індифе30

рентності, соціальної пасивності, підвищення творчої активності особистості через
залучення її до соціально перетворювальної
діяльності, стимулювання до самопізнання й
саморозвитку, удосконалення, перетворення
себе й навколишнього світу, що становить
найважливіше завдання соціально-педагогічної науки й практики [10].
Обстоюючи думку, що анімація – це
об'єктивне явище, яке актуалізувалося в
сучасних соціально-культурних умовах у
контексті різних наукових галузей, акцентуємо на її цілісності й універсальності. На
наш погляд, якщо сутність анімації полягає в
ініціації соціальної суб'єктності, характеризує якість соціальної взаємодії, то серед
напрямів СПД (адаптація, профілактика,
корекція, реабілітація та ін.) немає такого,
який би не потребував виявлення власної
активності соціального суб'єкта. Отже,
анімація може характеризувати високий
рівень соціальної суб'єктності під час,
наприклад, підвищення адаптаційного
потенціалу, або високий рівень соціальної
взаємодії надає нових якісних характеристик реабілітаційному процесу. Таким
чином, анімація – це нова якість діяльності,
якісна характеристика СПД. Відтак, з
розвитком теоретичного базису анімація
претендує на методологічний підхід до
регулювання процесу соціального виховання в різних складниках соціального
середовища через науково обґрунтовану
СПД, яка є механізмом гармонізації
соціального розвитку соціальних суб'єктів,
тобто розвитку їхньої соціальності.
Провідними позиціями, які актуалізують
анімаційний підхід, є: демократизація та
виявлення соціальної активності за допомогою прямої участі соціальних суб'єктів у
суспільних процесах через різні сфери
соціуму; основні ознаки (високий ступінь
суб'єктності, невимушеність, творча самореалізація, ціннісна вмотивованість); поширення та поглиблення розуміння анімації в
сучасних умовах (різні елементи соціального середовища, різновікові категорії
населення, удосконалення механізмів залучення соціальних суб'єктів до активної
життєдіяльності). Отже, анімаційний підхід
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до СПД – це гармонізація соціально- СПД завдяки зміцненню суб'єктної позиції
виховних впливів різних сфер у сучасному та інтенсивних соціальних дій, характеризує
суспільстві, що розбудовується на основі якісний рівень взаємодії, акцентує на її
посилення суб'єктності як ціннісно- активності, сприяє прямій участі соціальних
смислової самоорганізації й активізації суб'єктів у процесі соціального виховання,
соціальної життєдіяльності суб'єктів соці- поширенню СПД за допомогою залучення
уму.
різних установ соціокультурної сфери
Анімаційний підхід до СПД є доцільним з (туристичні об'єкти, паркове середовище,
огляду на відповідні способи регулювання, музеї, бібліотеки, торговельні центри тощо),
які полягають у пріоритетності демо- сприяє використанню традиційних (гра,
кратичних активізувальних самоуправ- народні традиції), сучасних (мистецтво,
лінських аспектів та відсутності тиску, разом громадська діяльність), новітніх засобів
з організованою діяльністю, що спрямовує й соціального виховання в постіндустріне перешкоджає вільному виявленню альному соціумі – медіа, Інтернет, а також
просоціальних прагнень соціальних суб'єк- активізації різновікових соціальних суб'єктів, груп, суспільства загалом. Отже,
тів. Анімація має особливі характеристики
анімаційний підхід надає спеціальних ознак
(сприяння налагодженню взаємодії, одухоСПД (посилення суб'єктної позиції, інтентворення, консолідація, вияв мотивованої сифікація соціальної взаємодії, ініціація
соціальної суб'єктності, вивільнення духов- перетворень), що посилюють її соціальноного потенціалу, стимулювання ініціативи й виховні можливості в різних сферах,
активності), які, поєднуючись із завданнями співвідносяться зі структурними елеменсоціального виховання, регламентують тами СПД (метою, змістом, принципами) й
здійснення СПД.
зумовлюють її інноваційне спрямування.
Анімація є засобом мотивування до
Таким чином, одним з підходів, що
просоціальної активності та виявлення сприяє вдосконаленню соціально-педагосоціальної суб'єктності, що забезпечує гічної діяльності, є анімаційний, який
пожвавлення соціальної взаємодії на різних актуалізує її ознаки: соціальну суб'єкрівнях організації соціального простору, тивізацію (створення умов для розвитку
зокрема й глобальному. Отже, анімація стає соціальної суб'єктності), соціальну каталісоціальним каталізатором щодо реалізації зацію (прискорення, активізація соціальної
діяльності, зокрема дозволяє СПД вийти на взаємодії, інтенсифікація соціально-позиновий якісний рівень і сприяти суб'єк- тивних дій), умотивовану ініціативізацію
тивізації просоціальних прагнень соціаль- (людина стає активним суб'єктом і
вдосконалює соціальний простір). Розвиток
них суб'єктів.
анімаційного
підходу до СПД відбувався в
Основною вимогою реалізації анімамежах
класичного
та продовжується на
ційного підходу до СПД є дотримання таких
новітньому
етапі,
що
дозволяє схарактепровідних принципів: безпосередня участь
соціальних суб'єктів, активна позиція ризувати динаміку уявлень про провідні
учасників, емоційно-творча спрямованість, ознаки анімації та поглибити сутність її
повага до кожної особистості, емпатія та застосування в різних складниках соціального простору. Перспективним напрямом
прийняття, вивільнення для творчості,
подальших досліджень є наукове обґрунпозитивний ентузіазм, спрямованість на
тування анімаційної соціально-педагогічної
вдосконалення соціального простору різних
діяльності з різними категоріями соціальних
рівнів та ін. Пропонований підхід транспо- суб'єктів.
нується із загальними особливостями
соціально-педагогічної діяльності (людина
протягом життя, різні сфери соціальної
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Максимовська Н. О. Становлення та
розвиток анімаційного підходу до
соціально-педагогічної діяльності
У статті розглянуто етапи становлення
анімаційного підходу до соціально-педагогічної діяльності в сучасних соціальнокультурних умовах. Перший етап характеризується появою практичних досліджень
та їх науковим усвідомленням, що дозволило зосередитися на визначальній для
анімаційної діяльності позиції – підвищення
якості соціальної взаємодії, у якій особистість є активним соціальним суб'єктом.
Об'єктивні соціально-культурні передумови
сприяли тому, що анімаційна ідея
ґрунтувалася на поєднанні державної
підтримки та громадської ініціативи. Другий
етап становлення анімаційного підходу до
соціально-педагогічної діяльності позначився поширенням анімаційної практики на
різні сфери соціальної життєдіяльності,
поглибленням її сутності як механізму
соціальної каталізації позитивних суспільних процесів, розширенням категорій
соціальних суб'єктів, які долучаються до
анімаційної взаємодії. Визначено, що
анімаційний підхід до СПД – це гармонізація
соціально-виховних впливів різних сфер у
сучасному суспільстві, що розбудовується
на основі посилення суб'єктності як
ціннісно-смислової самоорганізації й
активізації соціальної життєдіяльності
суб'єктів соціуму. Особливі характеристики
анімації як суспільного явища (сприяння
налагодженню взаємодії, одухотворення,
консолідація, вияв мотивованої соціальної
суб'єктності, вивільнення духовного
потенціалу, стимулювання ініціативи й
активності), поєднуючись із завданнями
соціального виховання, регламентують
здійснення СПД.
Ключові слова: анімаційний підхід,
соціально-педагогічна діяльність, соціальна
суб'єктність.
Максимовская Н. А. Становление и
развитие анимационного подхода к социально-педагогической деятельности
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В статье рассматриваются этапы становления анимационного подхода к социальнопедагогической деятельности в современных социально-культурных условиях.
Первый этап характеризуется появлением
практических исследований и их научным
осознанием, что позволило сосредоточиться
на определяющей для анимационной
деятельности позиции – повышение качества социального взаимодействия, в которой
личность является активным социальным
субъектом. Объективные социально-культурные условия способствовали тому, что
анимационная идея основывалась на
объединении государственной поддержки и
общественной инициативы. Второй этап
становления анимационного подхода к
социально-педагогической деятельности
обозначил распространение анимационной
практики на разные сферы социальной
жизнедеятельности, расширение категорий
социальных субъектов, которые привлекаются к анимационному взаимодействию.
Определено, что анимационный подход к
СПД – это гармонизация социальновоспитательных влияний различных сфер в
современном обществе, которая базируется
на усилении социальной субъектности как
ценностно-смысловой самоорганизации и
активизации социальной жизнедеятельности субъектов социума. Особенности
анимации как общественного явления
(содействие налаживанию взаимодействия,
одухотворение, консолидация, проявление
мотивированной социальной субъектности,
высвобождение духовного потенциала,
стимулирование инициативы и активности),
объединяясь с задачами социального воспитания, регламентируют осуществление
СПД.
Ключевые слова: анимационный подход,
социально-педагогическая деятельность,
социальная субъектность.
Maksymovska N. O. Establishment and
development of animation approach to
social-pedagogical activity
The article reviews the stages of
establishment of animation approach to socialpedagogical activity under contemporary social
and cultural conditions. The first stage is
characterized by emergence of practical
research and by their scientific realization,
which enabled focusing on definitive position of

animation activity – increase of social
interaction quality, in which a person is an active
social subject. Objective social and cultural
conditions facilitated the notion of animation
idea being substantiated on combination of state
support and public initiative. The second stage
of establishment marked the spread of
animation practice to various fields of social
livelihoods, the expansion of social subject
categories that can be involved into animation
interaction. It is defined that animation
approach to SPA is harmonization of socialeducational influences of contemporary
society's various fields, which is based on
improving social subjectness both in valuemeaning self-organization and in activating
society subjects' social livelihoods.
Characteristic features of animation as social
phenomenon (facilitating interaction
establishment, imbuing spirit, consolidation,
exercising motivated social subjectness,
uncovering spiritual potential, stimulating
initiative and activeness) combined with the
tasks of social education regulate the exercise of
SPA. The main principles of implementing
animation approach are social subjects'
immediate participation, participants' active
position, emotional and creative direction,
respecting personality, empathy and
acceptance, liberation for creativity, positive
enthusiasm and direction to improve social
space on various levels.
Keywords: animation approach, socialpedagogical activity, social subjectness.
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СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

СУЧАСНИХ політичних та
соціально-економічних умовах, коли діти стають сиротами
внаслідок ескалації політичної ситуації на сході України, коли травмується дитяча психіка внаслідок перевезення вихованців шкіл-інтернатів
та дитячих будинків, дуже важливо
мати справжніх кваліфікаційних
педагогів у соціальній сфері. Діти, які
пережили обстріли, змінили частину
педагогів та найближче оточення з
причини переїзду, нові життєві умови
й навіть мовленнєве середовище,
отримали психологічну травму та
негативний соціальний досвід, і як
наслідок – проблеми соціалізації.
Грамотний вплив на соціалізацію
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, різного
роду соціальних інститутів зумовлює
вирішення найгострішої проблеми –
підготовки відповідних кадрів,
насамперед, педагогів інтернатних
установ, та досягнення цілей і
реалізації своїх функцій у практичній
соціально-педагогічній діяльності.
Потрібні спеціальні знання й уміння,
що дозволяють вивчити, проаналізувати, оцінити проблеми дитинисироти, а потім локалізувати їх і
використовувати відповідні системи
ресурсів середовища й психофізичних потенцій самого виховання у
вирішенні цих проблем. Ці працівники повинні, на наш погляд,

досконало володіти теорією, методикою та іншими компонентами
взаємодії в галузі надання соціальної допомоги дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського
піклування. Проте, як показує
практика, далеко не всі фахівці
мають високий рівень професійної
компетентності та готовності до
соціально-педагогічної роботи із
зазначеною категорією неповнолітніх. Це зумовлено тим, що
державні програми педагогічної
освіти в нашій країні не припускають спеціальної підготовки
майбутніх педагогів до роботи в
освітніх установах для дітей-сиріт
(винятком є лише спеціальність 231
„Соціальна педагогіка”), програми
підвищення кваліфікації педагогів у
системі післядипломної педагогічної освіти також не містять
спеціальних навчальних курсів,
присвячених проблемам навчання,
виховання, реабілітації й соціального захисту дітей-сиріт річного
віку.
Як наслідок – в інтернатних закладах спостерігається незнання
педагогами специфіки й закономірностей фізичного та психічного
розвитку вихованців сиріт, невміння
співвідносити їх з методами й
формами педагогічної роботи,
невміння будувати відно сини
виховання й дитини-сироти з урахуванням індивідуальних особливостей і сучасної ситуації розвитку
останнього. Усе це не дозволяє
фахівцям успішно вирішувати
проблему соціалізації особистості
дитини-сироти.
У галузі соціальної педагогіки

низку питань щодо роботи особливостей
підготовки соціальних педагогів до професійної діяльності з дітьми-сиротами в
закладах освіти, оздоровчих таборах,
соціально-педагогічних службах у своїх
працях розглядали Л. Артюшкіна, Ф. Думко,
І. Звєрєва, Н. Кривоконь, Л. Кримчак,
І. Манохіна, Л. Міщик, В. Поліщук,
Ю. Поліщук, Л. Пундик, С. Харченко та ін.
Темі підготовки майбутніх учителів до
роботи в загальноосвітніх навчальних
закладах для дітей-сиріт присвячено
дисертаційне дослідження Л. Куторжевської. Однак, дотепер не визначені
структурні компоненти готовності спеціалістів, які працюють з дітьми-сиротами та
дітьми, позбавленими батьківського піклування, до соціально-педагогічної роботи; не
сформульовані завдання щодо підвищення
кваліфікації фахівців зазначеної вище
категорії.
У зв'язку з цим метою статті є висвітлення
найбільш доцільних форм підвищення
кваліфікації фахівців, які здійснюють
соціально-педагогічну роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського
піклування.
Опитування, проведене нами серед педагогів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, Донецької області, показало, що
близько 12% усіх опитаних зовсім не знають
змісту міжнародних і державних нормативно-правових актів щодо соціального
захисту дітей, 31% – не знайомі з
психологічними особливостями дітей-сиріт і
не мають уявлення про підліткові депривації,
43,6% педагогів не володіють методами
психічної саморегуляції, методами зняття
негативної психічної напружено сті,
методами корекції міжособистісних взаємин
розв'язання конфліктів між учнями [2]. Для
нас було також важливим визначити,
наскільки готові педагоги закладів інтернатного типу до взаємодії з іншими
соціальними партнерами міста, району,
області. Результати нашого спостереження

протягом 2012 – 2013 рр. свідчать, що
вихованці володіють неповною інформацією
про об'єкти соціально-культурної інфраструктури, не володіють навичками встановлення контактів з різними соціальними
партнерами, мають обмежене уявлення про
роль зовнішнього соціокультурного
середовища в становленні особистості
інтерактивних заходів, а монополізація
виховання дітей-сиріт державною установою уявляється більшості вихователів
єдиною доцільною формою виховання дітей
і є „зручною” для самих вихователів з
погляду ефективності педагогічного впливу.
На основі кваліфікаційних характеристик
фахівців, аналізу різних аспектів їхньої
роботи з дітьми-сиротами і результатів
експертних оцінок проведеного серед них
опитування були визначені такі структурні
компоненти їхньої готовності до соціальнопедагогічної роботи з дітьми-сиротами: емоційно-вольовий, когнітивний, мотиваційний, діяльнісний.
Характеризуючи емоційно-вольовий
компонент, зазначимо, що в соціальнопедагогічній літературі виділяються такі
професійно важливі якості, що визначають
професійну придатність педагога, тобто
сукупність індивідуальних особливостей
людини, здібностей і рис характеру,
важливих для успішної професійної
діяльності: високий рівень інтелектуального
розвитку; здоровий глузд, швидкість і
гострота мислення; гарна саморегуляція,
самодисципліна; велика фізична витривалість, працездатність; чутливість і
чуйність до людини та її проблем; здатність
допомагати людям у важких ситуаціях;
любов та симпатія до дітей; оптимістичне
прогнозування; креативність [3, с. 89].
Емоційно-вольовий компонент характеризує
якості особистості, що забезпечують
успішність соціально-педагогічного процесу й результативність діяльності педагога
інтернатного закладу або соціального
працівника. Підготовка в цьому випадку
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передбачає оволодіння фахівцем технологіями збереження внутрішньої рівноваги й
емоційного відновлення, наявність комунікативних здібностей, здатність до гнучкої
варіативної поведінки з дітьми, уміння
розпізнавати емоційний стан дитини,
наявність комунікативних здібностей,
здатність до гнучкої варіативної поведінки з
дітьми, уміння розпізнавати емоційний стан
дитини, наявність вольових якостей. Для
роботи з дітьми-сиротами фахівцю, на наш
погляд, необхідні такі якості: толерантність,
комунікабельність, педагогічний такт,
працездатність, витривалість, організованість, наполегливість і т. ін. Ці якості
показують, що соціально-педагогічна
діяльність вимагає від фахівця інтелектуальної, вольової та емоційної напруги,
фізичної витривалості й психічної стійкості
до стресів, терпіння, уміння прощати і
прийняття дитини такою, яка вона є.
Висвітлюючи структурні компоненти
готовності педагога до соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами, зазначимо,
що велике значення в підвищенні її
ефективності мають мотиви професійної
діяльності. Мотиваційний компонент
визначає спрямованість на соціальнопедагогічну діяльність із цією категорію
дітей і характеризується прагненням до
спілкування з дітьми, потребою надавати їм
допомогу й постійно поповнювати свої
знання про роботу з сиротами.
Не менш важливим компонентом готовності фахівця до роботи з дітьми-сиротами є
когнітивний, який характеризує наявність у
нього системи знань про специфіку
соціально-педагогічної роботи з такими
дітьми, про особливості їхнього психофізичного розвитку. Він містить чотири
блоки знань: знання про особливості
розвитку дітей-сиріт та знання сучасних
соціально-педагогічних концепцій; знання
методики й технологій соціально-педагогічної роботи з дітьми, які залишилися без
батьківського піклування; знання нормативно-правової бази соціально-педагогічної
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роботи з дітьми-сиротами та дітьми, які
залишилися без батьківського піклування.
Як ми вже зазначали, переважна більшість
педагогів, які працюють в інтернатних
закладах, не мають спеціальної соціальнопедагогічної підготовки, а підготовка у виші
проходить у загальному соціально-педагогічному плані, не актуалізується увага на
питаннях про специфіку роботи з цією
категорією дітей. Тому педагоги виявляють
потребу в знанні сучасних концепцій
виховання дітей-сиріт, сучасних методик і
технологій соціально-педагогічної роботи,
зарубіжного досвіду виховання таких дітей.
Знання педагога реалізується в його
практичній діяльності, тому вони органічно
пов'язані з його вміннями. М. Євтух
зазначає, що „практичні вміння педагога є
формою реалізації його теоретичних знань”
[4, с. 76]. Отже, наступним критерієм
підготовки фахівця є діяльнісний, оскільки
він визначає здатність до реалізації
соціально-педагогічних функцій. Показниками цього компонента є вміння ставити
соціальний діагноз, аналізувати й проектувати соціально-педагогічну роботу з дітьмисиротами, взаємодіяти з учителями, опікунами та соціальними партнерами в надані
допомоги дітям, уміння виявити резервні
можливості особистості, уміння здійснювати соціально-правовий захист дітейсиріт. Аналіз отриманих даних дозволяє нам
виділити ті знання, уміння і якості, що
впливають на ефективність реалізації
фахівцями соціально-педагогічних функцій
у роботі з дітьми-сиротами. Саме на їх
формування була спрямована наша діяльність. Тому для підвищення кваліфікації
спеціалістів, які здійснюють соціальнопедагогічну роботу з дітьми-сиротами та
дітьми, позбавленими батьківського
піклування, нами були поставленні такі
завдання: оволодіння сукупністю знань у
галузі теоретичних і емпіричних досліджень
у вітчизняній та зарубіжній науці з проблем
сирітства; розвиток професійної компетентності в галузі сучасних технологій,
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орієнтованих на психолого-педагогічну
підтримку дітей, позбавлених батьківського
піклування; формування толерантних
установок і навичок конструктивної
поведінки як основи оптимізації взаємодії
„педагог школи-інтернату – соціальний
партнер – дитина-сирота”, розвиток
професійних умінь та навичок співробітництва з дитиною з моделювання позитивного індивідуального життєвого шляху,
ознайомлення з сучасними діагностичними,
консультативними, реабілітаційними та
корекційними формами й методами. Виконання поставлених завдань здійснювалося
через реалізацію різних форм навчання.
У системі підвищення кваліфікації кадрів
як ефективну форму навчання використано
„круглі столи”. Ця форма роботи, на нашу
думку, має низку переваг: підвищується
мотивація діяльності фахівців, їхньої
соціальної й пізнавальної активності, бо тут
включаються механізми природного змагання інтелектуальних, організаційних,
комунікативних, здібностей; ширше реалізуються ті сторони особистості, які в
повсякденній робочій обстановці не знаходять застосування й розвитку; спілкуючись один з одним, фахівці здобувають
досвід колективної діяльності, взаєморозуміння й повагу, товариської підтримки:
саме того співробітництва, без якого
неможливе спілкування і будь-яка діяльність
у людському суспільстві. Спілкування за
„круглим столом” у процесі ділової гри
створює атмосферу розкутості, що знімає
втому, насичує процес навчання, одержання
інформації в атмосфері взаємоповаги й
розуміння. Н. Заверико зазначає, що „круглі
столи” передбачають ділову настроєність у
бесіді, неформальне засвоєння навчання
матеріалу у взаємодії тих, кого навчають, і
тих, хто навчає [5]. „Круглі столи” за нашої
участі були проведені в центрі соціальної
реабілітації дітей-сиріт „Смарагдове місто”
(м. Святогірськ), Донецькому обласному
центрі соціальних служб сім'ї, дітей та
молоді, Донецькому обласному інституті

післядипломної освіти, Донецькому обласному центрі дитячої та юнацької творчості.
До участі в „круглих столах” запрошувалися
науковці в галузі соціальної педагогіки й
теорії виховання, представники управління
освіти Донецької області, педагоги шкілінтернатів, спеціалісти соціальних служб,
працівники позашкільних, реабілітаційних,
оздоровчих закладів регіону, соціальні
партнери. У рамках цих „круглих столів”
розглянуто такі питання:
● Соціальне сирітство як суспільна й
науково-педагогічна проблема.
● О с о бл и в о с т і п с и хо ф і з и ч н о го й
соціального розвитку дітей-сиріт.
● Напрями й зміст діяльності соціальних
інститутів виховання щодо соціалізації
дітей, позбавлених батьківського піклування.
● Підготовка дитини-сироти до зміни
середовища та самостійного життя.
● Упровадження інноваційних технологій
роботи з вихованцями-сиротами.
● Профілактика „професійного вигоряння” працівників, які працюють з
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування.
● Формування у вихованців інтернатів
необхідних життєвих навичок.
● Соціальний педагог у структурі установ
соціального обслуговування населення.
● Створення банку даних про дітей-сиріт і
родини, які перебувають у соціально
небезпечному становищі.
● Використання арт-терапії і соціальнопедагогічних тренінгів у роботі з дітьмисиротами.
Досвід проведення „круглих столів”
свідчить, що дискусійний метод вирішення
проблеми сприяє подоланню рецептурного
підходу до організації соціально-педагогічної роботи, розвиває у фахівців здатність до творчості, до аналітичного
мислення. Учасники „круглих столів” у
процесі навчання переконувалися в
необхідності роботи з громадськістю,
колегами, різними соціальними партнерами.
Вони пересвідчилися в тому, що запро-

Освіта та педагогічна наука № 2 (165), 2016

37

поновані форми спілкування сприяють
інтенсифікації соціально-педагогічної
діяльності, формуванню необхідних особистісних якостей. Учасники „круглих столів”
знайомилися один з одним, накреслювали
шляхи й форми подальшої взаємодії у
вирішенні питання соціалізації дітей-сиріт
області.
Наступною, заснованою нами, формою
підвищення кваліфікації педагогів інтернатних закладів були методичні семінари,
що організовувалися за схемою, запропонованою Л. Мардахаєвим: задум – виконання – рефлексія [6]. У якості одного
з- альтернативних варіантів передбачалося
створення умов для професійної самостійності педагогів інтернатних закладів,
працівників соціальних служб, керівників
зазначених установ з осмислення ситуації,
що склалася в системі освіти, соціальній
сфері, оволодіння ними основами проектування та програмування, формування ідей і
задумів в організації соціально-педагогічного процесу, роботі з дітьми-сиротами,
соціальними партнерами. Для кожного
заняття розроблявся пакет методичних
рекомендацій із життєдіяльності дітей-сиріт
у закладах інтернатного типу, прийомній
сім'ї, дитячому будинку сімейного типу
тощо. Рекомендації мали незавершений
характер, припускали прив'язку до соціальної сфери й були побудовані на
гуманістичних засадах.
Більшість методичних семінарів проведено на базі „Смарагдового міста”. Серед
семінарів, присвячених проблемам попередження соціального сирітства, організації
соціально-педагогічної роботи з дітьмисиротами, зазначимо такі: „Причини, прояви
та попередження девіантної поведінки в
підлітків, позбавлених батьківського
піклування”, „Формування трудових
навичок у дітей-сиріт та їх професійне
самовизначення”, „Організація занять з
профілактики дитячого алкоголізму,
тютюнокуріння, наркоманії й пропаганди
здорового способу життя”, „Взаємодія
санаторно-оздоровчого центру соціальної
реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, „Смараг38

дове місто” зі школами-інтернатами та
соціальними службами області”. На базі
Донецького обласного центру соціальних
служб сім'ї, дітей та молоді проведено
методичний семінар для працівників різних
соціальних служб регіону „Діяльність
соціальних служб регіону із соціалізації
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, де обговорювалися такі
питання:
● зміст і напрями соціальної роботи з
дітьми, які виховуються опікунами або в
прийомній сім'ї;
● підготовка дитини до зміни соціального
середовища;
● використання соціально-психологічних
тренінгів у роботі соціальних працівників;
● місце соціального працівника в регіональній системі соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.
Результатом семінарів стали налагодження
взаємодії між працівниками різних закладів,
служб та відомств регіону, поява нових
програм і проектів у сфері соціальнопедагогічної підтримки, консультації,
профорієнтації і реабілітації дітей-сиріт та
дітей, які опинилися в кризовій ситуації.
Ще однією ефективною формою підвищення кваліфікації фахівців, які працюють з
дітьми, позбавленими батьківського піклування, є їх консультування щодо підготовки
творчих проектів. Як приклад можна навести
розроблені фахівцями „Смарагдового міста”
проекти програм „Туристичний театр” (мета
– соціальна адаптація й реабілітація дітей,
позбавлених батьківського піклування, у
вільний від навчання час і в період канікул),
„У пошуках себе” (мета – соціальна
адаптація і реабілітація дітей через активну
форму занять у спортивних секціях і гуртках
творчої спрямованості), „Коли ти не один,
коли ми разом” (мета – налагодження
взаємодії вихованців шкіл-інтернатів та
дітей із неблагополучних сімей).
З метою підвищення кваліфікації соціально-педагогічних працівників розроблено й
запропоновано соціальним службам шкілінтернатів до впровадження спецкурс „Соціалізація учнів-сиріт в умовах відкритої
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соціально-педагогічної системи”. Вибір
теми пояснюється тим, що у вітчизняній
педагогічній науці є певні розробки щодо
підвищення кваліфікації педагогів інтернатних закладів , проте аспект формування
готовності зазначених фахівців до взаємодії
з іншими соціальними партнерами, роботи в
умовах відкритої соціально-педагогічної
системи не знайшов дотепер достатнього
висвітлення. Завданнями щодо спецкурсу є:
ознайомлення зі специфікою психофізичного й соціального розвитку дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, основними формами й методами
реабілітаційної роботи з ними, організацією
життєдіяльності в умовах відкритої
соціально-педагогічної системи; формування цілісного уявлення про чинники й
закономірності соціалізації дітей-сиріт,
здатності до їхнього соціального захисту,
теоретичних уявлень про психологопедагогічний супровід таких дітей. У
програмі розкрито теоретичні питання
соціального становлення особистості,
особливості соціалізації дітей-сиріт та
їхнього особистісного й професійного
самовизначення, методи й технології
соціально-педагогічної роботи з ними, місце
й роль педагога школи-інтернату в
соціально-педагогічному супроводі дітейсиріт у відкритій соціально-педагогічній
системі та ін. Спецкурс був випробуваний у
2013 р. як експеримент на базі загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, міста Донецька, Маріуполя, Мар'їнки,
Слов'янська. До проведення занять, крім
автора, були залучені методисти, соціальні
педагоги й практичні психологи шкілінтернатів, працівники міських та регіональних методкабінетів, інспектори з
охорони прав дитинства, фахівці соціальних
служб, центрів здоров'я, медпрацівники

(усього 132 особи). Це збагатило зміст
занять, надало їм проблемного характеру,
сприяло розвитку мотивації на подальшу
професійну діяльність з дітьми-сиротами. У
ході занять особливо актуальними виявилися питання, пов'язані з оволодінням
педагогічною майстерністю, методами і
прийомами соціально-педагогічної роботи
та індивідуальної роботи з дітьми-сиротами,
їхніми родичами та опікунами. На практичних заняттях педагоги відпрацьо-вували
основні психолого-педагогічні прийоми
корекційної та реабілітаційної роботи з
учнями-сиротами, як-от: технологія встановлення контакту, механізм „активного
слухання”, принцип зворотного слухання і
т.ін.
З метою підвищення рівня мотивації й
розширення уяви педагогів про виховні
можливості соціокультурного середовища
фахівцям були запропоновані завдання
скласти характеристику мікрорайону,
розробити каталоги установ спорту,
культури, соціального захисту, психологічних служб і т.ін. У процесі такої роботи
багато педагогів, за їхніми словами,
відкрили для себе міську інфраструктуру й
зустрілися з бажанням співробітничати та
взаємодіяти в питаннях соціалізації дітейсиріт з різними компетентними структурами
району. Вони знайшли нових потенційних
соціальних партнерів в особі дитячих,
молодіжних, жіночих громадських організацій, благодійних фондів, державних та
приватних підприємств. Було складено
каталог „Партнер”, до якого внесено
докладні відомості про можливих соціальних партнерів – установи із зазначенням
адреси, телефону, сфери діяльності, режиму
роботи, відомостей про керівника. Надалі
педагоги й учнівське самоврядування
активно користувалися цим каталогом.
Психологи інтернатних закладів допомагали
педагогам на практичних заняттях відпрацьовувати навички становлення психоло-
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гічного контакту з можливими соціальними
партнерами, було вироблено технологію
знайомства й залучення їх до школиінтернату.
Усі ці форми підвищення кваліфікації, на
наш погляд, сприяють осмисленню педагогами шкіл-інтернатів та соціальними
працівниками досвіду соціально-педагогічної роботи з окресленої проблеми. Суть
запропонованої системи підвищення
кваліфікації полягає, насамперед, у
принципово іншому підході до оцінки цієї
роботи. Акцент переноситься з показників
процесу (кількість проведених заходів,
частота проведення, охоплення і т. ін.) на
кінцевий результат, що полягає не лише в
набутті нових знань і вмінь фахівцями
(педагогами шкіл-інтернатів, працівниками
соціальних служб), а й у рівні адаптації
дітей-сиріт, з якими вони працюють як
професіонали. Це змушує фахівців цього
профілю міняти своє ставлення до
соціалізації дітей-сиріт: переходити від
простого перерозподілу різних видів
допомоги до створення умов для соціалізації
вихованців.
Отже, запропоновані форми підвищення
психолого-педагогічної кваліфікації фахівців, які працюють з дітьми-сиротами та
дітьми, позбавленими батьківського
піклування, орієнтовані на творчий
саморозвиток і самоосвіту фахівців через
розробку проектів, авторських програм, на
проведення проблемних курсів, семінарів,
що відповідають потребам фахівців;
залучення їх до науково-дослідної діяльності, забезпечують ефективність вирішення проблем соціалізації зазначеної
категорії дітей.

Література
1. Куторжевська Л. І. Підготовка майбутнього вчителя до роботи вихователем у
загальноосвітніх навчальних закладах для
дітей-сиріт : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04
„Теорія і методика професійної освіти” /
Л. І. Куторжевська. – К., 2004. – 21 с.
40

2. Коношенко С. В. Реабілітаційна робота
з соціально дезактивованими підлітками в
умовах індустріального регіону : монографія / С. В. Коношенко. – Слов'янськ : Печ.
двор, 2009. – 251 с.
3. Карпова И. А. Социально-педагогическая реабилитация безнадзорных детей
в условиях социального приюта : дис. …
канд. пед. наук : 13.00.04 / Карпова Ирина
Александровна. – М., 2005. – 237 с.
4. Педагогіка: теорія та історія : навч.
посіб. для студ. вузів, які вивчають
дисципліну „Педагогіка” / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : Вища шк., 1995.
– 237 с.
5. Історико-теоретичний аналіз досліджень соціалізації особистості / Н. Заверико,
І. Звєрєва. – Суми : ВВП „Мрія”, 1994. –
249 с.
6. Мардахаев Л. В. Социальная педагогіка
: учеб. пособие для студентов вузов /
Л. В. Мардахаев. – М. : Гардарики, 2008. –
269 с.
7. Овчарова Р. В. Справочная книга
социального педагога / Р. В. Овчарова. – М. :
ТЦ „Сфера”, 2005. – 480 с.
8. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. :
Либідь, 1997. – 376 с.
***
Цибулько Л. Г. Підвищення кваліфікації спеціалістів, які здійснюють
соціально-педагогічну роботу з дітьмисиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
У статті проаналізовано стан професійної
підготовки спеціалістів, які здійснюють
соціально-педагогічну роботу з дітьмисиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Визначено структурні
компоненти їхньої готовності до роботи з
дітьми зазначеної категорії. Автор зауважує,
що ці фахівці потребують спеціальних знань
та вмінь для реалізації своїх функцій і
досягнення цілей у соціально-педагогічній
діяльності. Вони повинні досконало
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володіти теорією, методикою та іншими
компонентами взаємодії в галузі надання
соціальної підтримки дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування. Сформульовано також завдання для
підвищення кваліфікації спеціалістів та
висвітлено найбільш доцільні форми
підвищення кваліфікації педагогів, які
працюють у закладах інтернатного типу, що
орієнтовані на творчий саморозвиток і
самоосвіту шляхом розробки авторських
проектів і програм.
Ключові слова: підвищення кваліфікації,
готовність до роботи, інтернатна установа,
соціально-педагогічна робота, діти-сироти,
діти, позбавлені батьківського піклування.
Цыбулько Л. Г. Повышение квалификации cпециалистов, которые проводят социально-педагогическую деятельность с детьми-сиротами и детьми,
лишенными родительской опеки
В статье проанализировано состояние
профессиональной подготовки специалистов, которые осуществляют социальнопедагогическую работу с детьми-сиротами и
детьми, лишенными родительской опеки.
Определены структурные компоненты их
готовности к работе с детьми указанной
категории. Автор подчеркивает, что эти
специалисты нуждаются в специальных
знаниях и умениях для реализации своих
функций и достижения целей в социальнопедагогической деятельности. Они должны
в совершенстве владеть теорией, методикой
и другими компонентами взаимодействия в
сфере оказания социальной поддержки
детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Сформулированы также
задачи для повышения квалификации
специалистов и представлены наиболее
целесообразные формы повышения квалификации педагогов, работающих в заведениях интернатного типа, которые ориентированы на творческое саморазвитие и

самообразование путём разработки авторских проектов и программ.
Ключевые слова: повышение квалификации, социально-педагогическая работа,
интернатное заведение, готовность к работе,
дети-сироты, дети, лишенные родительской
опеки.
Tsybulko L. G. Qualification improvement
of specialists, who carry out the social
pedagogical work with children-orphans
and children, deprived of parental care
The state of professional training of
specialists, who carry out of social pedagogical
work with children-orphans and children,
deprived of parental care, is analyzed in the
article. Structural components of their readiness
for work with abovementioned category of
children are determined. The author
emphasizes, that these specialists need special
knowledge and skills for realization their
functions and achieving aims in practical social
pedagogical activity. They must perfectly
master the theory, methodic and other
components of interaction in the sphere of
giving social support to children-orphans and
children, deprived of parental care. The tasks of
qualification improvement of specialists are
formulated and the most expedient forms of
further training of educators, who work at the
establishments of boarding type, are considered
as well, they are aimed at creative selfdevelopment and self-education by means of
elaborating of author's projects and programs.
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pedagogical work, boarding school, readiness
for work, children-orphans, children, deprived
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СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

УЧАСНИЙ світ розвинутих інформаійних технологій неможливо уявити без численних медіа, які
цілком можуть бути представлені як
один з компонентів культури соціуму,
що задають йому нові умови та стандарти існування. Саме за допомогою
медіа (друк, радіо, кінематограф,
телебачення, комп'ютерні мережі),
які в останній час набули особливого
значення в усіх галузях людського
життя й у широкому значенні
розуміються як єдине середовище,
що використовується для зберігання,
передачі інформації, створено
глобальний формат соціальних
комунікацій та медіареальність, яка
суттєво впливає на процес соціалізації особистості.
Стрімкий процес комп'ютеризації
та мобілізації (збільшення кількості
мобільних телефонів, айфонів,
смартфонів, інших гаджетів) є одним
із факторів соціалізації в першу чергу
молоді, оскільки саме вона активно
використовує нові медіа як джерело
отримання навчальної інформації та
як простір для проведення дозвілля.
У цьому віртуальному світі панують
свої правила та зразки поведінки,
культурні норми й цінності, які має
сприйняти індивід для того, щоб
стати його частиною. Саме через це
Інтернет-простір набуває значення
інституту соціалізації молодої людини як особистості.
Темпи поширення доступу до
Інтернету невпинно зростають. За

даними Державної служби статистики України за 2014 рік, кількість
Інтернет-користувачів сягає 50 %.
Найбільше Інтернет-користувачів
віком від 15 до 29 років – 43 % , від
30 – 44 років – 35 % [1, с. 152].
Отже, як бачимо, до медіасередовища активно залучені в
основному підлітки, оскільки воно
на сьогодні практично задовольняє
їх потреби в розширенні кола
спілкування, у самоствердженні
власного „Я” та належності до
спільноти (потреба в афіліації). І
саме воно спричиняється до особливого впливу на їх фізичне,
психічне й соціальне становлення,
формуючи стійкі форми поведінки.
Дедалі стає все більш зрозумілим, що медіа – це не лише
прогрес у комунікативній сфері, а й
небезпека, що полягає у надмірному
психологічному тиску, вираженій
тенденції до маніпуляцій, до яких
вразливими залишаються підлітки
унаслідок недостатнього соціального досвіду, ще слабко розвиненого критичного мислення тощо.
Тож осмислення проблеми
впливу медіа на соціалізацію
особистості підлітка є необхідним, і
ще більше актуалізується на
сучасному етапі, коли існує протиріччя між суспільною потребою у
формуванні відповіда льного,
ініціативного, творчого, активного,
національно свідомого, здатного
самостійно будувати свою життєву
траєкторію громадянина і між
потенційно деструктивними впливами медіа-середовища як одного з
мезофакторів соціалізації, який в

умовах агресивного сьогодення створює
ризики для успішного процесу соціалізації і
робить його стихійним і неконтрольованим.
Проблема соціалізації особистості
полідисциплінарна і, звичайно, далеко не
нова, а тому вивчена досить глибоко. До
неї зверталися зарубіжні дослідники:
Е. Дюркгейм, Г. Зіммель, Ч. Кулі, Дж. Мід,
Р. Парк, Т. Парсонс, Г. Тард, Т. Шибутані,
А. Бандура тощо. У сучасному педагогічному дискурсі соціалізаційна проблематика розглядається в дослідженнях
українських та російських науковців:
Г.Андреєвої, О.Беспалько, І. Богданової,
В. Бочарової, Н. Голованової, І. Звєрєвої,
А. Капської, Н. Лавриченко, І. Липського,
А. Майєра, В. Москаленко, А. Мудрика,
Р. Пріми, А.Рижанової, І. Рогальської,
С. Савченка, С. Харченка тощо.
Соціалізацію та її особливості в умовах
інформаційного суспільства розглядають
Н. Гавриш, Н. Лавриченко, Г. Лактіонова,
А. Печчеї, П. Плотников, А. Рижанова,
С. Савченко тощо; питаннями впливу нових
м ед і а н а с о ц і а л і з а ц і ю о с о би с то с т і
займаються А. Мудрик, В. Плешаков,
Л. Рейман тощо, а В. Іванова, О. Волошенюк,
О. Петрунько, А. Тадаєва досліджують
медіасоціалізацію.
Медіа-простір як соціокультурний феномен досліджували Н. Луман, М. Маклюен,
Ж. Бодріяр, У. Ліпман, Е. Ноель-Нойман,
М. Нардорф, О. Федоров тощо. Соціальнопсихологічні наслідки комп'ютерної
діяльності та спілкування розглядали такі
науковці, як Е. Бєлінська, А. Войскунський,
Л. Гур'єва, А. Жичкіна, Н. Носов тощо,
питання мережевих співтовариств –
О. Арестова, Г. Блюмер, С. Бондаренко,
Д. Гасфілд, Є. Гофман, Ч. Лантуха, Дж. Мід,
І. Романов, С. Шапкін тощо.
Сучасний науковий дискурс репрезентує
численні розвідки, присвячені дослідженню
проблем взаємозв'язку соціалізації,
соціального виховання дітей та учнівської
молоді та різних медіа-засобів, медіапростору в цілому та Інтернет-середовища
зокрема. Так, соціологічний аспект Інтернетсоціалізації студентської молоді розкрито у

роботах М. Данилової, вплив спілкування в
мережі Інтернет на соціалізацію студентської молоді – у працях Т. Карабіна.
Теоретико-методичне обґрунтування феномену кіберсоціалізації представлено в
дослідженнях А. Лучинкіної, К. Музиченко,
В. Плешакова, Т. Обідіної, М. Уголькова
тощо.
З урахуванням значущості медійних
феноменів у життєдіяльності сучасного
суспільства, зро ст ання ролі медіакомунікацій у соціокультурному просторі,
загостренням суперечливого впливу медіапростору на процеси соціального виховання
дітей та учнівської молоді особливої
актуальності набувають дослідження ролі
Інтернет-простору в процесі соціалізації
сучасних підлітків.
Мета статті – розкрити сутність медіазасобів, зокрема Інтернет-простору як
сучасного мезофактора соціалізації
підлітків.
У сучасному світі особистість з раннього
дитинства виявляється в оточенні техносфери, істотною частиною якої є Інтернетпростір. Сучасний медіа-простір реалізує не
лише інформаційну функцію, а й рекреаційну, регулятивну, розважально-дозвіллєву, гедоністичну тощо. Сучасні медіа – це
посередник між людиною та світом в цілому.
Інтернет-простір виконує комунікативну,
розважальну й пізнавальну функції. Згідно з
М. Кастельсом, „Інтернет – це комунікаційний медіум, який вперше зробив
можливим спілкування багатьох людей з
багатьма іншими в будь-який момент часу і в
глобальному масштабі. Якщо поширення
друкованих видань на Заході призвело до
створення того, що Маклюен охрестив
„галактикою Гутенберга“, то ми зараз
вступаємо в новий світ комунікацій –
галактику Інтернет“ [2, с. 18].
Третя функція Інтернету – пізнавальна –
реалізується за допомогою спілкування,
перегляду новин, читання книг, статей, в
цілому інтернет-серфінгу (тобто відвідування різних сайтів). Ця функція
найбільше спричиняється до процесу
соціалізації, який у нашому випадку, крім
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„класичних“, включає в себе „сучасних“
агентів, таких як Інтернет.
У контексті суб'єкт-суб'єктного підходу
соціалізація – це процес і результат входження індивіда в соціальне середовище,
систему соціальних зв'язків, активного
засвоєння й творчого відтворення ним
соціального досвіду, культури, соціальних
ролей, системи знань, норм, цінностей, що
дозволяють йому функціонувати як повноправному члену суспільства.
Узагальнення сучасних підходів до
визначення сутності феномену соціалізації,
утвердження суб'єкт-суб'єктного підходу до
процесу соціалізації дітей та учнівської
молоді зумовлює визначення соціалізації як
двостороннього процесу, „який включає в
себе, з одного боку, процес засвоєння
індивідом соціального досвіду шляхом
входження в соціальне середовище, систему
соціальних зв'язків, а з іншого – процес
активного відтворення індивідом системи
соціальних зв'язків за рахунок його активної
діяльності, шляхом включення в соціальне
середовище” [3, с. 267].
Зважаючи на класифікацію факторів
соціалізації А. Мудрика та медіалізацію
суспільства, у якому нові медіа розуміються
[4] як засоби ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій), головною відмінністю
яких є їхня інтерактивність, можемо
говорити про Інтернет-простір як про
сучасний мезофактор такого соціального
соціалізаційного середовища, яке створює
можливість кожній людині самостійно
формувати власний сучасний інформаційний простір, у якому вона живе. Отже,
актуалізація ролі нових медіа в соціалізаційних процесах зумовила появу нової
категорії - медіасоціалізації, яка розуміється
як соціалізація в медіасередовищі [5, с. 47].
Безперечно, медіасоціалізація є невід'ємною
складовою процесу соціалізації (з усіма її
компонентами: адаптацією, інтеграцією,
індивідуалізацією) людини інформаційного
суспільства в сучасному інформаційному
просторі, частиною якої, у свою чергу, є
кіберсоціалізація. Процес медіасоціалізації
передбачає освоєння не лише досвіду
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використання ІКТ, а й спілкування з
медіакористувачами, через що й відбувається долучення кожної особистості до
соціального досвіду людства за рахунок
його активної діяльності, шляхом включення в це нове соціальне середовище.
На думку В. Плешакова, кіберсоціалізація – це соціалізація особистості в
кібер-просторі, процес змін структури
самосвідомості особистості, що відбувається під впливом і в результаті
використання нею сучасних інформаційних
і комп'ютерних технологій в контексті
життєдіяльності [6]. Інтернет-середовище
набуває соціалізуючого впливу внаслідок
в к л юч е н н я о с о б и с то с т і в п р о ц е с и
комунікації з віртуальними агентами
соціалізації, що зустрічаються людині у
всесвітній глобальній мережі Інтернет
(у першу чергу, у соціальних мережах, у
процесі листування по e-mail, на форумах, у
чатах, блогах, телеконференціях та on-lineіграх). У медіа-просторі формується
відповідний „кіберсоціальний досвід”
(Н. Сергієнко) унаслідок, насамперед, залучення людини до мережевих спільнот та
соціальних мереж.
Вивчення протиріччя впливу кіберпростору на особистість виникло одразу ж
після появи Інтернету. Так, І. Валлерстайн,
американський соціолог та історик, уважає,
що сучасні медіа, у тому числі й Інтернетпростір, своєю діяльністю впливають на
суспільство, а значить, і на розвиток
інститутів соціалізації. Найпомітнішою
наразі тенденцією, що характеризує
соціалізацію сучасної молоді, є зниження її
інтелектуально-освітнього, культурного й
морального рівнів. Ця проблема інкультурації тісно пов'язана із зміною пріоритетів
у діяльності нових медіа та зниженням
стандартів масової культури, у зв'язку з чим
вчене співтовариство різних країн постійно
обговорює питання стимулювання молоді з
метою залучення її до високоякісних
друкованих та електронних видань [7].
Соціальні мережі як сучасний соціокультурний феномен характеризуються супереч-
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ливими ознаками. З одного боку, вони абстрактним ніком, штучною біографією
спрощують доступ людства до усього масиву тощо;
● ілюзія включеності в соціальний
знань, накопиченого протягом століть,
дозволяють людині розширити світ простір, комунікацію;
● симулякр („копії, що не мають
соціальної комунікації, забезпечують
інтерактивний характер міжособистісного оригіналу”, Ж. Бодріяр, Ф. Вебстер) як
спілкування, сприяють самореалізації, з основа медійної взаємодії, створення
віртуалізованої Я-концепції, організації
іншого – загострюють соціально-психожиттєдіяльності в віртуальному світі
логічні проблеми, пов'язані із маніпуля(дружба, кохання, „будівництво міст і
тивним характером медіа-засобів у зв'язку із держав” тощо). І, як наслідок, дефіцит
загостренням проблеми достовірності досвіду реального конкурентного життя;
великого об'єму інформації та необхідністю
● подолання межі між реальним та
її критичного осмислення. Відповідно віртуальним (фальсифікація новин, реалітіактуалізується проблема маніпулятивності шоу тощо), що зумовлює суперечливе
свідомістю в інформаційному просторі, відчуття залученості до насиченого соцісоціальної ідентичності в умовах інфор- ального буття, привчає жити серед віртумаційних, соціальних мереж, що проду- альних образів, віртуальних цінностей,
кують певні стандарти очікувань, поведінки, забезпечує компенсацію реальних почуттів
та переживань, створює умови для
соціальних ідеалів та оцінок.
Сучасні медіа-засоби, складовою яких є романтизації насильницьких стереотипів
Інтернет-простір, мають розглядатися як поведінки. І, як наслідок, – інтернетсоціокультурний простір, який характе- ескапізм, фреймінг (приписування значень)
ризується як: надіндивідуальна реальність, як своєрідна соціокультурна реальність;
що складається із структурованих соці● можливості персонального маральних стосунків (Е. Дюркгейм), соціальний кетингу за допомогою соціальних ресурсів,
простір, що складається з підпросторів, або технологій viki зумовлює формування відполів, у якому агенти та групи агентів чуття залученості до суспільних подій,
займаються конструюванням відповідного власної самореалізації та самоздійснення.
Як уже зазначалося, медіасоціалізація
бачення світу (П. Бурдьє), результат
стосується
кожної людини інформаційного
соціальних взаємодій (Г. Зіммель).
Інтернет-простір можна схаракте- суспільства незалежно від її віку, статі,
соціального статусу тощо, проте найбільш
ризувати такими ознаками:
непередбачено цей процес відбивається,
● поєднання медіа-подієвості із об'єкнасамперед, на підростаючому поколінні,
тивною реальністю, структурування пракяке є найменш захищеним від негативних
тично усіх форм життєдіяльності людини;
впливів нових медіа.
медіа як засіб соціального програмування;
Особливості соціалізації в підлітковому
● незахищеність людини перед негавіці з урахуванням потенційних можлитивною інформацією, „патотекстом” востей Інтернет-простору визначаються
(Б. Потятиник), що зумовлена апеляцією до основними потребами даної вікової групи у
підсвідомості [8, с. 124 – 169] і розвиток формуванні стійких форм поведінки,
технологій маніпулювання свідомістю способів емоційного реагування, у станов(наприклад, поширення фейкових новин ленні „Я”, набутті нової соціальної позиції, у
тощо);
значному розширенні кола спілкування, у
● відсутність чинника Іншого, значу- потребі в афіліації (належність до якоїсь
щість референтного статусу незнайомців у групи, спільноти), у самоствердженні; а
соціальних мережах; ерзац-свобода як також зумовлюються нестійкістю самоовседозволеність, можливість „сховатися” за цінки, перебудовою механізму самоОсвіта та педагогічна наука № 2 (165), 2016
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ко н т р ол ю , зм і н о ю с п і в в і д н о ш е н н я
реального та можливого у свідомості.
Сучасні підлітки надають мережі Інтернет друге місце щодо значущості в системі
спілкування після шкільного соціуму
(насамперед, блоги (Livejournal, Twitter),
сайти соціальних мереж (Facebook,
Вконтакті), відеохостинги (Youtube). Такі
соціальні мережі, по суті, створюють
можливості для опосередкованого діалогу
„підліток – комп'ютер – підліток”, який надає
можливість для висловлювання думок з
різних проблем, що хвилюють учнів
підліткового віку, продукування ідей,
проектів різного рівня (від абсурдних до
дійсно соціально важливих). Технологічні
можливості „ВКонтакті” дозволяють
підліткам контролювати коло свого спілкування завдяки блокуванню небажаних
контактів та непотрібної інформації. Попри
всі застереження щодо спілкування в
Інтернет-просторі маємо зазначити, що
остання позиція певною мірою сприяє
формуванню вміння здійснювати свідомий
вибір, вибрати та програти соціальну роль,
навіть вибрати ту „маску”, що відповідає
соціальним очікуванням і соціальному
ідеалу.
Спілкування в соціальних мережах
задовольняє пізнавальні, самоосвітні та
комунікативні потреби учнів підліткового
віку. Разом з певними позитивними рисами
соціальної взаємодії підлітків у мережі
Інтернет, однозначно можна окреслити й
негативні наслідки такої взаємодії. Насамперед, це сурогатність такої комунікації,
відхід від реального „живого” спілкування,
ізольованість при „штучній” включеності в
Інтернет-товариство, уніфікація проблем,
тем з домінантною на особистісно-статеву
сферу. Сьогодення фіксує доволі парадоксальну ситуацію, коли батьки спілкуються в такій соціальній мережі, як
„Однокласники”, а діти – у „ВКонтакті”.
Таким чином, включення підлітків у
соціальні мережі Інтернет є реальним
фактом сучасного процесу соціалізації,
вимагає відповідного супроводу та під46

тримки з боку батьків, учителів, соціальних
педагогів.
Заслуговує на увагу позиція О. Петрунько, яка досліджувала ризики соціалізації в агресивному медіа-середовищі [5].
Автор зазначає, що „медіасоціалізація в
агресивному медіа-середовищі передусім
означає, що розвиток й усоціальнення дітей
відбуваються: 1) в „одоросленому” світі (у
світі „дорослих” символів, проблем,
почуттів тощо), разом із цим – в умовах
недостатньої участі дорослих у цих
процесах („соціалізація без дорослих”); 2) в
умовах надмірної для дітей множинності й
некомпліментарності (образів, меседжів,
моделей світу), фізіологічної, психологічної,
соціально-психологічної неготовності
дитини до опрацювання цієї „множинності”;
3) в умовах, коли діти фактично змушені
самостійно організовувати своє життя й
поведінку, у тому числі й відносини з медіа,
до чого вони психосоціально не готові й для
чого не мають належного досвіду” [5, с. 452].
Інтернет-простір надає можливість
підліткам для пошуку референтної групи,
що має особливе значення для набуття
соціального досвіду, самоствердження та
самореалізації. У соціальних мережах
підліток може залучитися як до „компаративної” (стандарт, за допомогою якого
індивід оцінює себе й інших), так і до
„нормативної” (реальний або уявний колектив (група), з яким індивід співвідносить
свою поведінку й майбутнє) референтної
групи. Варто враховувати, що сучасна
молодь відчуває серйозні труднощі у
визначенні референтних груп, які можуть
слугувати еталоном поведінки, взірцем для
формування поглядів, цінностей, способу
життя.
Участь підлітків у різних проектах
соціальних мереж створює своєрідне „поле
соціальних проб”, яке дозволяє включитися
у спеціально організовану діяльність на
основі вибору адекватного ситуації способу
поведінки. Значущою є саме конструкція
„поле соціальних проб”, оскільки „поле” в
психології розуміється як сукупність
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актуальних („тут і зараз”) збуджувачів
активності, що переживаються суб'єктом.
Основний зміст підліткового етапу
соціалізації визначається ситуацією
множинних соціальних виборів. Актуальна
ж його особливість полягає в тому, що
процес самовизначення протікає в ситуації
нестабільності суспільства загалом і кризи
звичних норм і цінностей. І тому сучасний
підліток виявляється не тільки на традиційному віковому „перехресті” вибору, але й
у ситуації зіткнення із суперечливою
інформацію, яку подає йому суспільство
через Інтернет-простір.
Дослідження Інтернет-простору як
важливого мезофактора соціалізації підлітків має враховувати основні положення
соціокультурного підходу (Дж. Верч,
І. Дуранов, М. Лапін, В. Ларцев, П. Сорокін,
Г. Чернов, Т. Яблокова тощо), який подає
розуміння інститутів суспільства як складних соціокультурних об'єктів, структура
яких зумовлена історично накопиченим
соціокультурним досвідом діяльності,
поведінки та взаємодії людей, які забезпечують ретрансляцію соціального досвіду з
покоління в покоління й утворюють гнучку
сукупність зв'язків між людьми. Дж. Верч
наголошує на активній позиції людини, яка
„вступає в контакт зі своїм оточенням і
створює і його, і саму себе на підставі певної
дії” [9, с. 17]. Отже, актуальною постає теза
про необхідність розгляду соціальної
комунікації як передумови успішного
входження особистості в соціокультурний
простір.
І тут варто наголосити на необхідності
врахування особливостей культури сьогодення, яка орієнтована на постійні інновації і
яка, за класифікацією американського
культуролога й антрополога М. Мід, називається префігуративною [10], для якої
характерними є постійні зміни в механізмах
соціалізації та адаптації до нових умов.
Батьки вже н встигають запропоновувати
нові стилі і стандарти життя. Вони
починають вчитися у своїх дітей, бо

інформаційні ресурси стають зрозумілими
дітям, інколи навіть без спеціального
посередництва вчителів і батьків. Не
випадково сучасну молодь називають саме
„цифровими аборигенами”. Тож взаємодія
„батьків” і „дітей” потребує нових моделей,
які базуються на співробітництві. Реалії
життя в умовах префігуративної культури
постійно ставлять людину в украй невизначені ситуації, коли не може бути готових
рішень, що ухвалюються на основі
засвоєння готових знань, умінь, навичок.
Сучасній людині потрібно вирішувати
кожну життєву ситуацію творчо, самостійно
ухвалювати рішення й нести за них
відповідальність” [10, с. 7]. По суті, усі ці
позиції мають бути враховані в процесі
соціалізації учнівської молоді з урахуванням
особливостей інформаційно-комунікативних технологій, бурхливого й суперечливого розвитку медіа-простору, мережі
Інтернет.
Узагальнення існуючих підходів до
визначення сутності соціокультурного
підходу дозволяє зробити такі висновки
щодо його використання у вирішенні
завдань соціалізації учнівської молоді в
сучасному медіа-просторі: особистість
школяра має розглядатися як активна (homo
activus), багатомірна біосоціокультурна
істота та суб'єкт діяльності; становлення та
соціальний розвиток учнів відбувається під
впливом різних форм мережевої взаємодії в
Інтернет-просторі; медіа-комунікація опосередковується субкультурними особливостями учасників різних мережевих
спільнот; діалогічний характер комунікації в
медіа-просторі є підґрунтям для моделювання варіативних форм соціальної
взаємодії учнів підліткового та юнацького
віку, формування відповідальності за вибір
певного типу соціокультурної орієнтації.
Таким чином, сучасний медіа-простір
виконує важливі функції в процесі
соціалізації підлітків – інформативну, регулятивну, виховну, фасилітативну тощо,
створює можливість для „поля соціальних
проб”, пошуку відповідних референтних
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груп. Медіа-простір характеризується як
значним соціалізаційним потенціалом, так й
суттєвими ризиками для певної категорії
дітей та молоді. Провідним завданням усіх
педагогічних працівників, батьків, громадськості постає мінімізація негативного
впливу медіа-простору на особистість
підлітків, забезпечення Інтернет-безпеки,
формування навичок Інтернет-культури,
культури мережевої взаємодії, що в
подальшому й може становити напрямки
наукових досліджень.
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Алексєєва О. Р. Інтернет-простір та
медіа-засоби як мезофактори соціалізації
підлітків
У статті на основі аналізу філософської,
культурологічної, соціологічної, психологопедагогічної літератури розкрито особливості соціалізації підлітків у сучасному
медіа-просторі. Визначено сутнісні характеристики соціалізації підлітків у контексті
суб'єкт-суб'єктного підходу. Представлено
основні підходи до визначення сутності
поняття „медіа-простір”, його функцій у
процесі соціалізації учнів підліткового віку.
Розкрито значущість соціокультурного
підходу в дослідженні медіа-простору як
важливого чинника соціалізації сучасних
підлітків. Визначено сутність понять „кіберсоціалізація”, „медіасоціалізація”. Схарактеризовано особливості підліткового віку,
які впливають на перебіг соціалізації
учнівської молоді в медіа-просторі.
Ключові слова: соціалізація підлітків,
медіа-простір, соціокультурний підхід,
кіберсоціалізація, медіасоціалізація.
Алексеева О. Р. Интернет-пространство и медиа-средства как мезофакторы
социализации подростков
В статье на основе анализа философской,
культурологической, социологической,
психолого-педагогической литературы
раскрыты особенности социализации подростков в современном медиа-пространстве. Определены сущностные характе-
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ристики социализации подростков в контексте субъект-субъектного подхода. Представлены основные подходы к определению
сущности понятия „медиа-пространство”,
его функций в процессе социализации
учащихся подросткового возраста. Раскрыта
значимость социокультурного подхода в
исследовании медиа-пространства как
важного фактора социализации современных подростков. Определена сущность
понятий „киберсоциализация”, „медиасоциализация”. Охарактеризованы особенности подросткового возраста, влияющие на
их социализацию в медиа-пространстве.
Ключевые слова: социализация подростков, медиа-пространство, социокультурный подход, киберсоциализация, медиасоциализация.
Alekseeva O. R. Internet space and media
as metafactory socialization of adolescents
The article reveals the main features of the
adolescents socialization in modern society
taking into consideration the analysis of
philosophical, cultural, sociological,
psychological and pedagogical literature. The
essential characteristics of the teenagers
socialization in the context of the subjectsubjective approach are determined. The main
approaches to the definition of „media space”
concept, its' functions in the process of teenagers
socialization, various features of media in
realization of teenagers social education issues,
the modern media peculiarities in the context of
main pre figurative provisions type of culture
(M. Mid) are presented. The media role in the
teenagers socialization process is analyzed
considering contemporary philosophical and
psychological-pedagogical ideas such as daily
life, chronotopes, the concept of social relay of
M. Rozov, the provisions of the sociology and
psychology regarding reference groups, „social
fields samples”, etc. The importance of social
and cultural approach to study of media as an
important factor of modern teenagers

socialization, the role of various forms of
network interaction in the Internet space,
dialogic nature of communication in the media
space as the basis for modeling various forms of
social interaction between teenagers and young
people are revealed. The definition of the
concepts of „cyber socialization”, „media
socialization”, social communication in the
Internet space is determined. Afterwards, the
specifics teenagers' age influencing on the
process of „cyber socialization” and „media
socialization” of students are characterised.
Keywords: Teenager socialization, media
space, social and cultural approach, cyber
socialization, media socialization.
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ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО
СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ДО ХІМІЧНИХ ЗНАНЬ

ЧЕРЕЗ НАВЧАЛЬНИЙ ЗМІСТ
ЕКОЛОГО-ГУМАНІСТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
РОМАН С. В.
УДК 373.5.016:54:[504+17.022.1]

С

УЧАСНІ тенденції аксіологізації освіти зумовлені прямою
залежністю майбутнього виживання
людства від обраних цінностей і
набувають особливої актуальності
для природничої освіти як галузі
соціокультурної діяльності, де відбувається становлення особистості,
здатної взяти відповідальність за
долю інших людей, захищати
загальнолюдські цінності, творити
цілісний гуманний світ. У такому
контексті хімія як одна з природничих дисциплін має необхідний
навчально-виховний потенціал,
забезпечує створення новітніх
технологій, надає можливості для
вирішення глобальних проблем
людства, зокрема й попередження
подальшого розвитку екологічної
кризи. Цивілізаційні виклики
сьогодення вимагають чіткого
усвідомлення того, що матеріальна
природа нашого світу базується на
хімії, а науково-технічна революція
впритул наблизила хімічну речовину
до людини і в побуті, і у виробничій
діяльності.
Водночас простежується явно
виражена тенденція применшення
цінностей хімічного знання, що при
сучасному надвисокому рівні хімізації суспільства призводить до
збільшення кількості техногенних
аварій та подальшого забруднення
довкілля. Саме тому особливої
актуальності набуває формування
50
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емоційно-ціннісного ставлення до
хімічної науки в молодому віці,
оскільки переважна частина громадян нашої країни отримують хімічну
освіту лише в школі й у подальшій
професійній діяльності та повсякденному житті часто самостійно
вирішують питання хіміко-екологічного характеру, але, на жаль, при
цьому не всі з відповідним розумінням можуть корегувати свої дії й
дотримуватися екохімічної безпеки.
Також зазначимо, що аксіологічний потенціал хімії не використовується повною мірою в процесі
вивчення цього предмета. У шкільній хімічній освіті головну цінність
наукового знання традиційно вбачали в його перетворювальній силі,
але мало уваги приділяли тому, що
стосувалося людини, її цілей і
цінностей. Наслідком такої традиції
стала невідповідність суспільної
свідомості індустріальної спільноти
рівню хімізації сучасного світу. Це
насамперед породило ланцюг
протиріч, які обернулися екологічними, сировинними та іншими
глобальними проблемами. Під їхнім
впливом відбулися зміни в ставленні
до цінності самого наукового знання,
що відобразилося в недовірі до
науки, її можливостей. З'явився так
званий синдром хемофобії, острах
усього, пов'язаного з хімією,
включаючи й хімічну освіту. Усе це
призвело до того, що в процесі
вивчення хімії в учнів не формується
хіміко-аксіологічна свідомість,
тобто розуміння можливості нанести
соціуму й природі шкоду або

принести благо методами хімії. Усвідомлення такого становища повинне забезпечити вдосконалення хімічної підготовленості школярів, формування їхньої громадянської позиції, ціннісного ставлення до
хімічної науки та навколишнього світу. У
зв'язку з цим у межах пропонованої статті
нами буде зроблена спроба пошуку шляхів
розв'язання протиріччя між потенційними
можливостями хімії як засобу розвитку
ціннісної сфери особистості та несформованістю в школярів ціннісного ставлення
до хімічних знань.
Аналіз актуальних досліджень засвідчив,
що в сучасній методиці викладання хімії вже
з'явився певний практичний досвід формування ціннісного ставлення учнів до хімічних знань через реалізацію в навчальновиховному процесі дидактичних принципів
гуманітаризації (Л. Величко [1; 2], І. Родигіна
[3]), історизму (О. Нечитайлова [4],
Т. П л а т о н о в а [ 5 ] ) , п о л і т е х н і з м у
( П . Б ач и н с ь к и й [ 6 ] , Є . Н і ф а н т ь є в
і Н. Парамонова [7]), а також у контексті
хімічної (М. Пак [8], Н. Степанова [9]) та
інформаційної бе зпеки о собисто сті
(Г. Лисичкін і А. Карпухін [10]), її
захищеності від соціальних небезпек
сучасного суспільства (І. Радько із співавт.
[11]).
Проте не розв'язаною залишається
проблема системного формування емоційноціннісного ставлення учнів до хімічних
знань через навчальний зміст екологогуманістичного спрямування, і в цьому
зв'язку наше дослідження є важливим й
актуальним, а розробка перспективних
напрямів і підходів щодо реалізації такого
змісту становитиме пріоритетну мету цієї
статті. У своєму дослідженні ми спиратимемося на понятійне визначення ціннісного ставлення до знань з наук природничого
циклу (зокрема хімії), запропоноване
Л. Бурчак і С. Бурчаком, як єдності
спрямування особистості учня на навчальну
діяльність та його готовності до неї, що
проявляється в осмисленому прагненні до
оволодіння теоретичними знаннями відповідно до того смислу, який вони мають для

нього в навчанні й життєвих ситуаціях.
Автори цього визначення виділяють такі
ознаки (компоненти) ціннісного ставлення
до природничих наук: когнітивний компонент – судження учнів про наявність
практичного ставлення до знань; поведінковий компонент – прагнення до оволодіння
знаннями [12, с. 119].
Так, у ході вивчення хімії (основним
компонентом якої є наукові знання) для учнів
повинні бути розкриті цінності науки,
наукових знань, процесу пізнання, наукової
діяльності, цінності природи, цінності
людського життя тощо. А отже, ефективному формуванню емоційно-ціннісного
ставлення учнів до хімічних знань буде, без
сумніву, сприяти представлення хімії як
фундаментальної науки, що відіграє
важливу роль у формуванні особистості
завдяки величезному аксіологічному
потенціалу, який ми пропонуємо розглядати
як систему таких цінностей:
– знаннєва (наукова) цінність вивчення
хімії надає знання про речовини, хімічні
реакції, про використання речовин і
хімічних перетворень, екологічних
проблемах, що виникають при цьому
(глобальне потепління клімату, стоншення
стратосферного озонового шару, кислотні
дощі, накопичення в ґрунті важких
токсичних металів і пестицидів, забруднення великих територій радіонуклідами,
вичерпання природних ресурсів планети,
відсутність надійних джерел чистої води,
продовольства і енергії), і шляхах їх
вирішення, уявлення про розвиток хімічних
знань, об'єктивної суспільної необхідності
такого розвитку; хімія як одна з фундаментальних галузей знань значною мірою
визначає розвиток інших напрямів науки і
техніки (біології, медицини, фізики,
електроніки, радіотехніки, інформатики й
обчислювальної техніки, нанотехнологій,
машинобудування, енергетики, транспорту,
будівельної індустрії, агропромислового
комплексу та ін.);
– світоглядна цінність – вивчення хімії
сприяє розвитку пізнавальних здібностей
учнів і формуванню в їхній свідомості
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спеціальної наукової картини хімічної
реальності, без якої неможливо створити
цілісне уявлення про природу, становленню
наукового світогляду, зокрема таких
світоглядних ідей: загальнокультурний,
гуманістичний характер хімічних знань;
пізнаваність матеріального світу й хімічних
явищ; матеріальна єдність речовин у
природі, генетичні зв'язки між речовинами;
розвиток речовин від простих до складних,
які є носіями біологічних функцій; багатоманітність речовин, їхніх форм і взаємозв'язків, динаміка форм сполук; ієрархія
рівнів структурної організації речовин;
причинно-наслідкові зв'язки між будовою,
властивостями речовин, зумовленість
застосування властивостями; взаємозв'язок
науки й практики, значення хімії в житті й
техніці;
– виховна (гуманістична) цінність –
моральний аспект вивчення хімії зумовлює
усвідомлення учнями життя як найвищої
цінності й того, що тільки на основі поваги
до нього, людини й навколишнього
середовища (земного та космічного) можна
будувати свої відносини з природою;
– загальнокультурна цінність – розкриття
єдності хімічної науки й загальної культури
людства, значення „людського чинника” в
розвитку науки, визначення місця хімії в
суспільній історії й у системі наук про
природу, її впливу на прогрес науки й
технології, на розвиток нехімічної (матеріальної) сфери людської діяльності
забезпечують засвоєння хімічних знань як
необхідного елементу культури кожної
цивілізованої людини, формують уявлення
про науковий метод дослідження та його
місце в системі загальнолюдських культурних цінностей, сприяють вихованню
елементів екологічної культури (розумного
ставлення до себе, людей, довкілля); окрім
того, мінімальні знання хімії необхідні й для
вироблення критичного ставлення до потоку
реклами, одержуваної через засоби масової
інформації;
– історична цінність – вивчення хімії
передбачає ознайомлення з діяльністю
вітчизняних і зарубіжних учених – творців
хімічної науки, розкриття їхніх високих
гуманних цілей, творчої функції хімічної
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науки, її гуманістичної спрямованості й
зро слої ролі в розв'язуванні таких
глобальних проблем людства, як сировинна,
енергетична, продовольча, екологічна;
– валеологічна цінність – вивчення хімії
сприяє формуванню особистості, готової
прийняти ідеологію здорового способу
життя, через усвідомлення ролі хімічних
елементів, речовин, фізичних і хімічних
процесів у житті людини, їхнього фізіологічного впливу на організм і довкілля;
формуванню бережливого ставлення до
природи, навичок безпечного поводження з
речовинами в повсякденному житті;
– превентивна цінність – вивчення хімії
сприяє з'ясуванню шляхів розв'язування
соціальних проблем, що прямо чи
опосередковано стосуються хімічної науки:
поширення СНІДу, тютюнокуріння,
уживання алкоголю й наркотиків тощо;
– практична (прикладна) цінність –
вивчення хімії забезпечує не лише пізнання
природи, а й озброює людину знаннями,
необхідними для практичної діяльності:
хімічна освіта допомагає зрозуміти сучасне
виробництво; хімічні процеси становлять
основу численних виробництв (хімічної та
нафтохімічної галузей промисловості,
чорної та кольорової металургії, переробки
горючих копалин, індустрії будівельних
матеріалів, харчової, фармацевтичної,
л а ко ф а р б н о ї , п а р фум е р н о ї г а л у з е й
промисловості тощо); продукти хімії
використовуються в усіх галузях промислового й сільськогосподарського виробництв, у техніці й побуті;
– природоохоронна цінність – вивчаючи
склад, будову і властивості речовин, хімія
може визначити поведінку хімічної сполуки
в атмосфері, ґрунті, водному середовищі,
вплив цієї речовини і продуктів її
перетворень на біологічні системи;
розкриваючи механізми біогеохімічних
процесів у природному кругообігу елементів, хімія сприяє вирішенню завдань
природного й „безболісного” входження
промислового виробництва в природні
цикли, перетворюючи його на частину будьякої екосистеми; використовуючи різноманітні методики хіміко-аналітичного
контролю стану об'єктів навколишнього
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середовища або якості готової продукції
низки галузей виробництва (хімічної,
нафтохімічної, мікробіологічної, фармацевтичної), хімія дозволяє одержати інформацію, необхідну для прийняття рішень
щодо попередження потрапляння шкідливих
речовин у контрольовані об'єкти, очищення
цих об'єктів, способів їхнього захисту;
– політехнічна й профорієнтаційна
цінності – хімічні знання дають змогу
успішно оволодівати багатьма видами праці
в промисловості, сільському господарстві,
на транспорті, у галузі охорони здоров'я,
зв'язку, культури й побуту; вивчення хімії
робить внесок у політехнічну освіту учнів і
підготовку їх до праці у сфері матеріального
виробництва, у допрофесійну підготовку
робітничих, інженерно-технічних, агрономічних, медичних кадрів тощо.
Отже, унікальність і цінність хімії як
науки полягає в тому, що вона безпосередньо
пов'язана майже з усіма сторонами життя й
діяльності людини, що значно полегшує
введення аксіологічних начал у процес її
викладання. З'ясування в межах окреслених
цінностей аксіологічного потенціалу
хімічної науки, її ставлення до людини як до
суб'єкта пізнання, спілкування й творчості є
першочерговим завданням при формуванні
аксіосфери учнів у процесі хімічної освіти.
Окрім того, основні наукові поняття „атом”,
„заряд”, „світло”, „тяжіння”, „життя”,
„простір”, „час” та інші – це невирішені
людством таємниці, до розгадки яких можна
наблизитись завдяки зростанню духовноінтелектуального потенціалу людини.
Продовжуючи висвітлення перспективних шляхів методичного розв'язування
заявленого протиріччя, відзначимо, що
частково воно може бути знято під час
використання в шкільному курсі хімії задач
[13] і хімічного експерименту екологогуманістичного спрямування [14]. Водночас
для комплексного вирішення актуальної
проблеми формування емоційно-ціннісного
ставлення учнів до хімічних знань ми
пропонуємо низку напрямів і відповідні їм
варіанти підходів до представлення хімікоекологічного й екоетичного матеріалу
учнівській аудиторії, які забезпечать ство-

рення в навчальному процесі інформаційних
і комунікативних „вибухів”, що викликають
душевне потрясіння й емоційне переживання в учнів. Це дозволить учителю хімії
ефективно формувати у свідомості учнів
переконання, що знання, які вони отримують
при вивченні хімії, мають для них особистісний сенс.
1. Інформаційний напрям
1.1. Академічний (науково-екохімічний)
підхід – інформація подається системно, „від
і до”, у формі вивірених і коректних наукових
формулювань. Робиться наголос на науку –
методологію отримання знань, наприклад,
дослідження природних фосфатів, що
використовуються для виробництва добрив,
показало, що середній вміст Радію в них
приблизно в 30 разів більший, ніж його
природний вміст у ґрунті, а для Урану цей
показник збільшений у 10 разів. Крім того,
фосфатні руди завжди містять Флуор (фтор):
1 т елементарного Фосфору в подвійному
суперфосфаті – приблизно 80 кг Флуору, а в
простому суперфосфаті – 122 кг. Тому
виникає необхідність чіткого наукового
визначення фосфатних добрив як одного із
джерел радіації та Флуору, що загалом
впливає на довкілля й усе населення.
1.2. Дидактичний (освітній) підхід –
дається цілісна картина, спрощена, проте
коректна. Інформація подається в такій
формі, аби її засвоєння можливо було легко
перевірити й оцінити. Наголос робиться на
засвоєння нових понять, наприклад, при
вивченні окисно-відновних реакцій у темі
„Хімічні реакції” (9-й клас) розглядається
їхня роль у знезараженні токсикантів,
зокрема способи детоксикації ртуті. Учням
пропонується методом електронного
балансу розставити коефіцієнти в хімічних
рівняннях детоксикації ртуті за допомогою
розчинів FeCl3 або KMnO4 в кислому
середовищі.
1.3. Просвітницький (науково-популярний) підхід – пропонується найбільш
цікавий фрагмент знань. Підкреслюється
зв'язок між предметом розмови й особистістю слухача, наприклад, чи знаєте ви, що
кожної години на нашій планеті 55 осіб
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отруюються й гинуть від пестицидів та
інших хімічних речовин, 1000 осіб помирають від отруєння водою, 2000 т кислотних
дощів випадає в Північній півкулі.
1.4. Публіцистичний (газетний) підхід –
матеріал спирається на „інформаційний
привід”: що відбулося, де, коли, у результаті
чого, як це впливає на сьогоднішню хімікоекологічну ситуацію, наприклад, при розгляді біологічних властивостей алотропних
модифікацій Фосфору учням нагадують про
масштабну техногенну залізничну аварію,
що мала місце 16 липня 2007 року поблизу
селища Ожидів Львівської області, коли
перекинулося 15 вагонів із жовтим
фосфором, шість з яких загорілися. Під час
тушіння пожежі утворилася отруйна хмара з
продуктів горіння, яка мала зону ураження
90 км2, у зв'язку з чим аварія отримала назву
„фосфорний Чорнобиль”. Не виключається
прихований вплив сполук Фосфору, що
потрапили в довкілля, на генетичний апарат
людини.
2. Емоційно-психологічний напрям
2.1. Пропагандистський підхід – у матеріалі присутні заклики, імперативи,
„проштовхується” ідея. Активно використовується психологічна оцінка як стимул
діяльності, наприклад, наводиться зміст так
званого „заповіту” Нобелівського лауреатаетолога К. Лоренца, який доводить помилковість і безперспективність сучасного
менталітету та визначальних засад людської
діяльності, і лейтмотивом звернення якого
до людства є „СХАМЕНІТЬСЯ!”
2.2. Ідейно-політичний підхід – формується „клімат суджень”, ідеологічний фон,
наприклад, „екологія планети й суспільства
починається з екології свідомості людини”, –
так уважає Олександр Стегній, доктор
соціологічних наук, провідний науковий
співробітник Інституту соціології НАН
України, автор численних публікацій на
соціально-екологічну тематику.
2.3. Релігійно-культовий підхід – інформація спирається на повагу, віру, містичне
піднесення, слідування традиціям, зразки
усної народної творчості, наприклад, грішно
смітити на Землі свого життя.
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2.4. Емоційно-чуттєвий (гуманістичний)
підхід – матеріал викликає сильні емоції –
співчуття, гнів, наприклад, подаються
зображення водоплавних птахів, які
загинули від виливу нафти внаслідок аварії
на нафтовому танкері.
2.5. Сімейно-виховний підхід – у матеріалі підкреслюється турбота про нащадків,
етичність, гуманність, бажання діяти на
благо суспільства, наприклад, „Земля нам
дісталася в спадок від предків, ми взяли її в
борг у дітей” (філософ Літалбет).
2.6. Громадянський підхід – матеріал
спрямовує на єднання із суспільством,
слідування громадянським ідеалам,
протиставлення зовнішньому ворогові,
наприклад, в інформації розкривається
практична реалізація в українському
суспільстві Концепції сталого розвитку (або
екологічного імперативу, ідеї ноосфери та
інших) та можливі посильні дії кожного
громадянина в щоденному сприянні такому
розвитку.
2.7. Парадоксальний (провокуючий)
підхід – інформація, що подається, викликає
бажання перечити, робити наперекір,
наприклад, кожний українець після
відпочинку на природі повинен залишити
після себе купу сміття – це необхідна умова
повноцінного відпочинку.
2.8. Естетичний (творчий) підхід –
робиться акцент на красу, новизну, стиль,
багатство вражень, наприклад, демонструються фотографії, які ілюструють
строгу симетрію кристалів, блиск металів,
яскраві барви самоцвітів, химерні переплетіння білкових молекул, цікаву будову
молекул органічних речовин та ін.
2.9. Ігровий підхід – виклад матеріалу
поєднується з елементами розваг, азарту,
повторення, взаємодії, слідуванням правилам, наприклад, шляхом ігрового навчання
школярі засвоюють поняття про маркування
екохімічно небезпечних речовин.
3. Діяльнісний напрям
3.1. Дослідницький підхід – інформація,
що подається, викликає особисте бажання
перевірити її експериментально, наприклад,
уважається, що найбільша концентрація
токсичних металів в атмосфері й ґрунтах має
місце біля автострад. Для перевірки
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інформації організовується учнівське
експериментальне дослідження „Кількісне
визначення Плюмбуму і Кадмію в листках
рослин одного виду, що ростуть біля
автостради, в 10 та 50 м від неї та в глибині
лісу. Аналіз зразків ґрунтів поблизу
автострад на вміст іонів Плюмбуму (якісна
реакція). Вплив водних витяжок із цих
зразків (що містять Pb2+) на кімнатні
рослини».
3.2. Природоохоронний підхід – у
матеріалі висвітлюються приклади посильних природоохоронних заходів, які
організовують і в яких беруть участь
пересічні громадяни з власної волі”
наприклад, громадська ініціатива „Зробимо
Україну чистою”, яка є частиною Всесвітнього екологічного руху „Let's do it,
World!”, щорічно, починаючи з 2009 року,
проводить у квітні екозахід зі прибирання
сміття у власному дворі. Це аполітичний і
некомерційний проект, який тримається на
енергії й волі людей, що добровільно та
безкорисливо взяли на себе непрості
зобов'язання з координації проекту.
3.3. Екстремальний підхід – матеріал
поєднує подолання труднощів, молодість й
ореол героя, наприклад, відомий американський актор Ді Капріо вважає боротьбу за
екологію однією з головних цілей у своєму
житті. Так, він заснував власний екологічний
фонд, у 2007 році зняв і презентував на
фестивалі в Каннах документальну стрічку
„Одинадцята година”, у якій розповів про
небезпеку глобального потепління й способи
реабілітації екосистем нашої планети.
Екологічний запал актора призвів до того, що
він оголосив, що буде щороку брати в кіно
тайм-аут для того, щоб відправлятися у
подорож по лісах світу й, незважаючи на
побутові труднощі, привертати увагу до
проблеми збереження дикої природи.
3.4. Надзвичайний (пов'язаний з небезпекою) підхід – орієнтує на відповідальність,
можливість урятувати чиєсь життя, страх
перед бідою, наприклад, розлиті кислоти або
луги необхідно негайно засипати піском,
нейтралізувати (наводяться найпоширеніші
способи нейтралізації) і після цього
прибрати приміщення.

3.5. Інструктивний, заборонний підхід –
інформація закликає дотримуватись законів,
норм, інструкцій у ході діяльності, наприклад, хімічний символ Кадмію Cd для тих, хто
курить, можна розшифрувати як абревіатуру
з англійського Cancer disease – ракове
захворювання, оскільки понад чверті смертей онкологічних хворих відбувається від
раку легень (серед хворих на цю страшну
недугу приблизно 80 – 90% складають
курці). Усе це вимагає від курців дотримуватися культури куріння загалом й
зокрема заборони на куріння в громадських
місцях.
3.6. Кримінологічний підхід – спрямовує
на виявлення фактів і причин порушення
правил, які тягнуть за собою обвинувачення
й покарання, наприклад, свідоме скидання
підприємством у річку токсичних відходів,
що загрожують здоров'ю та життю людей,
слід розцінювати не як економічний злочин,
а як диверсію, теракт.
4. Прагматичний напрям
4.1. Споживацький (економічний) підхід
– висвітлює масштабний пошук вигоди,
користі, підрахунок доходів і збитків,
наприклад, на підготовку території під
будівництво нового саркофагу для Чорнобильської АЕС уже витрачено близько
600 млн. євро, а його будівництво обійдеться
ще дорожче. А скільки ж квартир для
молодих сімей можна було побудувати на ці
кошти?!
4.2. Медичний підхід – у матеріалі
йдеться про оцінку шкоди організму,
„перестрахування” у використанні засобів
безпеки, наприклад, у перерахунку на
одного жителя Криворіжжя об'єми викидів
підприємств за рік становлять понад 200 кг, з
яких основними забруднювачами є шахти,
кар'єри, знамениті криворізькі відвали й
сховища шламу. Негативний вплив атмосферних забруднень при цьому відчуває
третина населення, що проявляється
підвищенням кількості захворювань органів
дихання, кровоносної та нервової систем,
щитовидної залози.
4.3. Валеологічний підхід – інформація
націлена на активну підтримку здоров'я,
бажання до подовження віку активного
життя, використання нетрадиційних і
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народних методів оздоровлення, наприклад,
ECO, BIO або Organic – усе це терміни, що
означають одне й те саме: біодинамічні
продукти харчування, що вирощені, зібрані,
перероблені й упаковані без будь-яких
хімікатів у відповідності з європейськими
екостандартами. Терміни можуть бути
різними, але їхнє значення одне: є люди, які
небайдужі до свого здоров'я.
4.4. Технологічний підхід – формує
поняття про створення й використання
високотехнологічних засобів, наприклад, у
світі створено пакувальний екологічний
п л а с т и к , я к и й ч е р е з п а ру м і с я ц і в
перетворюється на воду та вуглекислий газ.
Аби зробити його таким, що швидко
розкладається, у нього додано спеціальний
каталізатор, який дозволяє пластику швидко
окиснюватися під дією сонячного світла й
кисню повітря. А коштує такий шматок
поліетилену всього на 15 – 20 копійок
дорожче звичайного.
4.5. Раціональне хазяйнування – цей
підхід висвітлює застосування високих
технологій, їхню екологічну ефективність,
біологічні методи боротьби зі шкідниками,
наприклад, іноземні орендатори українських земель не спалюють солому, яка при
цьому виділяє токсичний дим, а заорюють її
в землю як біодобриво.
Використання схарактеризованих вище
напрямів і відповідних їм варіантів підходів
до представлення хіміко-екологічного й
екоетичного матеріалів з метою емоційноціннісного впливу на мотивації учнів щодо
оволодіння ними хімічними знаннями в
ідеалі має призвести в подальшому до
створення інформаційної хвилі, суспільного
резонансу, сприятливого фону суспільної
думки, посилення уваги до проблем
екохімічної безпеки, спрямованості на їхнє
ефективне розв'язування; розширення кола
свідомих громадян, які переконані, що вони
особисто співпричетні до цих проблем і
беруть участь у їх вирішенні; поширення
екоетичного імпульсу за ланцюгом, взаємного екологічного виховання людей,
залучених до розв'язування зазначених
проблем; вироблення небайдужого ставлення до таких проблем у населення,
практичних навичок екохімічної безпеки;
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зниження хемофобії суспільства через
усвідомлення цінності хімічних знань.
Сказане стосується й підвищення ціннісної та власне екоетичної культури вчителів
хімії. Адже вчителі, як і більшість наших
співвітчизників,
носії цінностей, які
частіше за все не відповідають вимогам
сучасності, бо виховані в дусі мічурінського
підкорення природи, а тому екокультурна
неспроможність учителя є серйозною
перепоною на шляху формування у
вихованців хіміко-аксіологічної свідомості.
Тому подальші наші дослідження ми
вбачаємо в обґрунтуванні шляхів удосконалення змісту й технологій фахової
підготовки майбутніх учителів хімії, спрямованих на професійне становлення
вчителя-гуманіста.
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Роман С. В. Формування емоційноціннісного ставлення учнів до хімічних
знань через навчальний зміст екологогуманістичного спрямування
У статті автором зроблено спробу пошуку
шляхів вирішення протиріччя між потенційними можливостями хімії як засобу

розвитку ціннісної сфери особистості та
несформованістю в школярів ціннісного
ставлення до хімічних знань. На думку
автора статті, ефективному формуванню
емоційно-ціннісного ставлення учнів до
хімічних знань буде сприяти представлення
хімії як фундаментальної науки, що відіграє
важливу роль у формуванні особистості
завдяки величезному аксіологічному
потенціалу, який пропонується розглядати
як систему таких цінностей – знаннєвої
(наукової), світоглядної, виховної (гуманістичної), загальнокультурної, історичної,
валеологічної, превентивної, практичної
(прикладної), природоохоронної, політехнічної, профорієнтаційної тощо. Це також
значно полегшить уведення аксіологічних
начал у процес викладання хімії. Автор
підкреслює, що заявлене протиріччя
частково може бути знято в процесі
використання в шкільному курсі хімії задач і
хімічного експерименту еколого-гуманістичного спрямування. Водночас для
комплексного вирішення актуальної
проблеми формування емоційно-ціннісного
ставлення учнів до хімічних знань автором
пропонується низка напрямів і відповідні їм
варіанти підходів до представлення хімікоекологічного й екоетичного матеріалу
учнівській аудиторії, що дозволить учителю
хімії ефективно формувати у свідомості
учнів переконання, що знання, які вони
отримують при вивченні хімії, мають для
них особистісний сенс.
Ключові слова: емоційно-ціннісне
ставлення до знань, цінності хімічної науки,
напрями й варіанти підходів до подання
хіміко-екологічного й екоетичного матеріалів учнівській аудиторії.
Роман С. В. Формирование эмоционально-ценностного отношения школьников к химическим знаниям через
учебное содержание эколого-гуманистической направленности
В статье автором предпринята попытка
поиска путей разрешения противоречия
между потенциальными возможностями
химии как средства развития ценностной
сферы личности и несформированностью у
школьников ценностного отношения к
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химическим знаниям. По мнению автора
статьи, эффективному формированию
эмоционально-ценностного отношения
школьников к химическим знаниям будет
способствовать представление химии как
фундаментальной науки, играющей важную
роль в формировании личности благодаря
огромному аксиологическому потенциалу,
который предлагается рассматривать как
систему таких ценностей – научной,
мировоззренческой, воспитательной (гуманистической), общекультурной, исторической, валеологической, превентивной,
практической (прикладной), природоохранной, политехнической и профориентационной. Это также значительно
облегчит введение аксиологических начал в
процесс преподавания химии. Автор
подчеркивает, что заявленное противоречие
частично может быть снято в ходе
использования в школьном курсе химии
задач и химического эксперимента экологогуманистической направленности. В тоже
время для комплексного решения актуальной проблемы формирования эмоционально-ценностного отношения школьников к химическим знаниям автором
предлагаются ряд направлений и соответствующие им варианты подходов к представлению химико-экологического и экоэтического материалов ученической аудитории,
что позволит учителю химии эффективно
формировать в сознании школьников
понимание того, что знания, которые они
получают при изучении химии, имеют для
них личный смысл.
Ключевые слова: эмоционально-ценностное отношение к знаниям, ценности
химической науки, направления и варианты
подходов к представлению химико-экологического и экоэтического материалов ученической аудитории.
Roman S. V. Formation of the Emotional
and Valuable Attitude of Pupils towards
C h e m i c a l K n o w l e d g e t h ro u g h t h e
Educational Contents of an Ecological and
Humanistic Orientation
In article the author made an attempt of
search of ways of permission of a contradiction
between potential opportunities of chemistry as
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development tools of the valuable sphere of the
personality and not formation at school students
of the valuable attitude towards chemical
knowledge. According to the author of article,
effective formation of the emotional and
valuable attitude of school students towards
chemical knowledge will be promoted by
representation of chemistry as the fundamental
science playing an important role in formation
of the personality thanks to the huge axiological
potential which is offered to be considered as
system of such values – scientific world
outlook, educational (humanistic), common
cultural, historical, valeological, preventive,
practical (applied), nature protection,
polytechnic and professionally orientation. It
also considerably will facilitate introduction of
the axiological beginnings to process of
teaching chemistry. The author emphasizes that
partially declared contradiction can be removed
during use in a school course of chemistry of
tasks and chemical experiment of an ecological
and humanistic orientation. In too time for the
complex solution of an actual problem of
formation of the emotional and valuable attitude
of school students towards chemical knowledge
by the author are offered a number of the
directions and options of approaches to
representation of chemical and ecological, and
also eco-ethical materials of student's audience
corresponding to them that will allow the
teacher of chemistry to create effectively in
consciousness of school students understanding
of that knowledge which they gain when
studying chemistry, make for them personal
sense.
Keywords: emotional and valuable attitude
towards knowledge, values of chemical
science, directions and options of approaches to
representation of eco-chemical and eco-ethical
materials of student's audience.
Стаття надійшла до редакції 09.03.2016 р.
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А

ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

КТИВНА розбудова української держави, здійснення нової соціально-економічної політики,
необхідність узгодження освіти із
запитами суспільства зумовлюють
потребу в розв'язанні одного зі
стратегічних завдань – необхідності
більш успішної реалізації людських
ресурсів і, у першу чергу, творчого
потенціалу окремої людини. Потреба
суспільства у всебічній творчій
активності людини зростає й вимагає
формування діяльної, духовно багатої особистості, яка здатна творчо
розв'язувати безліч різноманітних
нагальних проблем, конструктивно
працювати в динамічних умовах
життя.
Вирішення цієї проблеми значною
мірою покладено на систему освіти,
яка слугує головним чинником у
створенні умов для виховання
творчої особистості, здатної до самореалізації та соціально значущої
діяльності в умовах сучасної економіки. Разом з тим практика
свідчить про те, що вчитель не
завжди використовує можливості
навчальних занять для розвитку
творчого потенціалу, формування
індивідуальності учнів, їхньої самостійності, ініціативності, що дуже
важливо в шкільному віці, коли
відбувається вибір певної соціальної
позиції.
У зв'язку з цим перед сучасною

педагогічною наукою та школою
гостро стоїть питання про необхідність докорінних реформ у галузі
освіти, внесення кардинальних змін
до змісту, форм і методів навчальновиховної роботи в школі, зокрема на
уроках технології, де найповніше
реалізується підхід до розвитку
творчого потенціалу особистості.
Необхідність залучення школярів до
діяльності, унаслідок якої формуються творчі здібності, розвивається
творче мислення, виникає потреба у
творчості, й зумовили вибір теми
статті.
Метою статті є розкрити важливість уведення в навчальний процес
учнів загальноосвітньої школи
обов'язкової дизайнерської компоненти для творчого розв'язання ними наукових, навчально-пізнавальних та практичних завдань,
показати вплив дизайнерської
діяльності на розвиток творчого
потенціалу особистості.
Аналіз наукової літератури дає
змогу стверджувати, що проблеми
розвитку творчого потенціалу
особистості відображено в дослідженнях багатьох педагогів та
психологів. Зокрема, психологічні
аспекти творчої діяльності особ и с то с т і р о з к р и то в п р а ц я х
Д. Богоявленської, Л. Виготського,
В . Д а в и д о ва , Д . Е л ь ко н і н а ,
О. Леонтьєва, О. Лука, В. Моляко,
Я. Пономарьова, С. Рубінштейна та
ін.; педагогічний аспект проблеми
формування й розвитку творчої
активності висвітлено в студіях
В. Андреєва, І. Беха, О. Коберника,
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М. Махмутова, С. Сисоєвої, М. Скаткіна,
Т. Шамової, Г. Щукіної та ін.
Беручи до уваги праці вказаних вище
науковців, зазначимо, що проблема розвитку
творчого потенціалу особистості, зокрема,
на уроках технології, є недостатньо дослідженою, а саме, не повною мірою з'ясована
структура цього складного поняття, його
місце в навчально-виховному процесі,
педагогічні умови його формування на
уроках технології в загальноосвітній школі.
Педагогічна наука доводить, що основою
всебічного розвитку особистості є діяльність, у якій розвиваються нахили та творчі
задатки людини, її здібності, інтереси,
самостійність, активність, винахідливість.
Оптимальною для розвитку дитини є така
діяльність, яка створює умови для дитячої
творчості. Одним з видів такої діяльності ми
вважаємо дизайнерську діяльність у процесі
технологічної освіти учнів.
Упровадження в сучасну практику
навчання освітньої галузі „Технології”
дозволяє органічно з'єднувати навчання з
участю школярів у продуктивній праці.
Інтегрований зміст технологічної освіти,
рівневий спосіб навчання, використання
системи проектів – усе це дозволяє
включити дітей у процес „від ідеї до
реалізації” і сприяє більш повному
опануванню технологічної картини світу.
Наразі оновлення підготовки школярів та
підвищення ефективності системи технологічної освіти пов'язані з дизайн-освітою,
яка сприяє формуванню відповідної
культури учнів, підготовці їх до реалій
життя, раціональному і творчому використанню природних і людських ресурсів.
Оскільки дизайн має на меті поєднання
інтересів людини, виробництва, технології
за законами краси, доцільним, на наш
погляд, є запровадження основ дизайну в
загальноосвітній навчальний процес.
Технологічна підготовка школярів відбуватиметься значно ефективніше, якщо в
процес навчання ввести елементи творчості
та використати дизайнерський підхід до
виконання об'єктів праці. Набуття комплексу
знань та вмінь з основ дизайну є необхідною
умовою розвитку творчого потенціалу
60

особистості, оскільки дизайн-діяльність
поєднує в єдине ціле доцільність,
естетичний і технічний початки трудової
діяльності. Цим пояснюється принципово
важлива роль дизайну в технологічній освіті
учнів.
Питанням теорії, історії та методології
дизайну присвячено праці таких науковців,
як Є. Антонович, Д. Лебедєв, В. Тименко,
В. Трофімчук та ін.
До розгляду проблеми дизайн-освіти
зверталися О. Гервас, С. Кожуховська,
Є. Клімов, Н. Конишева, Л. Малиновська,
В. Наумов, В. Пузанов, В. Розін,
В. Сидоренко, Є. Ткаченко та ін.
Наукові основи проектної діяльності,
синтезу технічних і художніх знань знайшли
відображення в роботах О. Коберника,
Л . О р ш а н с ь ко го , В . С и д о р е н к а ,
В. Титаренко, В. Харитонової, С. Ящука
та ін.
З метою вирішення завдань дослідження
ми проаналізували та узагальнили психолого-педагогічну, спеціальну та методичну
літературу щодо сутності дизайнерської
діяльності, вивчили програми для загальноосвітніх навчальних закладів, здійснювали
спостереження за діяльністю учнів у процесі
проектування та виготовлення ними об'єктів
праці. Усе це дало змогу переконатись, що
питання вивчення основ дизайну в процесі
технологічної підготовки учнів розкрито
неповною мірою й потребує подальшого
вивчення.
Погляди науковців на дизайн як вид
художньої діяльності (Е. Давидова,
В. Ванслов), як вид техніко-естетичної
творчості (Ле Корбюзьє), як вид проектування (Л. Безмоздін, В. Плишевський,
Ю. Соловйов, М. Федоров), як невід'ємну
складову частину проектування (Б. Арчер,
Дж. Джонс), як складник проектнотехнологічної діяльності (В. Харитонова)
відображають його суттєві риси як категорії
естетичної діяльності.
Подальший розвиток цього поняття
призвів до нової концепції дизайну, згідно з
якою він є особливим якісним етапом
розвитку проектного мислення й діяльності
(проектна культура), на якій ґрунтується
проектна система, що включає різні
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інженерно-технічні й гуманітарні дисципліни, де першорядну позицію займає
проблемно зорієнтоване художньо-проектне
мислення [1, с. 14].
Розглядаючи термін „дизайн” через
похідне поняття „вид діяльності”, зупиняючись у такий спосіб на функційному
аспекті, що передбачає не тільки процес
протікання, але й результат дії, ми доходимо
висновку, що дизайнерська діяльність є
органічним складником технологічної
освіти. У якості творчої, інноваційної
діяльності вона завжди спрямована на
створення виробів і послуг, що мають
об'єктивну й суб'єктивну новизну, особистісну та суспільну значущість з обов'язковим
урахуванням естетичного аспекту, у результаті чого на кожному етапі створення виробу
творча активна діяльність школярів вимагає
від них використання набутих дизайнерських знань, умінь і навичок.
У процесі дизайнерської діяльності
важливим для учнів є ознайомлення з
методикою дизайн-проектування, яка складається з художньо-конструкторського
аналізу (дослідження початкової ситуації і
побудова об'єкта проектування, функційноергономійний і конструктивно-технологічний аналіз, композиційний аналіз) і
художньо-конструкторського синтезу
(у процесі якого здійснюється функційноергономійний пошук, робота над композицією виробу).
Вироби дизайнерського мистецтва органічно поєднують два аспекти: утилітарний
(забезпечує задоволення практичних
життєвих вимог і містить технічну досконалість, технологічну доцільність, економічну й ергономійну ефективність) та
естетичний (відображає потребу в прекрасному, гармонійному, художньо оснащеному
середовищі, який зумовлює позитивність
емоцій, естетичну виразність, художню
образність, знакову асоціативність) аспекти,
а сам процес їх проектування й виготовлення
таїть великі можливості для розвитку
творчого потенціалу учнів.
У загальноосвітній школі процес навчання та виховання з урахуванням естетичного чинника досліджували досить
різнобічно. Аналіз друкованих джерел з

цього питання дає підстави для висновку, що
існують достатні основи для подальшого
вивчення проблеми виховання людини,
здатної до емоційно-оцінної й творчоперетворювальної діяльності, спрямованої
на організацію гармонійного предметного
середовища, тобто проблеми дизайнерської
освіти учнів. Так, працюючи й виготовляючи
ті чи ті вироби, учні рідко приділяють увагу
їх естетичній привабливості, зручності
використання, не враховують основні
критерії корисності, зручності, краси, які є
вирішальними для процесу розробки будьякого виробу. Отже, розвиток творчого
потенціалу учнів гальмується відсутністю в
них естетичного смаку, поняття прекрасного, критичного та технічного мислення,
знань і вмінь з основ дизайну.
Досвід переконує, що саме дизайнерські
розробки для конкретних виробів – це
найвідповідальніший етап творчого розвитку учнів, у якому найповніше виявляються їхні індивідуальні особливості,
оскільки безпосередня участь школярів у
дизайнерській діяльності на доступному
рівні складності розкриває великі перспективи цілісного розвитку творчого потенціалу особистості. Знання з основ дизайну
постають як специфічний засіб формування
естетичного ставлення до наочно-просторового середовища, де кожна людина є
суб'єктом художньо-технічного бачення
соціального світу.
У процесі технологічної освіти, на нашу
думку, можна виокремити такі аспекти
дизайн-підготовки учнів: формування необхідних знань, умінь та навичок з основ
дизайну як бази для подальшої реалізації
проектної діяльності; активізація інтересу
до дизайнерської діяльності та практичного
її застосування; формування вміння прийняття самостійних рішень при виконанні
проектних завдань різної складності.
На уроках технології учням необхідно
показати, що художній початок присутній
при створенні всіх предметів, які оточують
нас, і кожна людина повинна вміти
створювати красиві речі. Через організацію
продуктивної творчої діяльності учнів у них
можна формувати дизайнерські знання та
вміння, розвивати дизайнерське мислення
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через включення школярів у процес розв'язання посильних проектних завдань.
Одним з аспектів дизайнерської діяльності є результат, що виражається в завершеному предметі. Учням потрібно довести,
що все, що робить людина, має свою форму,
композицію, колір, лінію, і тому зроблене
ними самими може бути красивим або
непривабливим, прекрасним або потворним.
Оздоблюючи об'єкт технологічної діяльності, учень повинен думати не тільки про
те, чи зручна ця річ, але й про те, який вона
має вигляд. Тому одне з найважливіших
завдань навчання основ дизайну полягає в
тому, щоб учити учнів не тільки навичок
добросовісної роботи, але й основних
елементів дизайнерського проектування.
В. Косюк відзначає, що „на уроках
технологій учень повинен навчитися
проектувати об'єкти предметного навколишнього середовища, використовуючи
о б ґ ру н то ва н і р і ш е н н я п р о с то р о во масштабного взаємозв'язку об'ємнопросторових об'єктів і систем, враховуючи
при цьому їх тектонічні, кольорово-фактурні
й текстурні якості” [2, с. 208].
Сприймаючи навколишні предмети,
співвідношення різних форм, поєднання
кольорів, а також одержуючи відповідні
знання на уроках технології в школі, учні
засвоюють певну систему знань про засоби
виразності дизайну. Ці знання сприяють
формуванню в них просторових уявлень,
почуття кольору, конструкторських знань і
знань про композицію. Цей комплекс знань
ми називаємо дизайнерськими.
Зміст дизайнерської діяльності повинен
бути представлений у вигляді системи
відповідних завдань з урахуванням таких
вимог:
● відповідність меті й завданням технологічної освіти, її програмному змісту;
● поступове ускладнення завдань і вправ;
● характер завдань примушує звернути
увагу на композиційну цілісність, функційність (ступінь відповідності форми,
кольору, матеріалу, декору основним функціям виробу); технологічність (лаконічність
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конструкції, адекватність способів роботи);
єдність предмета й середовища (стиль);
● різноманітність форм і методів організації навчання.
Такий зміст вимагає відбору адекватних
методів і прийомів навчання основ дизайну.
Зокрема, установлена висока ефективність
використовування в навчанні таких завдань,
які вимагають від учнів знаходження нових
для них способів дії, тобто застосування
дизайнерських завдань проблемного характеру.
В умовах систематичного вирішення
дизайнерських завдань в учнів відбувається
формування відповідного мислення. У своїх
витоках і основах дизайнерське мислення є
тим самим узагальненим і опосередкованим
віддзеркаленням дійсності, як і будь-який
інший вид розумової діяльності людини,
органічно об'єднуючи два типи мислення –
художнє й конструкторське.
Дизайнерське мислення за ступенем
новизни розумового процесу може бути
репродуктивним, проективним і творчим.
Між репродуктивним мисленням, з одного
боку, і мисленням продуктивним і творчим, –
з іншого, існує принципова відмінність. А
ось між творчим і продуктивним мисленням
відмінність відносна. З психологічного
погляду, обидва ці види мислення якісно
однакові, різниця лише в тому, що в другому
випадку вже відоме ніби відкривається
знову, інакше кажучи, йдеться про
суб'єктивну його новизну. Тому, говорячи
про творче дизайнерське мислення, ми
маємо на увазі і продуктивне мислення.
О. Матюшкін наголошував, що „творче
мислення складає вищий рівень розвитку
мислення і відповідає можливостям прояву
оригінальних форм поведінки, що забезпечують створення оригінальних продуктів
(винаходів, відкриттів і т. і.). Творче
мислення як форма поведінки (діяльності) є
результатом научення” [3, с. 11]. Отже,
творче дизайнерське мислення можливо й
потрібно формувати та розвивати, проте
творчі ідеї виникають не відразу – необхідне
навчання їх генерації.
Оскільки дизайнерське мислення є
процесом пошуку, то воно неминуче
збігається з евристикою й евристичними
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методами, які дозволяють прискорити процес вирішення завдань, не звертаючись до
перепробовування всіх варіантів рішення, а
використовуючи лише деякі з них. У процесі
навчання школярів основ дизайнерської
діяльності евристичні методи повинні
застосовуватися достатньо широко. Учні
повинні їх знати, уміти ними користуватися
й застосовувати на практиці.
Дизайнерське мислення є виразом типу
орієнтування, що формується в навчальній,
допрофесійній і професійній діяльності.
Воно знаходиться в тісному взаємозв'язку зі
звичайним мисленням і розвивається на
основі звичайного мислення, тобто всі
складові компоненти звичайного мислення
властиві й дизайнерському, наприклад,
одним з найважливіших складників
звичайного мислення є порівняння. Без
нього неможливе й дизайнерське мислення.
Те саме можна сказати і про такі операції
мислення, як аналіз, синтез, зіставлення,
класифікація тощо. Характерним є тільки те,
що перераховані операції мислення в
дизайнерській діяльності розвиваються на
відповідному матеріалі. Звичайне мислення
створює передумови для розвитку дизайнерського мислення. Проте понятійнообразний апарат звичайного мислення не має
у своєму розпорядженні тих понять і образів,
які необхідні для дизайнерського мислення.
У дизайнерському мисленні, на відміну
від звичайного, істотно відрізняються
образи, якими оперують учні. Відомості про
форму, функцію об'єкта, його розміри та інші
о собливо сті задаються не готовими
зразками, як у звичайному мисленні, а
системою абстрактних графічних знаків і
ліній – ескізом, технічним малюнком,
кресленням. Причому це не дає готового
зразка того або того поняття, його потрібно
самостійно представити.
Дизайнерські образи зазвичай складні за
структурою, мають складну просторову
залежність і співвідношення. Крім того, вони
знаходяться в безпосередній взаємодії,
динаміці. От чому під час вирішення
дизайнерських завдань дуже важко уявити
кінцевий результат. Будь-яке дизайнерське
рішення повинно бути практично перевірене. Нові промислові вироби не

впроваджуються в масове виробництво без
попередньої перевірки на дослідних зразках.
Говорячи про процес навчання учнів
основ дизайну, зазначимо особливості
навчальної дизайнерської діяльності. Навчальна дизайнерська діяльність відрізняється від професійної тим, що: 1) новизна
продукту зазвичай є новою тільки для
суб'єкта, що вирішує дизайнерське
завдання; 2) у центрі пошуку лежить
знаходження самої ідеї формоутворення, і
він супроводжується відносно нескладними
технічними малюнками, ескізами, моделями; 3) вибір оптимального варіанта в
суттєвий, але часто підлеглий навчальнопедагогічним, а не професійним, виробничим дизайнерським цілям, хоча й
ураховує їх; 4) нерідко вирішення завдань не
обмежується розробкою технічної документації, вираженої в словесно-графічній
формі, а завершується виготовленням
натурального об'єкта або моделі; 5) вирішення завдань у зв'язку з цим може
включати оволодіння вміннями й навичками
технологічного характеру, формування яких
необхідне для виготовлення об'єкта;
6) з метою оволодіння цілісним процесом
дизайн-проектування багато дизайнерських
завдань розв'язуються одним учнем від
початку до кінця.
Загальним для дизайнерської діяльності –
і професійної, і навчальної – є їхня сутність –
вони становлять творчу продуктивну
розумову діяльність, є процесами вирішення
проблемних завдань. Безпо середнім
результатом вирішення цих завдань в обох
випадках є отримання об'єктивно нового й
оригінального для суб'єкта продукту
діяльно сті, або оволодіння новими
способами роботи, або досягнення ним обох
результатів разом.
Види дизайнерських завдань не однорідні
за своєю психологічною характеристикою.
До числа цих видів можна віднести завдання
на художньо-технічне моделювання, доконструювання, переконструювання і власне
художнє конструювання. При вирішенні
завдань кожного з цих видів по-різному
співвідносяться репродуктивні та продуктивні компоненти діяльності.
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У процесі спостереження за навчальнотрудовою діяльністю учнів нами виявлено
три способи вирішення ними дизайнерських
завдань: 1) такі, що передують практичним
діям; 2) такі, що передують теоретичним
діям; 3) комбінований спосіб дії. Перший і
другий способи характеризувалися відносною перевагою одних компонентів над
іншими, третій – гармонійним поєднанням
тих і тих.
Спосіб дій, що передують теоретичним,
полягає в тому, що людина не виконує майже
жодної дії практичного характеру,
заздалегідь не обдумавши її, не виробивши
певної стратегії рішення.
Спосіб дій, що передують практичним,
схожий на спосіб проб і помилок. Рішення
тут може мати характер повторення кількох
серій однотипних дій.
Комбінований спосіб конструювання
вбирає в себе багато рис двох описаних вище
методів роботи. Проте він не є проста сума
двох інших способів конструювання. При
такому способі рішення первинна ідея весь
час коректується аналізом практичної
ситуації. Учні виявляють велику гнучкість у
виборі засобу рішення: якщо не допомагає
уявна схема дій, вони знову звертаються до
аналізу особливостей практичної ситуації,
удаються до цілеспрямованого маніпулювання. У процесі практичних дій і
співвідношенні їх з ідеями та задумами учні і
знаходять вирішення дизайнерських завдань.
Отже, виходячи з аналізу теоретичної
розробленості, практичного здійснення й
значущості проблеми дизайн-освіти, можна
стверджувати, що логіка педагогічної теорії і
практики на сучасному етапі висуває до
порядку денного цілком специфічне завдання – уведення в навчальний процес
загальноосвітньої школи обов'язкової
дизайнерської компоненти. Це завдання
може бути найбільш успішно реалізовано
саме в межах технологічної освіти. У
процесі дизайн-освіти відбувається навчання, виховання, розвиток і формування
людини із творчим мисленням, а дизайнерська діяльність учнів під час практичної
роботи над проектами є як засобом розвитку
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творчого потенціалу дитини, унаслідок
якого формуються творчі здібності,
розвивається творче мислення, виникає
потреба у творчості.
Виконана робота не вичерпує всіх
аспектів проблеми. Перспективними є вивчення специфіки організації дизайнерської
освіти в школі, а також проблеми підготовки
вчителів технологій до організації цього
виду діяльності учнів.
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Дубова Н. В., Харитонова В. В. Дизайнерська діяльність як засіб розвитку
творчого потенціалу учнів на уроках
технологій
У статті розглянуто питання розвитку
творчого потенціалу учнів у процесі
технологічної освіти. Установлено, що
оптимальною для розвитку дитини є
діяльність, яка створює умови для творчості.
Одним з видів такої діяльності є дизайнерська діяльність у процесі технологічної
освіти учнів. Обґрунтовано, що дизайнерська діяльність є органічним складником
технологічної освіти, і визначено, що
технологічна підготовка учнів відбуватиметься значно ефективніше, якщо в
процес навчання ввести елементи творчості
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та використати дизайнерський підхід до
виконання об'єктів праці. Розкрито зміст
дизайнерської діяльності учнів на уроках
технології, який передбачає придбання
учнями комплексу знань та вмінь з основ
дизайну, розв'язання учнями дизайнерських
завдань проблемного характеру. У процесі
дослідження з'ясовано, що в умовах систематичного вирішення таких завдань в учнів
відбувається формування відповідного мислення, яке ми схарактеризували як дизайнерське мислення. Доведено необхідність
залучення учнів до дизайнерської діяльності
на уроках технології, що є необхідною умовою розвитку їхнього творчого потенціалу.
Ключові слова: творчий потенціал,
технологічна освіта, дизайнерська діяльність, дизайнерське мислення, уроки
технологій.
Дубова Н. В., Харитонова В. В. Дизайнерская деятельность как средство развития творческого потенциала школьников
на уроках технологий
В статье рассматриваются вопросы
развития творческого потенциала школьников в процессе технологического
образования. Установлено, что оптимальной
для развития ребенка является деятельность,
которая создает условия для творчества.
Одним из видов такой деятельности
является дизайнерская деятельность в
процессе технологического образования
школьников. Дизайнерская деятельность –
органическая составляющая технологического образования. Определено, что
технологическая подготовка учащихся будет
происходить значительно эффективнее, если
в процесс обучения ввести элементы
творчества и использовать дизайнерский
подход к выполнению объектов труда.
Раскрыто содержание дизайнерской деятельности учащихся на уроках технологии,
которое предусматривает приобретение
учащимися комплекса знаний и умений по
основам дизайна, решения учащимися
дизайнерских задач проблемного характера.
В процессе исследования установлено, что в
условиях систематического решения таких
задач у учащихся происходит формирование

соответствующего мышления, которое мы
охарактеризовали как дизайнерское мышление. Доказана необходимость привлечения учащихся к дизайнерской деятельности на уроках технологии, что является
необходимым условием развития их
творческого потенциала.
Ключевые слова: творческий потенциал,
технологическое образование, дизайнерская
деятельность, дизайнерское мышление,
уроки технологий.
Dubova N. V, Haritonova V. V. Design
activity as means of development of creative
potential of pupils on the lessons of
technologies
The article deals with the development of the
creative potential of students in the process of
technological education. Established that
optimal for child development is an activity that
creates conditions for creativity. One type of
such activity is design activity in the
technological education of students. The article
proves that design activities are an integral part
of engineering education and determined that
technological training of students will be very
effective if we introduce elements of creativity
in the learning process and use design approach
to the implementation of the objects of labor. We
can see the content design of the students in the
classroom technology, which provides for the
acquisition by students complex knowledge and
skills on the basics of design, solve design
challenges students troubled character. The
study found that in a systematic solving such
problems in students is the formation of the
corresponding thinking, which we cited as
design thinking. The article proves necessity to
attract students in the technology design on
technology lessons, which is a necessary
condition for the development of their creative
potential.
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education, design activities, design thinking,
lessons technologies.
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ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

ЗВ'ЯЗКУ з необхідністю соціально-економічних перетворень у країні перед вищими педагогічними навчальними закладами
постає завдання забезпечення оптимальних умов для формування
професіоналів високого рівня, які
прагнуть до максимальної реалізації
власних можливостей. Тому здійснення індивідуалізації навчальновиховного процесу є однією з позицій
формування сучасної державної
політики в галузі вищої освіти, побудови освітньої системи, конструювання змісту освіти, вибору форм,
засобів, методів, характеру діяльності педагогів та студентів.
У сучасній вітчизняній педагогічній науці проблемі індивідуалізації навчання присвячено значну
кількість наукових праць, у яких
розкрито різні її аспекти: термінологічне поле індивідуалізації навчання (В. Володько, Т. Годованюк,
С . Го н ч а р е н ко , А . К і р с а н о в ,
Г. С е л е в ко , П . С і ко р с ь к и й ,
М. Скрипник, І. Унт та ін.); мета,
протиріччя, закономірності, принципи, структура, умови ефективності
індивідуалізації та диференціації
навчання (В. Володько, О. Горина,
Н. Жукова, А. Кірсанов, С. Овчаров,
М. Прокоф'єва, П. Сікорський,
М. Солдатенко, І. Унт та ін.); види,
форми індивідуалізації та диферен-

ц і а ц і ї н а вч а н н я ( І . Бу ту зо в ,
М. Віноградова, В. Володько,
І. Звєрев, В. Монахов, Н. Ничкало,
В. Орлов, І. Осмоловська,
П . С і ко р с ь к и й , В . Ф і р с о в ,
Л. Фрідман, І. Унт, К. Ушаков та ін.).
Є також дослідження історикопедагогічного спрямування
( Л . Б е р е з і в с ь ка , Л . Б о н д а р ,
Т. Вожегова, С. Гончаренко,
Н. Гупан, Н. Дічек, Л. Дубровська,
А . К і р с а н о в , О . Н а л и ва й ко ,
Ю . О л е кс і н , Т. П л а хт і є н ко ,
О. Сухомлинська та ін.), що стосуються розвитку ідеї індивідуалізації
навчання в історії української школи
в різні часи.
Утім, на сьогодні відсутнє цілісне історико-педагогічне дослідження, у якому в обраних хронологічних межах (друга половина ХХ
– початок ХХІ ст.) комплексно та
системно проаналізовано теорію та
практику індивідуалізації навчання
студентів природничо-математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Це
дослідження вимагає проведення
аналізу нормативно-правового
забезпечення індивідуалізації навчання студентів природничо-математичних спеціальностей вищих
педагогічних навчальних закладів
УРСР другої половини ХХ ст., що є
метою цієї статті.
Завдання статті – схарактеризувати нормативно-правові документи, на основі яких відбувалася
індивідуалізація навчання студентів
природничо-математичних спеціальностей у вищій педагогічній

школі УРСР другої половини ХХ ст.;
показати поступову зміну освітньої політики
держави в напрямі створення максимальних
умов для урахування індивідуальності
особистості в процесі навчання.
Індивідуалізацію навчання в педагогіці
розуміють як: організацію навчання, при
якій вибір способів, прийомів, темпу
навчання зумовлений індивідуальними
о с о бл и в о с тя м и у ч н і в ( Г. С е л е в ко ,
М. Скрипник, Т. Шамова); процес розвитку й
формування особистості, спрямований на
індивіда, його індивідуальність як об'єкт
цього процесу (В. Володько); педагогічний
процес, що створює умови для самореалізації особистості, виявлення (діагностики)
й розвитку її творчих можливостей (І. Ісаєв,
Т. Васильєва, В. Сластьонін); відокремлення
(виділення) учня в процесі навчання для
врахування притаманних йому особливостей, реалізації та розвитку його
можливостей у навчальній діяльності
(Н. Лобко-Лобановська).
З огляду на різні підходи до визначення
індивідуалізації навчання, зазначимо, що
індивідуалізація – це процес, який спрямований на розвиток індивідуальності; передбачає відокремлення (виділення) студента в
процесі навчання для врахування притаманних йому індивідуальних особливостей;
потребує певну організацію цього процесу
(систему індивідуалізованих способів та
прийомів взаємозумовлених дій викладача
та студентів на всіх етапах навчальної
діяльності) [6, с. 25].
Історіографічний пошук засвідчує, що
перебудова системи народної освіти з
початку 50-х рр. ХХ ст. пов'язана з низкою
чинників. З одного боку, продовжується
післявоєнне відродження країни, її економіки, науки, освіти. З іншого – завершується
сталінський тоталітарний режим, наслідком
якого є Постанова Центрального Комітету
„Про педологічні збочення в системі
Наркомпросів” від 4 липня 1936 року. На
ґрунті цієї Постанови, як підкреслено в
педагогічній пресі середини 50-х рр.,
педагоги „фактично відмовилися від
вивчення дітей, від дослідження законів їх

фізичного та психічного розвитку, зосередили свою увагу на тому, чому навчати та
ігнорували майже повністю того, як
навчаються діти” [7, с. 9]. Першим суттєвим
кроком у напрямі актуалізації проблеми
індивідуалізації навчання була спільна сесія
Академії наук СРСР та Академії медичних
наук СРСР у 1950 році, що висунула
завдання розкриття фізіологічних механізмів психічної діяльності на основі глибокого
вивчення праць академіка І. Павлова. Усе це
підштовхнуло дослідження людської
індивідуальності та пошук шляхів реалізації
індивідуального підходу до організації
навчання студентів.
У результаті наслідків Великої Вітчизняної війни в країні початку 50-х років
потребувала швидкого вирішення проблема
нестачі кваліфікованих кадрів. Дослідженням установлено, що вищі партійні
форуми країни (ХІХ, ХХ та ХХІ з'їзди
КПРС), які визначали напрям розвитку всіх
сфер життя суспільства в СРСР, націлюють
вищі навчальні заклади на підвищення
якості підготовки фахівців, збільшення
кількості випускників, створення різноманітних умов для навчання через широкий
розвиток заочної та вечірньої освіти.
А Постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів
СРСР „Про покращення підготовки,
розподілу та використання спеціалістів з
вищою та середньою спеціальною освітою”
від 30 серпня 1954 року № 1863 проголошено надання всілякої допомоги вищим
навчальним закладам у створенні необхідних умов для підготовки висококваліфікованих фахівців. Тобто на рівні вищого
керівництва державою мова про необхідність індивідуалізації навчання у вищій
школі ще прямо не ведеться. Але, своєю
чергою, у наказах Міністерства освіти
Української РСР щодо вищої педагогічної
школи з початку 50-х рр. (наказ № 874 від 31
серпня 1950 року „Про підсумки навчальновиховної роботи педагогічних ВНЗ УРСР за
1949/ 50 рік та завдання на 1950/1951
навчальний рік”, наказ № 979 від 8 жовтня
1951 р. „Пропідсумки навчально-виховної
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роботи педагогічних ВНЗ УРСР за 1950/51
навчальний рік та завдання на 1951/52
навчальний рік”) зазначено про великий
відсів, низьку академічну успішність
студентів та необхідність підвищення
професійної підготовки майбутніх учителів,
збереження планового контингенту студентів. Окремо приділено увагу навчанню
студентів фізико-математичних факультетів
(наказ № 719 від 24 листопада 1952 р. „Про
підсумки навчальної роботи заочних відділів
педагогічних та учительських інститутів
УРСР за 1951/52 навчальний рік і завдання
на 1952/53 навчальний рік”, наказ № 673 від
31 грудня 1953 р. „Про підсумки роботи
стаціонарних і заочних відділів педагогічних ВНЗ УРСР за 1952/53 навчальний рік
та завдання на 1953/54 навчальний рік”),
рівень підготовки яких загалом є дуже
низьким. Головною причиною відсіву та
залишення студентів заочного навчання на
повторний курс називається відсутність
належного контролю за самостійним
навчанням заочників у міжсесійний період.
Серед заходів щодо подолання цієї ситуації
пропонується: підвищити науково-методичний рівень навчальної роботи на сесії (наказ
№ 1086 від 20 листопада 1950 р. „Про
підсумки заочного навчання вчителів шкіл
Української РСР за 1949/50 навчальний
рік”); постійно стежити за ходом самостійного навчання заочників, надавати їм
допомогу через групові та індивідуальні
консультації в навчальних закладах та
консультпунктах; проводити консультації за
допомогою листування (наказ № 278 від
12 травня 1951 р. „Про підсумки обговорення стану заочного навчання вчителів на
нарадах заступників директорів із заочної
освіти педагогічних ВНЗ і педагогічних
училищ та на сторінках газети „Радянська
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освіта”). Постановою колегії Міністерства
освіти УРСР „Про покращення підготовки,
розподілу та використання спеціалістів з
вищою і середньою спеціальною освітою”
від 23 вересня 1955 р. у контексті особливої
уваги до практичної та політехнічної підготовки передбачено виконання студентами
стаціонару та заочного відділення всіх
практичних робіт індивідуально. Зазначимо,
що виконання цих заходів зумовило здійснення індивідуалізації навчання, зокрема,
невстигаючих студентів.
Ситуація із слабкою успішністю студентської молоді залишається актуальною й
наприкінці 50-х та на початку 60-х рр. У
наказах Міністерства освіти Української
РСР по вищій педагогічній школі в
зазначений час увага спрямовується на
покращення якості професійної підготовки,
особливо на заочних відділах (наказ № 56 від
15 травня 1959 р. „Про стан підготовки
вчительських кадрів у педагогічних інститутах і педагогічних училищах Міністерства
освіти УРСР”), де якість підготовки
вчительських кадрів залишалася низькою
внаслідок несистематичної самостійної
роботи заочників у міжсесійний період.
Окремо наголошено на необхідності підвищення якості знань студентів фізикоматематичних та природничих факультетів.
У контексті досліджуваної проблеми увагу
заслуговує „Положення про навчальноконсультативні пункти заочних відділів
педагогічних інститутів”, що затверджене
Міністерством освіти УРСР 23 липня 1960 р.
Серед завдань навчально-консультативних
пунктів у Положенні названо організацію
групових й індивідуальних консультацій та
надання допомоги заочникам, які відстали у
виконанні навчального плану. А у Наказі
№ 200 від 21 листопада 1960 р. „Про стан

Освіта та педагогічна наука № 2 (165), 2016

заочної педагогічної освіти Української
РСР” серед заходів щодо подолання слабкої
успішності зазначається необхідність
забезпечення повного та самостійного
виконання завдань кожним заочником, що
вимагає здійснення індивідуалізації
навчання в процесі організації самостійної
роботи.
Історіографічний пошук засвідчує, що
паралельно з упровадженням заходів щодо
подолання неуспішності нормативною
базою вищої освіти початку 60-х рр.
пропонується педагогічній науці та практиці
звернути увагу на проблему розвитку
здібностей, талантів, удосконалення навчального процесу, урізноманітнення форм і
методів навчання. Про це свідчать резолюції
й постанови ХХІІ з'їзду партії (жовтень 1961
р.), у яких наголошено на створенні в країні
умов для всебічного гармонійного розвитку
особистості, розширення можливостей для
розвитку здібностей, обдарувань, талантів, а
також Рішення колегії Міністерства освіти
УРСР від 12 грудня 1961 р., що поставило
перед різними установами вищої та
середньої педагогічної освіти завдання
вдосконалення форм і методів навчальновиховної роботи [1, с. 4]. Ці документи були
підґрунтям для подальшого розвитку проблеми індивідуалізації навчання в різних його
видах, формах, у процесі самостійної
роботи, при організації навчання обдарованих студентів.
У 1963 р. згідно з лінією партії розпочинається впровадження програмованого
навчання в навчальних закладах Міністерства освіти УРСР. Так, відповідно наказу
№ 118 від 15 серпня 1963 р. та Постанові
колегії від 15 листопада 1963 р., передбачено: включення в тематику наукових
досліджень відділів та кафедр питань про-

грамованого навчання [2, с. 9]; створення
науково-дослідної лабораторії для проведення досліджень у галузі програмованого
навчання, навчаючих машин [Там само,
с. 10], спеціальних груп у всіх педагогічних
інститутах, у яких передбачено проведення
експериментальної роботи з програмованого навчання [Там само, с. 3].
У наказах Міністерства освіти Української РСР водночас спостерігається
підвищена увага до якості знань студентів
фізико-математичних та природничих
факультетів педагогічних інститутів (наказ
№ 13 від 20 січня 1964 р. „Про заходи
Міністерства освіти Української РСР у
зв'язку із рішенням грудневих Пленумів ЦК
КПСС і ЦК КП України 1963 рік”, наказ
№ 175 від 4 липня 1966 р. „Про мережу
навчально-консультативних пунктів педагогічних інститутів УРССР на 1966/67
навчальний рік”). Зосереджуючись на
посиленні контролю за самостійною роботою студентів, пропонується схвалити
досвід роботи фізико-математичного
факультету Одеського педагогічного інституту із визначення обсягу завдань самостійної роботи студентів кожної академічної
групи [3, с. 17].
Цікавими в контексті нашого дослідження є директиви ХХІІІ з'їзду партії
(29 березня – 8 квітня 1966 р.). Окрім
підвищеної уваги до якості підготовки
кадрів, у директивах уперше на рівні з'їзду
партії передбачено широке використання
електронних обчислювальних машин у
різних сферах народного господарства та в
наукових дослідженнях, що зумовило
розвиток ідеї індивідуалізації навчання за
допомогою ЕОМ.
Заслуговує на увагу Постанова ЦК
КПРС, Ради Міністрів СРСР від 3 вересня
1966 р. № 729 „Про заходи щодо поліпшення
підготовки фахівців та вдосконалення керівництва вищою і середньою спеціальною
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освітою в країні”, що наголошує необхід- десятиріччя, відрізняється від відповідної
ність розробки та здійснення заходів із нормативної бази попередніх років прямим
метою широкого залучення найбільш спрямуванням на здійснення індивідуаліздібних студентів до проведення наукових зації навчання.
досліджень.
В основних напрямах економічного й
Суттєве значення також має Постанова соціального розвитку СРСР на 1981 –
колегії від 13 травня 1968 року „Про стан 1985 рр. і на період до 1990 року, що прийняв
підготовки вчителів фізики та математики в ХХVІ з'їзді КПРС, та в основних напрямах
Оде ському педагогічному інституті
економічного й соціального розвитку СРСР
ім. К. Д. Ушинського”, що безпосередньо
на 1986 – 1990 рр. та на період до 2000 року,
вказує на необхідність здійснення індивідуалізації навчання студентів. Постановою що прийняв XXVІІ з'їзд партії, ще
пропонується для покращення фахової передбачено продовження попереднього
підготовки молоді: проводити вивчення курсу в ракурсі підготовки у вищій школі
психолого-педагогічних особливостей сту- фахівців широкого профілю.
У контексті нашого дослідження суттєве
дентів; поліпшувати індивідуальну роботи з
ними; оптимально організовувати само- значення мають документи, у яких уперше
стійну роботу студентів і посилювати на такому рівні актуалізовано питання про
контроль за її виконанням.
індивідуальний підхід у процесі навчання.
Подальший розвиток системи народної Це Постанова ЦК КПРС „Основні напрямки
освіти відповідно до вимог науково- перебудови вищої та середньої освіти в
технічного прогресу, підвищення якості країні” (Правда, 1987, 21 березня)
підготовки вчительських кадрів через вико- та Постанова ЦК КПРС і Ради міністрів
СРСР від 13 березня 1987 року № 325 „Про
ристання різних засобів навчання, удоскозаходи щодо докорінного поліпшення якості
налення його форм і методів, розвиток
підготовки та використання фахівців із
наукових досліджень у вищій школі є
вищою освітою в народному господарстві”.
характерною рисою освіти 70-х років ХХ ст. У першому нормативному документі видіВідповідно до директив XXIV з'їзду партії лено першочергове завдання – „здійснити
(30 березня – 9 квітня 1971 р.) та XXV з'їзду рішучий поворот від масового, валового
партії (24 лютого – 5 березня 1976 р.) навчання до посилення індивідуального
наказом № 249 від 20 вересня 1972 р. „Про підходу, розвитку творчих здібностей
заходи до виконання постанов ЦК КПРС майбутніх фахівців, спираючись на їх
і Ради Міністрів СРСР від 18 липня 1972 р. самостійну роботу, активні форми та методи
№ 535 та ЦК КП України і Ради Міністрів навчання” [4, с. 229]. Для успішної реалізації
УРСР від 8 серпня 1972 р. № 370” з метою поставленого завдання за необхідне
визнано: зменшення кількості студентів, що
подальшого вдосконалення вищої освіти
доводяться на одного викладача; збільшення
рекомендовано, окрім зазначеного раніше,
кількості факультативних курсів та дисципрозвивати форми творчого оволодіння
лін за вибором [4, с. 229]; більш широке
знаннями, що теж передбачає індивідуа- використання методів виявлення й розвитку
лізацію процесу навчання.
схильностей та здібностей молодих людей
Підкреслимо, що нормативна база вищої [Там само, с. 231].
педагогічної освіти УРСР початку 80-х років
В іншому нормативному документі зазначено
необхідність: здійснення докорінної
ХХ ст., особливо другої половини цього
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перебудови навчального процесу та
структури підготовки кадрів [Там само, с.
246]; підвищення якості навчального процесу; розвитку та поглиблення індивідуальних форм навчання [Там само, с. 248].
Для цього передбачалося організувати
перехід студентів, які проявили схильності
до наукової та технічної творчості, на
індивідуальні навчальні плани із можливим
продовженням загального терміну навчання
до 6 років або у вигляді наукового
стажування [Там само, с. 247]. Для розвитку
творчих здібностей майбутніх фахівців,
посилення індивідуальної підготовки
визнано за необхідне серед іншого:
передбачити при проведенні практичних,
семінарських та лабораторних занять розподіл навчальної групи на дві підгрупи;
скоротити кількість обов'язкових аудиторних занять на денних відділеннях; значно
посилити роль самостійної роботи студентів,
поліпшити її планування та організацію,
контроль та допомогу з боку викладачів [Там
само, с. 247]. З метою вдосконалення
системи відбору майбутніх фахівців протягом усього терміну навчання передбачено
практикувати атестацію студентів, за результатами якої проводити розподіл за спеціалізаціями, відбирати кращих студентів для
поглибленої підготовки з продовженим
терміном навчання [Там само, с. 248]. У
документі також передбачено організувати
на базі провідних вищих навчальних
закладів розробку методичних, психологічних та інших проблем, пов'язаних з
використанням обчислювальної техніки
[Там само, с. 252].
Ці заходи сприяли теоретичній розробці
різних шляхів здійснення індивідуалізації
навчання та більш масштабній їх реалізації у
вищій педагогічній школі УРСР початку 90-х
років ХХ ст.
Відхід від унітарності, необхідність
урахування індивідуальності особистості в
навчально-виховному процесі вперше
простежується в резолюції останнього
ХХVІІІ з'їзду КПРС (2 – 13 липня 1990 року),
що серед основних цілей та принципів
політики КПРС у галузі освіти затверджує:

гуманістичне призначення освіти; надання
реального права на вільний вибір професії та
спеціальності у відповідності з прагненнями
й здібностями людини; створення умов для
повноцінної освіти молоді за допомогою
різних типів навчальних закладів та
різноманітних форм і методів навчання.
Створення умов для індивідуалізації
навчання затверджує Закон України „Про
освіту”, що введений в дію Постановою ВР
№ 1144-XII (1144-12) від 04.06.91, ВВР,
1991, № 34, ст. 452. Закон визначає право
громадян України на освіту (ст. 3), що
забезпечується, окрім іншого: розгалуженою мережею закладів освіти, створенням умов для вибору профілю навчання й
виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина; різними формами
навчання – очною, вечірньою, заочною,
екстернатом, а також педагогічним патронажем [5, с. 18]. Серед основних принципів
освіти в Законі України „Про освіту” (ст. 6)
визначено: рівність умов кожної людини для
повної реалізації її здібностей, таланту,
всебічного розвитку [Там само, с. 18];
неперервність та різноманітність освіти
[Там само, с. 19]. У статті 42 підкреслено, що
вища освіта забезпечує здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів
відповідно до їхніх покликань, інтересів і
здібностей. При цьому наголошено, що
особливо обдарованим студентам забезпечується навчання та стажування за індивідуальними програмами [Там само, с. 31].
Отже, аналіз нормативно-правової бази
вищої педагогічної освіти впродовж 50 –
90-х років ХХ ст. засвідчив, що розвитку ідеї
індивідуалізації навчання у вищій педагогічній школі УРСР сприяло певне законодавче підґрунтя. У досліджуваний період
індивідуалізація навчання студентів поступово постає пріоритетним напрямом
державної політики в галузі вищої педагогічної освіти, що закладає основи для її
реформування наприкінці ХХ – на початку
ХХІ ст. за часів незалежної України, коли для
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розвитку теорії та практики індивідуалізації
навчання у вищій педагогічній школі
створюється ґрунтовна законодавчо-нормативна база. У подальшому планується
схарактеризувати етапи розвитку ідеї
індивідуалізації навчання студентів природничо-математичних спеціальностей вищих
педагогічних навчальних закладів Україні
другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
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студентів вищої педагогічної школи
УРСР другої половини ХХ століття
У статті надано визначення індивідуалізації навчання та розкрито сутність
нормативних документів, на основі яких
здійснюється поступовий розвиток ідеї
індивідуалізації навчання у вищій педагогічній школі УРСР у другій половині
ХХ століття: закони СРСР, УРСР, постанови
ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР,
Верховної Ради СРСР; постанови колегії,
рішення колегії, накази, положення,
інструкції, директивні листи МО УРСР,
МНО УРСР. Оскільки стратегію розвитку
всіх сфер життя суспільства в СРСР
визначала комуністична партія, для з'ясування напрямів розвитку освіти впродовж
виділеного хронологічного періоду проаналізовано матеріали суспільно-політичного
характеру, зокрема, партійні документи –
рішення й ухвали з'їздів КПРС, Пленумів
ЦК КПРС. Підкреслено, що в досліджуваний період індивідуалізація навчання
студентів поступово постає пріоритетним
напрямом державної політики в галузі вищої
педагогічної освіти. Це закладає основи для
реформування останньої за часів незалежної
України, коли для розвитку теорії та
практики індивідуалізації навчання у вищій
педагогічній школі створюється ґрунтовна
законодавчо-нормативна база.
Ключові слова: індивідуалізація навчання, вища педагогічна школа, нормативно-правова база, УРСР, друга половина
ХХ століття.
Писоцкая М. Э. Нормативно-правовое
обеспечение индивидуализации обучения
студентов высшей педагогической школы УССР второй половины ХХ века
В статье дано определение индивидуализации обучения и раскрыта сущность
нормативных документов, на основе которых осуществляется постепенное развитие
идеи индивидуализации обучения в высшей
педагогической школе УССР во второй
половине ХХ века: законы СССР, УССР,
постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР, Верховного Совета
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СССР; постановления коллегии, решения
коллегии, приказы, положения, инструкции,
директивные письма МО УССР, МНО УССР.
Поскольку стратегию развития всех сфер
жизни общества в СССР определяла
коммунистическая партия, то для выяснения
направления развития высшего педагогического образования в течение выделенного
хронологического периода проанализированы материалы общественно-политического характера, в частности, партийные
документы – решения и постановления
съездов КПСС, Пленумов ЦК КПСС.
Подчеркнуто, что в исследуемый период
индивидуализация обучения студентов
постепенно становится приоритетным
направлением государственной политики в
области высшего педагогического образования. Это закладывает основы для его
реформирования в независимой Украины,
когда для развития теории и практики
индивидуализации обучения в высшей
педагогической школе создается основательная законодательно-нормативная база.
Ключевые слова: индивидуализация
обучения, высшая педагогическая школа,
нормативно-правовая база, УССР, вторая
половина ХХ века.
Pisotska M. E. Regulatory support of the
teaching individualization of students of
higher pedagogical school of the Ukrainian
SSR in the second half of the twentieth
century
The article reveals the essence of normative
documents on the basis of which the gradual
development of the individualization of
teaching ideas in the USSR higher pedagogical
school was happening in the second half of the
twentieth century. Considered: the laws of the
USSR, the Ukrainian SSR, the decision of the
CC CPSU and the USSR Council of Ministers,
the Supreme Soviet of the USSR; ruling board,
board decisions, orders, regulations,
instructions, policy letters MoD of USSR, the
Ukrainian SSR INR. Since the strategy for the
development of all spheres of society in the
Soviet Union was determined by the
Communist Party, to clarify the direction of
development of the higher pedagogical

education in the allotted chronological period,
materials of socio-political nature were
analyzed, such as party documents – the
decisions and resolutions of the CPSU
Congresses, the Central Committee plenum. A
clarification is made that the individualization
of teaching: is a process aimed at the
development of personality; it provides for the
separation (exclusion) of the student in the
learning process to account for the inherent
characteristics of the individual; it presupposes
a certain organization of this process (the
system of individualized methods and
techniques of interdependent actions of the
teacher and students at all stages of the learning
activity). It is stressed that in the analyzed
period, the individualization of teaching
students was gradually becoming a priority of
the state policy in the field of higher
pedagogical education. It laid the groundwork
for its reform in the late XX century – beginning
of the XXI century, in the times of independent
Ukraine, when a thorough legal and regulatory
framework was created for the development of
the theory and practice of the individualization
of training at the higher pedagogical school.
Keywords: individualization of teaching,
higher pedagogical school, legal and regulatory
framework, USSR, the second half of the XX
century.
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ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

ОЛОДЕ покоління в усі часи
було й залишається важливою
соціальною групою. У зв'язку з цим
вихованню підлітків завжди приділялась особлива увага. Саме тому
поява відхилень у поведінці дітей
спровокувала вчених на пошук ефективних методів та шляхів виховання,
які б сприяли виправленню їхньої
поведінки. Першими в цьому відношенні виступили т акі радянські педагоги і психологи, як
Л. Виготський [4], Т. Коннікова [1],
Е. Натанзон [14], Л. Славіна [16],
С. Шацький [21]. Особливе місце у
вирішенні цієї проблеми займають
наукові доробки А. Макаренка та
В. Сухомлинського.
На сучасному етапі розвитку
соціально-педагогічної науки до
вивчення цієї проблеми долучилися
Т. Лодкіна [6], Ю. Василькова,
Т. Василькова [2], В. Оржеховська
[15], А. Капська [12].
Зазначимо, що організація ефективного виховного процесу з важковиховуваними підлітками в умовах
сьогодення стає неможливою без
урахування досвіду провідних науковців у цьому напрямі. Тому мета
статті полягає в здійсненні аналізу
педагогічної спадщини А. Макаренка

і В. Сухомлинського щодо проблеми
виховання важковиховуваних підлітків. Виходячи з окресленої нами
мети, основними завдання стануть:
1) розглянути досвід виховної
роботи А. Макаренка з важковиховуваними учнями; 2) проаналізувати
принципи виховної роботи з „важкими” дітьми, які запропонував
В. Сухомлинський.
Незважаючи на існування великого фонду праць, серед вітчизняних
і зарубіжних науковців немає єдності в розумінні феномену важковиховуваності. Спираючись на зміст
існуючих термінологічних понять,
найбільш доцільним та змістовно
повним, на нашу думку, є твердження про те, що „важковиховуваність”
становить специфічну поведінку
дитини, яка проявляється в опорі на
педагогічні, виховні та соціальнопедагогічні впливи. Вона породжена
причинами соціального чи психологічного характеру та ускладнює
процеси соціалізації та адаптації
дитини в соціумі.
Питання відхилень у поведінці
молодого покоління хвилювало
багатьох учених, але велику увагу у
своїх дослідженнях вихованню
важковиховуваних учнів приділяли
такі відомі класики української
педагогіки, як А. Макаренко [8] та
В. Сухомлинський [18], досвід яких і
сьогодні залишається актуальним.

Особливе місце в розробці проб- А. Макаренком принцип виховання в
леми „важких” дітей належить саме колективі, який допомагав у дитини з
А. Макаренку, який зробив значний внесок у відхиленнями в поведінці пробудити
теорію й методику виховання та переви- почуття відповідальності. Загалом педагог
ховання дітей, описавши свій практичний розглядав колектив як „цілеспрямовану
досвід роботи в умовах колонії для дітей- групу особистостей, об'єднаних суспільно
правопорушників у таких книгах, як значущими цілями, які перебувають у
„Педагогічна поема” [7] та „Прапори на відносинах взаємної відповідальності”
[3, с. 19]. Основні умови функціонування
баштах” [11].
Сутність і принципи теоретичних під- колективу педагог убачав у процесі руху,
ходів А. Макаренка щодо виховання важких який є одним з основних законів його життя;
дітей розкривалися через проектування поєднання впливу педагога й колективу на
позитивних та пробудження творчих якостей особистість важковиховуваного учня;
особистості, організації поведінки, що установлення відносин відповідальної
відповідає нормам суспільної моралі на
залежності, як підґрунтя згуртування
засадах гуманного поєднання вимогливості
колективу й важливого чинника його впливу
до дитини з повагою й довірою до неї
на особистість; визначення суспільно
[20, с. 423– 424].
Говорячи про результати виховної ро- значущої та захопливої для дітей перспекботи, педагог стверджував, що вони зале- тиви; залучення важковиховуваних дітей до
жать саме від змісту, який визначається спільної діяльності з її реалізації; посліметою виховання. Під останнім він розумів довне дотримання принципу самовря„програму людського характеру, причому в дування, змагальність у всіх справах [10].
поняття характеру я вкладаю увесь зміст
Особливого значення педагог надавав
особистості, тобто і характер зовнішніх питанням фізичного й естетичного вихопроявів і внутрішньої упевненості, і вання важковиховуваних дітей. Саме
політичне виховання, і знання – усю картину естетична краса, на думку А. Макаренка,
людської особистості” [9, с. 45].
сприяє розвитку емоційно-вольової сфери
Аналізуючи праці педагога, простежимо, особистості учня, допомагає інтелектущо головне завдання виховання він убачав у альному зростанню, а також є ефективним
„виправленні” душ важковиховуваних учнів, способом реабілітації. Серед потужних
розглядаючи це як передумову підготовки їх засобів естетичного виховання, які він
до нормального життя в соціумі [20]. До- описав, були хор, оркестр, кіно, театр,
сягти цієї мети А. Макаренко намагався за клубна робота, читання художньої літерадопомогою створення низки широко відомих тури, заняття образотворчим мистецтвом
методів виховання, серед яких були: метод [20, с. 424]
Невід'ємною часткою виховної системи
„вибуху”, покарання та заохочення, формування громадської думки, поєднання поваги педагога була саме працетерапія, яку він
з вимогливістю, створення позитивних поєднував з навчальною діяльністю, грою та
традицій, використання змагань та інші [12]. спортом. Звертаючись до цього аспекту, ми
Усе ж у процесі виховної діяльності з знову ж таки зіштовхуємося з поняттям
важковиховуваними підлітками особли- почуття відповідальності, яке проходить
вого значення набуває запропонований чере з усю систему, запропоновану
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А. Макаренком. Саме почуття відповідальності і є своєрідним провідником на
шляху до перевиховання важковиховуваних
дітей.
Описаний педагогом досвід дає нам
змогу констатувати і той факт, що він
розробив методику виховання дитини в сім'ї.
В її основі містяться рекомендації батькам,
які зіштовхнулись з важковиховуваністю
своєї дитини. Педагог наголошує про
необхідність підбору правильних методів
виховання, акцентує увагу на здатності
батьків аналізувати дитяче життя, про
необхідність усвідомлення, кого вони хочуть
виховати. Усе це свідчить про те, що
А. Макаренко на шляху перевиховання
важковиховуваної дитини особливого
значення надавав і педагогам, і сім'ї.
Своєю чергою, у працях В. Сухомлинського виховання важковиховуваних учнів
також займає одне з центральних місць.
Педагог визначає його як захисне виховання,
або коригувальне, яке входить до складу
лікувальної педагогіки.
Основним його завданням, на думку
В. Сухомлинського, є необхідність створення умов для всебічного розвитку важкої
дитини, зміцнення її здоров'я, розвиток
емоційно-духовної сфери, моральності та
самовиховної активності. Конкретні цілі й
завдання коригування, а також методи та
прийоми педагогічного впливу визначаються в кожному конкретному випадку
видом і типом відхилень у поведінці
[5, с. 151 – 152].
Займаючись проблемою вихованням
важковиховуваних учнів упродовж багатьох
років, В. Сухомлинський сформулював
основні принципи системи роботи з такими
дітьми.
Першим є принцип гуманного підходу.
Учений уважав виховання малоздібних та
важковиховуваних дітей у школі „справжнім
екзаменом на гуманність” [19, с. 505].
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Основою лікувальної педагогіки, за
твердженням педагога, є віра в можливості й
сили дитини, збереження людської гідності,
утвердження в людині поваги до себе,
виховання в неї тонкої чутливості до добра і
зла.
Індивідуально-диференційований підхід до учнів залежно від характеру їхніх
відхилень у навчанні та поведінці є другим
принципом виховання. В. Сухомлинський
одним із перших виступив на захист ідеї
індивідуалізації в навчальному процесі,
стверджуючи, що немає й не може бути двох
однакових дітей за способом сприйняття
навколишнього світу, особливостями мислення. Педагог наголошував, що виховна
робота з важковиховуваними дітьми має
системний характер. Особистість такого
учня повинна ретельно вивчатися, і тільки
після цього мають підбиратися відповідні
форми, методи та засоби виховного пливу.
В. Сухомлинський був глибоко переконаний, що всі невдачі, які спіткають
педагогів у процесі виховання важких дітей,
є наслідком стандартного мислення, а також
неправильної думки, що всі діти з відхиленнями у поведінці – однакові, отже,
працювати з ними можна за вже відпрацьованою схемою.
Третій принцип базується на взаємодії
педагога із сім'єю. В. Сухомлинський наголошував, що лише разом із сім'єю, спільним
пошуком шляхів і способів впливу на
дитину можна досягти певних результатів у
вихованні важковиховуваної та малоздібної
дитини. Загалом інституту сім'ї в педагогічній спадщині В. Сухомлинського відведено особливу увагу. На його думку,
розпочинаючи роботу з важковиховуваною
дитиною, у першу чергу, слід звернутися до
вивчення атмосфери, яка панує в сім'ї,
дослідити особливості виховання батьками,
адже найчастіше причини такої поведінки
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криються саме в нездоровій сімейній
ситуації [19, с. 152 – 153].
Важливого значення для організації
виховної роботи з важковиховуваними
учнями набуває запропонована педагогом
технологія подолання цього відхилення.
Вона включає такі положення:
1. Укріпляти в дитині віру в саму себе й
терпляче чекати, коли станеться хоча б
маленька зміна в її розумовій діяльності.
2. Від успіху до успіху – у цьому є
сутність розумового виховання важковиховуваної дитини.
3. Підтримувати позицію діяльності
дитини, стимулювати її пізнавальну
діяльність. Якщо їй щось не вдалося
сьогодні, то не лаяти, не шокувати її
„двійкою”. Не слід оцінювати її результати
згідно з інструкцією про оцінку успішності.
Така дитина потребує інших критеріїв
оцінювання.
4. Намагатися, щоб дитина не опинялася в безвихідному становищі, безнадії.
5. Проявляти виняткову уважність і
терплячість на уроці, де важка дитина
знаходиться поруч з більш здібними дітьми.
Жодним словом, жодним жестом не можна
дати їй відчути, що вчитель перестав вірити в
її майбутнє.
6. Прагнути, щоб на кожному уроці
важка дитина робила якийсь, нехай
незначний, крок на шляху до пізнання.
7. Не боятися того, що протягом кількох
тижнів, а, можливо, і місяців важковиховувана дитина виконує завдання меншої
складності, ніж основна маса учнів. Оцінювати успіхи дитини та не критикувати її за
невдачі [13, с. 146 – 147].
Як і А. Макаренко, В. Сухомлинський
надавав особливого значення емоційноестетичному та духовному вихованню. Найкращими засобами на шляху до пробудження
духовного інтересу важковиховуваної дитини педагог уважав етичні бесіди, книги,
казки, природу, музику.

Важливим, на думку В. Сухомлинського,
є й організація самовиховання важковиховуваної дитини, яка допоможе сформувати позитивні морально-етичні якості
особистості, уміння прислухатися до інших.
Уся без винятку виховна діяльність з такою
категорією дітей, на думку педагога, має
бути спрямована на пробудження внутрішньої роботи розуму та серця дитини [18,
с. 552].
Отже, аналіз педагогічної спадщини
А. Макаренка та В. Сухомлинського дав нам
змогу окреслити найбільш важливі та цінні
настанови для виховної роботи з важковиховуваними підлітками. Незважаючи на те, що
погляди педагогів різняться в багатьох
аспектах, усе ж вони майже одностайно
підкреслюють, що важливу роль у вихованні
важковиховуваних дітей мають відігравати
спільні зусилля школи та сім'ї, включення
дитини в колектив однолітків, а також
дотримання принципу індивідуального
підходу та відмова від шаблонів.
Запропоновані радянськими педагогами
постулати й сьогодні залишаються актуальними. Вони становлять безцінний досвід,
який ураховують у своїй діяльності сучасні
педагоги – і теоретики, і практики, що й дає
підстави для проведення подальших
досліджень у окресленому напрямі.
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Силкіна С. А. Проблема виховання
важковиховуваних підлітків у педагогічній спадщині А. Макаренка та
В. Сухомлинського
Статтю присвячено аналізу педагогічного досвіду А. Макаренка і В. Сухомлинського щодо виховання важковиховуваних підлітків. Автор звертається до
праць видатних радянських педагогів,
розкриваючи теоретичні засади виховання
дітей з девіантною поведінкою.
Розглянуто основні методи виховання
„важких” учнів, які були розроблені та
впроваджені на практиці А. Макаренком.
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Також автор звертається до виховної системи
педагога, провідне місце в якій належить
фізичному, естетичному вихованню, а також
працетерапії. Особливу увагу приділено
методиці виховання „важких” дітей у сім'ї.
Розкрито сформульовані В. Сухомлинським
основні принципи системи роботи з
важковиховуваними учнями, а також
технологію подолання цього відхилення.
Ключові слова: „важковиховуваність”,
колектив, гуманний підхід, індивідуальнодиференційований підхід.
Сылкина С. А. Проблема воспитания
трудновоспитуемых подростков в педагогическом наследии А. Макаренко и
В. Сухомлинского
Статья посвящена анализу педагогического опыта А. Макаренко и В. Сухомлинского в воспитании трудновоспитуемых
подростков. Автор обращается к трудам
выдающихся советских педагогов, раскрывая теоретические основы воспитания детей
с отклоняющимся поведением.
Рассмотрены основные методы воспитания „трудных” учащихся, которые были
разработаны и внедрены на практике
А. Макаренко. Также автор обращается к
воспитательной системе педагога, ведущее
место в которой принадлежит физическому,
эстетическому воспитанию, а также трудотерапии. Особое внимание уделено методике
воспитания „трудных” детей в семье.
Раскрыты сформулированные В. Сухомлинским основные принципы системы
работы с трудновоспитуемыми учащимися, а
также технологию преодоления данного
отклонения.
Ключевые слова: „трудновоспитуемость”, коллектив, гуманный подход,
индивидуально-дифференцированный подход.

Sylkin S. The problem of education
of problem teenagers in the pedagogical
heritage of A. Makarenko and
V. Sukhomlynsky
The article is devoted to the analysis of
pedagogical experience of A. Makarenko and V.
Sukhomlinsky on education of problem
teenagers. The author refers to the works of the
outstanding Soviet pedagogues, revealing the
theoretical foundations of education of children
with the rejected behavior.
Thus, in particular the publication examines
the basic methods of upbringing of "difficult"
students, which were developed and introduced
in practice of A. Makarenko. The author also
appeals to the educational system of the teacher,
leading role in which belongs to the physical,
aesthetic education and labor therapy. Special
attention is paid to the methods of upbringing of
"difficult" children in the family. The author
reveals to be formulated. Sukhomlinsky the
basic principles of the system of work with
students with behavioural problems, as well as
the technology of overcoming this rejection.
K e y w o rd s : „ t r u d n o v o s p i t u e m y h ” ,
collective, humane approach, individuallydifferentiated approach.
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